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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 46

Texto da Comissão Alteração

(46) É possível tomar medidas contra 
conteúdos ilegais de forma mais rápida e 
fiável quando as plataformas em linha 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar que as notificações apresentadas 
por sinalizadores de confiança através dos 
mecanismos de notificação e ação exigidos 
pelo presente regulamento sejam tratadas 
prioritariamente, sem prejuízo da exigência 
de proceder ao tratamento de todas as 
notificações apresentadas ao abrigo desses 
mecanismos e tomar uma decisão sobre as 
mesmas de forma atempada, diligente e 
objetiva. Esse estatuto de sinalizador de 
confiança só deve ser atribuído a entidades, 
e não a cidadãos, que tenham demonstrado, 
nomeadamente, que possuem 
conhecimentos especializados e 
competências específicas para combater os 
conteúdos ilegais, que representam 
interesses coletivos e que trabalham de 
uma forma diligente e objetiva. No que se 
refere a conteúdos terroristas, tais 
entidades podem ser de natureza pública, 
como unidades de sinalização de conteúdos 
na Internet das autoridades nacionais 

(46) É possível tomar medidas contra 
conteúdos ilegais de forma mais rápida e 
fiável quando as plataformas em linha 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar que as notificações apresentadas 
por sinalizadores de confiança através dos 
mecanismos de notificação e ação exigidos 
pelo presente regulamento sejam tratadas 
prioritariamente, sem prejuízo da exigência 
de proceder ao tratamento de todas as 
notificações apresentadas ao abrigo desses 
mecanismos e tomar uma decisão sobre as 
mesmas de forma atempada, diligente e 
objetiva. Esse estatuto de sinalizador de 
confiança só deve ser atribuído a entidades, 
e não a cidadãos, que tenham demonstrado, 
nomeadamente, que possuem 
conhecimentos especializados e 
competências específicas para combater os 
conteúdos ilegais e que trabalham de uma 
forma diligente e objetiva. No que se refere 
a conteúdos terroristas, tais entidades 
podem ser públicas, como unidades de 
sinalização de conteúdos na Internet das 
autoridades nacionais responsáveis pela 
aplicação da lei ou da Agência da União 
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responsáveis pela aplicação da lei ou da 
Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial («Europol»), ou 
organizações não governamentais e 
organismos semipúblicos, como as 
organizações que fazem parte da rede 
INHOPE (Associação Internacional das 
Linhas Diretas para a Internet) de linhas 
diretas para a denúncia de pornografia 
infantil e as organizações empenhadas em 
notificar manifestações racistas e 
xenófobas ilegais em linha. No que se 
refere aos direitos de propriedade 
intelectual, pode conceder-se às 
organizações da indústria e dos titulares de 
direitos o estatuto de sinalizador de 
confiança sempre que as mesmas tenham 
demonstrado que satisfazem as condições 
aplicáveis. As regras do presente 
regulamento sobre sinalizadores de 
confiança não devem ser interpretadas no 
sentido de impedir as plataformas em linha 
de dar um tratamento semelhante às 
notificações apresentadas por entidades ou 
cidadãos aos quais não tenha sido atribuído 
o estatuto de sinalizador de confiança ao 
abrigo do presente regulamento nem de 
cooperar, de qualquer outra forma, com 
outras entidades, em conformidade com o 
direito aplicável, incluindo o presente 
regulamento e o 
Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43.

Europeia para a Cooperação Policial 
(«Europol»), ou organizações não 
governamentais e organismos 
semipúblicos, como as organizações que 
fazem parte da rede INHOPE (Associação 
Internacional das Linhas Diretas para a 
Internet) de linhas diretas para a denúncia 
de pornografia infantil e as organizações 
empenhadas em notificar manifestações 
racistas e xenófobas ilegais em linha. No 
que se refere aos direitos de propriedade 
intelectual, pode conceder-se às 
organizações da indústria, a organizações 
e a pessoas coletivas o estatuto de 
sinalizador de confiança sempre que as 
mesmas tenham demonstrado que 
satisfazem as condições aplicáveis. As 
regras do presente regulamento sobre 
sinalizadores de confiança não devem ser 
interpretadas no sentido de impedir as 
plataformas em linha de dar um tratamento 
semelhante às notificações apresentadas 
por entidades ou cidadãos aos quais não 
tenha sido atribuído o estatuto de 
sinalizador de confiança ao abrigo do 
presente regulamento nem de cooperar, de 
qualquer outra forma, com outras 
entidades, em conformidade com o direito 
aplicável, incluindo o presente regulamento 
e o Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43.

_________________ _________________
43  Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e que substitui e revoga as 
Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).

43  Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e que substitui e revoga as 
Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 de 
24.5.2016, p. 53).
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Justificação

Os titulares de direitos devem poder interpor recurso sem recorrer a um sinalizador de 
confiança
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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 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(106-A) O modelo empresarial de 
«procura de atenção» dos mercados 
digitais, no qual os algoritmos dão 
prioridade aos conteúdos controversos e 
contribuem, assim, para a sua difusão em 
linha, mina a confiança dos 
consumidores nos mercados digitais. Por 
conseguinte, o presente regulamento deve 
pôr termo a esta prática e conceder aos 
utilizadores um maior controlo sobre a 
forma como as classificações são 
apresentadas;

Or. en
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Alteração 484
Emmanuel Maurel, Geoffroy Didier, Fabio Massimo Castaldo, Ibán García Del Blanco, 
Dino Giarrusso, Tiziana Beghin, Sabrina Pignedoli, Mario Furore, Chiara Gemma, 
Brice Hortefeux, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Nathalie Colin-Oesterlé, Anne Sander, 
Nadine Morano, Fulvio Martusciello, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Antonio 
Tajani, Massimiliano Salini, César Luena, Marcos Ros Sempere, Aldo Patriciello, 
Domènec Ruiz Devesa, Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Robert 
Hajšel, Patrizia Toia, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Luisa Regimenti, Salvatore De 
Meo, Nacho Sánchez Amor, Manon Aubry, Tomasz Frankowski

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 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sempre que os mercados em linha 
e as lojas em linha tenham previamente 
removido, apagado ou bloqueado o acesso 
a bens e serviços ilegais, devem tomar 
todas as medidas razoáveis e 
proporcionadas para bloquear, desativar 
ou remover permanentemente esses 
conteúdos ilegais ou quaisquer conteúdos 
análogos.

Or. en

Justificação

O recente estudo da ECHA mostra que 95 % dos produtos vendidos em mercados em linha 
não cumprem as normas europeias. Por conseguinte, é importante proteger os consumidores 
contra estes riscos.  https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-
8_en.pdf/ccf2c453-da0e-c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


