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14.1.2022 A9-0356/474

Alteração 474
Cristian-Silviu Buşoi
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Atendendo às características 
específicas dos serviços em causa e à 
correspondente necessidade de submeter os 
seus prestadores a determinadas obrigações 
específicas, é necessário distinguir, no 
âmbito da categoria mais vasta de 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, tal como definidos no 
presente regulamento, a subcategoria de 
plataformas em linha. As plataformas em 
linha, como as redes sociais ou os 
mercados em linha, devem ser definidas 
como prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor que não só 
armazenam informações fornecidas pelos 
destinatários do serviço a pedido dos 
mesmos, mas também divulgam essas 
informações ao público, mais uma vez a 
pedido dos mesmos. No entanto, a fim de 
evitar impor obrigações demasiado amplas, 
os prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor não devem ser considerados 
plataformas em linha quando a divulgação 
ao público seja apenas um elemento menor 
e meramente acessório de outro serviço e 
não possa, por razões técnicas objetivas, 
ser utilizado sem esse serviço principal, e 
quando a integração desse elemento não 
constitua uma forma de contornar a 
aplicabilidade das regras do presente 
regulamento às plataformas em linha. Por 
exemplo, a secção de comentários de um 

(13) Atendendo às características 
específicas dos serviços em causa e à 
correspondente necessidade de submeter os 
seus prestadores a determinadas obrigações 
específicas, é necessário distinguir, no 
âmbito da categoria mais vasta de 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, tal como definidos no 
presente regulamento, a subcategoria de 
plataformas em linha. As plataformas em 
linha, como as redes sociais, as 
plataformas de partilha de conteúdos, as 
plataformas de transmissão em direto ou 
os mercados em linha, devem ser definidas 
como prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor que não só 
armazenam informações fornecidas pelos 
destinatários do serviço a pedido dos 
mesmos, mas também divulgam essas 
informações ao público, mais uma vez a 
pedido dos mesmos, ou que desempenhem 
outro papel ativo na difusão de conteúdos 
gerados pelos utilizadores. Os motores de 
pesquisa e serviços equivalentes também 
podem ser considerados plataformas em 
linha se esses serviços respeitarem os 
critérios da definição de plataforma em 
linha estabelecida no presente 
regulamento. No entanto, a fim de evitar 
impor obrigações demasiado amplas, os 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor não devem ser considerados 
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jornal em linha poderá constituir um 
elemento deste tipo, caso seja evidente que 
a secção em causa é acessória do serviço 
principal, representado pela publicação de 
notícias sob a responsabilidade editorial do 
editor.

plataformas em linha quando a divulgação 
ao público seja apenas um elemento menor 
e meramente acessório de outro serviço e 
não possa, por razões técnicas objetivas, 
ser utilizado sem esse serviço principal, e 
quando a integração desse elemento não 
constitua uma forma de contornar a 
aplicabilidade das regras do presente 
regulamento às plataformas em linha. Por 
exemplo, a secção de comentários de um 
jornal em linha poderá constituir um 
elemento deste tipo, caso seja evidente que 
a secção em causa é acessória do serviço 
principal, representado pela publicação de 
notícias sob a responsabilidade editorial do 
editor.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/475

Alteração 475
Cristian-Silviu Buşoi
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-A) A interoperabilidade com 
plataformas em linha de muito grande 
dimensão é desejável, uma vez que pode 
criar novas oportunidades para o 
desenvolvimento de serviços inovadores, 
superar o efeito de vinculação e garantir a 
concorrência e a escolha do utilizador. 
Estas possibilidades podem permitir que 
os destinatários beneficiem da interação 
entre plataformas. As plataformas em 
linha de muito grande dimensão podem 
facultar uma interface de programação de 
aplicações através da qual as plataformas 
de terceiros e os seus destinatários possam 
interagir com as principais 
funcionalidades e os destinatários dos 
principais serviços oferecidos pela 
plataforma. As funcionalidades principais 
podem incluir a capacidade de receber 
informações de determinadas contas, de 
partilhar os conteúdos disponibilizados e 
de reagir a esses conteúdos. As 
plataformas em linha de muito grande 
dimensão podem ainda tornar as 
principais funcionalidades dos seus 
serviços interoperáveis com outras 
plataformas em linha para possibilitar a 
comunicação entre plataformas. Essa 
possibilidade não deve limitar, prejudicar 
ou atrasar a capacidade das plataformas 
em linha de muito grande dimensão para 
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resolver problemas de segurança e deve 
estar em conformidade com todas as suas 
responsabilidades, especialmente no que 
diz respeito aos direitos fundamentais e à 
proteção da vida privada. A Comissão 
deve solicitar aos organismos de 
normalização europeus que desenvolvam 
as normas técnicas necessárias para a 
interoperabilidade, como um protocolo 
sobre interoperabilidade e 
interoperabilidade e portabilidade dos 
dados.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Alteração 476
Cristian-Silviu Buşoi
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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 65-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-B) As plataformas em linha de muito 
grande dimensão devem garantir a 
portabilidade das recensões para o 
sistema de reputação de outro operador de 
plataforma após o termo do contrato entre 
o utilizador e a plataforma. A bem da 
transparência, as informações sobre os 
processos, requisitos técnicos, prazos e as 
taxas aplicáveis caso um utilizador da 
plataforma pretenda transferir recensões 
para o sistema de reputação de outro 
operador de plataforma devem ser 
facultadas antecipadamente. Quando são 
apresentadas recensões importadas de 
outra plataforma, a plataforma que 
recebe as recensões deve indicar a sua 
origem, sempre que possível.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Alteração 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

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 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os prestadores de serviços 
intermediários que sejam considerados 
como micro, pequenas ou médias 
empresas (PME) na aceção do anexo da 
Recomendação 2003/361/CE e que não 
tenham conseguido obter os serviços de 
um representante legal após um esforço 
razoável, devem poder solicitar que o 
coordenador dos serviços digitais do 
Estado-Membro onde a empresa pretende 
estabelecer um representante legal facilite 
uma maior cooperação e recomende 
soluções possíveis, incluindo a 
possibilidade de representação coletiva.

Or. en


