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14.1.2022 A9-0356/485

Alteração 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de «conteúdos 
ilegais» deve ter subjacente não só ao 
princípio de que o que é ilegal fora de 
linha também o é em linha, mas também 
de que o que é legal fora de linha também 
o deve ser em linha.
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14.1.2022 A9-0356/486

Alteração 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os consumidores europeus devem 
poder adquirir produtos e serviços em 
linha de forma segura, 
independentemente de os produtos ou 
serviços serem ou não produzidos na 
União. As plataformas em linha que 
permitem contratos à distância com 
comerciantes de países terceiros devem 
estabelecer, antes de o aprovarem na sua 
plataforma, que o profissional de um país 
terceiro cumpre a legislação nacional ou 
da União aplicável em matéria de 
segurança dos produtos e de 
conformidade dos produtos. Além disso, 
se o operador de um país terceiro não 
fornecer um operador económico na 
União responsável pela segurança dos 
produtos, as plataformas em linha não 
devem poder beneficiar da isenção de 
responsabilidade para os prestador de 
serviços de armazenagem virtual prevista 
no presente regulamento.
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14.1.2022 A9-0356/487

Alteração 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Embora a liberdade contratual dos 
prestadores de serviços intermediários 
deva, em princípio, ser respeitada, é 
conveniente estabelecer determinadas 
regras sobre o conteúdo, a aplicação e a 
execução dos termos e condições desses 
prestadores no interesse da transparência, 
da proteção dos destinatários do serviço e 
da prevenção de resultados injustos ou 
arbitrários.

(38) Embora a liberdade contratual dos 
prestadores de serviços intermediários 
deva, em princípio, ser respeitada, é 
conveniente estabelecer determinadas 
regras sobre o conteúdo, a aplicação e a 
execução dos termos e condições desses 
prestadores no interesse da transparência, 
da proteção dos destinatários do serviço e 
da prevenção de resultados injustos ou 
arbitrários. No entanto, os termos e 
condições nunca podem ser estabelecidos 
para violar os direitos fundamentais, em 
especial a liberdade de expressão.
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14.1.2022 A9-0356/488

Alteração 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A utilização de medidas não 
transparentes por plataformas em linha 
de muito grande dimensão, como o 
bloqueamento oculto, não deve ser 
considerada conforme com o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/489

Alteração 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 responsáveis pela aplicação da 
lei ou da Agência da União Europeia para 
a Cooperação Policial («Europol»), ou 
organizações não governamentais e 

Suprimido
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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.
_________________
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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14.1.2022 A9-0356/490

Alteração 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 1 não é aplicável no que 
respeita à responsabilidade, nos termos do 
direito em matéria de proteção dos 
consumidores, de plataformas em linha que 
permitam aos consumidores celebrar 
contratos à distância com comerciantes, 
sempre que essas plataformas apresentem o 
elemento específico de informação ou 
permitam, de qualquer outra forma, que a 
transação específica em causa induza um 
consumidor médio e razoavelmente bem 
informado a acreditar que a informação, o 
produto ou o serviço objeto da transação é 
fornecido pela própria ou por um 
destinatário do serviço que atue sob a sua 
autoridade ou controlo.

3. O n.º 1 não é aplicável no que 
respeita à responsabilidade, nos termos do 
direito em matéria de proteção dos 
consumidores, de plataformas em linha que 
permitam aos consumidores celebrar 
contratos à distância com comerciantes, 
sempre que essas plataformas apresentem o 
elemento específico de informação ou 
permitam, de qualquer outra forma, que a 
transação específica leve a acreditar que a 
informação, o produto ou o serviço objeto 
da transação é fornecido pela própria ou 
por um destinatário do serviço que atue sob 
a sua autoridade ou controlo. Além disso, a 
isenção de responsabilidade prevista no 
n.º 1 não é aplicável caso uma plataforma 
em linha permita que os consumidores 
celebrem contratos à distância com 
comerciantes de países terceiros na 
ausência de um operador económico 
localizado na União e responsável, em 
nome do comerciante em causa, pela 
segurança do produto.
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14.1.2022 A9-0356/491

Alteração 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os termos e as condições que não 
estejam em consonância com os direitos 
fundamentais, nomeadamente a liberdade 
de expressão, não serão vinculativos para 
os destinatários.
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14.1.2022 A9-0356/492

Alteração 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

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 19 – título

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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