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14.1.2022 A9-0356/468

Alteração 468
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 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão devem oferecer aos 
destinatários do serviço a opção de 
utilizar sistemas de recomendação de 
prestadores terceiros, quando disponíveis. 
Devem oferecer a estes prestadores 
terceiros um acesso equitativo e não 
discriminatório ao mesmo sistema 
operativo, equipamento informático ou 
software disponíveis ou utilizados no 
fornecimento, pela plataforma, dos seus 
próprios sistemas de recomendação, bem 
como acesso a parâmetros de desempenho 
e de participação. As plataformas em 
linha de muito grande dimensão não 
devem fazer uso comercial de nenhum dos 
dados gerados ou recebidos de terceiros e 
devem assegurar que qualquer tratamento 
de dados pessoais relacionados com essas 
atividades cumpra o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679, 
nomeadamente nos artigos 6.º, n.º 1, 
alínea a) e o artigo 5.º, n.º1, alínea c). 
Podem apenas limitar, temporariamente e 
na medida estritamente necessária, o 
acesso a sistemas de recomendação de 
terceiros para resolver problemas técnicos 
e em circunstâncias excecionais, quando 
justificado por uma obrigação decorrente 
do artigo 18.º da Diretiva (UE) 2020/0359 
e do artigo 32.º, n.º 1, alínea c) do 
Regulamento (UE) 2016/679. Os terceiros 
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afetados e o Comité devem ser notificados 
dessas limitações no prazo de 24 horas. O 
Comité pode exigir que essas limitações 
sejam levantadas ou alteradas, se decidir, 
por maioria de votos, que são 
desnecessárias ou desproporcionadas. 

Or. en

Justificação

Em conformidade com o novo artigo 33.º-A e com base no processo de iniciativa legislativa 
da Comissão IMCO (resolução 2020/2018(INL)), n.º 81 e no capítulo VII. Os conselheiros 
especiais da vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, o relatório Furman 
e o relatório sobre publicidade digital do Reino Unido e o relatório Stigler, dos Estados 
Unidos, recomendaram, de diversas formas, um requisito de interoperabilidade. A 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados recomenda que seja considerada a 
introdução de requisitos de interoperabilidade para as plataformas em linha de muito grande 
dimensão (parecer da AEPD, n.os 84-85). A concentração de poder num número reduzido de 
grandes plataformas de redes sociais resulta num leque de opções limitado para os 
utilizadores.
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14.1.2022 A9-0356/469

Alteração 469
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 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Interoperabilidade

1. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão devem assegurar a 
interoperabilidade das principais 
funcionalidades dos seus serviços para 
possibilitar o intercâmbio de informações 
entre plataformas com terceiros. As 
plataformas em linha de muito grande 
dimensão devem documentar 
publicamente todas as interfaces de 
programação de aplicações por elas 
disponibilizadas para esse fim.
2. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão só podem limitar, 
temporariamente e em circunstâncias 
excecionais, o acesso às suas 
funcionalidades principais quando 
justificado por uma obrigação decorrente 
do artigo 18.º da Diretiva [XX] relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado 
nível comum de cibersegurança na União, 
que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148, ou 
pelo artigo 32.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) 2016/679. Os terceiros 
afetados e o Comité devem ser notificados 
dessas limitações no prazo de 24 horas. O 
Comité pode exigir que essas limitações 
sejam levantadas ou alteradas, se decidir, 
por maioria de votos, que são 
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desnecessárias ou desproporcionadas.
3. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão não devem fazer uso 
comercial dos dados gerados por terceiros 
ou deles recebidos como resultado de 
atividades de interoperabilidade para 
outros fins que não os que permitam 
realizar essas atividades. Qualquer 
tratamento de dados pessoais relacionado 
com as referidas atividades deve respeitar 
o disposto no Regulamento 
(UE) 2016/679, em especial o artigo 6.º, 
n.º 1, alínea a), e o artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c).
4. A Comissão deve adotar medidas de 
execução que especifiquem a natureza e o 
âmbito das obrigações previstas no n.º 1, 
designadamente normas e protocolos 
abertos, tais como interfaces de 
programação de aplicações.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Alteração 470
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 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Normas para um consumo sustentável

Em conformidade com as normas 
estabelecidas no artigo 34.º, a Comissão 
deve apoiar e promover o desenvolvimento 
e a aplicação de normas voluntárias 
estabelecidas pelos organismos de 
normalização europeus e internacionais 
pertinentes, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012, no que 
diz respeito à suficiência dos dados, com 
vista à redução da geração de dados, em 
especial de dados relativos ao tráfego, 
nomeadamente a redução do consumo 
associado de eletricidade, água e calor e 
dos recursos dos centros de dados.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Alteração 471
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 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Assembleias de cidadãos para os códigos 

de conduta
Para cada código de conduta deve ser 
criada uma assembleia de cidadãos 
europeus que supervisione os resultados 
dos códigos de conduta, debata 
publicamente as principais questões e 
apresente recomendações de políticas 
públicas à Comissão. Os membros das 
assembleias de cidadãos europeus devem 
ser selecionados aleatoriamente pela 
Comissão, para que sejam representativos 
de um amplo espetro da sociedade 
europeia, tendo em conta o género, a 
idade, a localização e a classe social. A 
Comissão pode emitir orientações para 
facilitar a criação de assembleias de 
cidadãos.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Alteração 472
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 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A
Taxa de supervisão

A Comissão deve cobrar uma taxa de 
supervisão anual às plataformas em linha 
de muito grande dimensão, como disposto 
no artigo 25.º. A referida taxa não poderá 
exceder os custos resultantes das funções 
de supervisão relacionadas com os 
artigos 25.º a 33.º do presente 
regulamento. A Comissão aprovará atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 69.º, que estabeleçam métodos de 
cálculo para determinar a taxa específica 
para cada plataforma em linha muito 
grande dimensão, como disposto no 
artigo 25.º, para efeitos de aplicação do 
presente artigo. O presente artigo não 
prejudica o direito de as autoridades 
nacionais competentes cobrarem taxas em 
conformidade com o direito nacional.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Alteração 473
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 73 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O mais tardar três anos a contar da 
data de aplicação do presente regulamento, 
a Comissão, após consulta do Comité, deve 
proceder a uma avaliação do 
funcionamento do Comité e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu, tendo em conta os primeiros anos 
de aplicação do regulamento. Com base 
nas conclusões e tendo na máxima conta o 
parecer do Comité, esse relatório deve ser, 
se for caso disso, acompanhado de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento no que diz respeito à estrutura 
do Comité.

4. O mais tardar três anos a contar da 
data de aplicação do presente regulamento, 
a Comissão, após consulta do Comité, deve 
proceder a uma avaliação da aplicação da 
secção 4, tendo especialmente em conta a 
necessidade de uma aplicação mais eficaz 
e uniforme de normas relativas a 
plataformas em linha de muito grande 
dimensão e apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu, 
tendo em conta os primeiros anos de 
aplicação do regulamento. Com base nas 
conclusões e tendo na máxima conta o 
parecer do Comité, esse relatório deve ser, 
se for caso disso, acompanhado de uma 
proposta de alteração do presente 
regulamento no que diz respeito à criação 
de uma estrutura europeia de supervisão 
de plataformas no Comité. Esta avaliação 
deve ser repetida de dois em dois anos.

Or. en


