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14.1.2022 A9-0356/493

Alteração 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
em nome do Grupo ECR

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 proteção dos 
direitos fundamentais e, em especial, da 
liberdade de expressão e de informação, 
da transparência, da proteção dos 
destinatários do serviço e da prevenção de 
resultados discriminatórios, injustos ou 
arbitrários. Os termos e condições não 
devem, de modo algum, limitar a 
liberdade de expressão, restringir o debate 
público nem limitar o pleno acesso ao 
serviço por parte de determinados 
utilizadores com base nas suas 
convicções, a menos que um elemento de 
informação seja incompatível com o 
objetivo declarado do serviço. 
Adicionalmente, quando as plataformas 
em linha de muito grande dimensão 
permitem a realização de um debate 
público sobre os seus serviços, não devem 
limitar o acesso a informações de 
organizações jurídicas de interesse 
público como, por exemplo, partidos 
políticos ou organizações sem fins 
lucrativos, privando-as do acesso aos seus 
serviços. Nesse caso, a remoção de 
conteúdos ilegais específicos em linha não 
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pode resultar numa decisão de suspensão 
ou cessação da conta dos destinatários. 
Em particular, é importante assegurar 
que os termos e condições sejam redigidos 
em linguagem clara e inequívoca, de 
acordo com o direito da União ou o 
direito nacional aplicável. Os termos e 
condições devem incluir informações 
sobre quaisquer políticas, procedimentos, 
medidas e instrumentos utilizados para 
efeitos de moderação de conteúdos, 
nomeadamente a tomada de decisões 
algorítmicas, a análise humana, bem 
como o direito de cessar a utilização do 
serviço. Os prestadores de serviços 
intermediários devem também fornecer 
aos destinatários dos serviços um resumo 
conciso e de fácil leitura dos principais 
elementos dos termos e condições, 
designadamente as vias de recurso 
disponíveis, utilizando elementos gráficos 
adequados, como ícones.

Or. en

Justificação

Se uma plataforma for pertinente para a comunicação pública, o que é particularmente 
verdadeiro no caso de serviços de redes sociais de dimensão muito grande, a decisão sobre 
que conteúdos podem ou não ser bloqueados não deve ser tomada a nível exclusivamente 
interno. Os conteúdos que podem ser distribuídos legalmente fora de linha também devem ser 
permitidos em linha. Neste contexto, o caso recente de remoção de perfis de grupos 
parlamentares das redes sociais por administradores de plataformas internacionais privadas 
é contrário às liberdades cívicas fundamentais e não pode ser aceite. Todas as organizações 
sem fins lucrativos e os partidos políticos legítimos que atuem em prol do interesse público 
na Europa devem poder utilizar plataformas de redes sociais em condições de igualdade.
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14.1.2022 A9-0356/494

Alteração 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

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 2 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) «Serviço de rede social em linha»: 
uma plataforma que permite que 
utilizadores finais se conectem, partilhem, 
descubram e comuniquem entre si em 
múltiplos dispositivos, especialmente por 
intermédio de conversas, publicações, 
vídeos e recomendações;

Or. en

Justificação

A introdução da definição de serviço de redes sociais em linha é necessária para concretizar 
uma proposta coerente e estabelecer um conjunto proporcionado de normas para as 
plataformas em linha de muito grande dimensão. Caso contrário, o Parlamento corre o risco 
de não dar resposta aos desafios mais importantes que essas plataformas colocam ao público 
e aos utilizadores individuais. A definição proposta está em consonância com a posição do 
Parlamento sobre o Regulamento Mercados Digitais, que proporciona segurança jurídica e 
previsibilidade adicionais às partes interessadas.
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14.1.2022 A9-0356/495

Alteração 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de redes 
sociais em linha que, nos termos do artigo 
25.º, sejam considerados uma plataforma 
em linha de muito grande dimensão 
devem designar um representante legal no 
Estado-Membro onde o prestador 
disponibilize os seus serviços, a pedido do 
coordenador dos serviços digitais do 
Estado-Membro em causa.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Alteração 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

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 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Excecionalmente, um Estado-
Membro é competente para efeitos de 
supervisão e execução pelas autoridades 
nacionais competentes das obrigações 
impostas ao prestador nos termos do 
presente regulamento, caso o prestador 
seja um serviço de rede social em linha 
designado como plataforma em linha de 
muito grande dimensão nos termos do 
artigo 25.º e ofereça serviços aos 
utilizadores nesse Estado-Membro.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Alteração 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

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 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os destinatários do serviço têm o direito de 
apresentar uma reclamação contra os 
prestadores de serviços intermediários 
alegando uma infração ao disposto no 
presente regulamento junto do coordenador 
dos serviços digitais do Estado-Membro 
em que o destinatário reside ou está 
estabelecido. O coordenador dos serviços 
digitais deve avaliar a reclamação e, se for 
caso disso, transmiti-la ao coordenador dos 
serviços digitais de estabelecimento. Se a 
reclamação for da responsabilidade de 
outra autoridade competente do seu 
Estado-Membro, o coordenador dos 
serviços digitais que a receber deve 
transmiti-la a essa autoridade.

Os destinatários do serviço têm o direito de 
apresentar uma reclamação contra os 
prestadores de serviços intermediários 
alegando uma infração ao disposto no 
presente regulamento junto do coordenador 
dos serviços digitais do Estado-Membro 
em que o destinatário reside ou está 
estabelecido. Durante o processo, ambas 
as partes têm o direito de ser ouvidas e de 
receber informações adequadas sobre a 
situação do processo. O coordenador dos 
serviços digitais deve avaliar a reclamação 
e, se for caso disso, transmiti-la ao 
coordenador dos serviços digitais de 
estabelecimento sem demora injustificada. 
A avaliação da reclamação pode ser 
complementada pelo parecer do 
coordenador dos serviços digitais do 
Estado-Membro em que o destinatário 
reside ou está estabelecido sobre como a 
questão deve ser resolvida tendo em conta 
o direito interno e o contexto 
sociocultural de um determinado Estado-
Membro. Se a reclamação for da 
responsabilidade de outra autoridade 
competente do seu Estado-Membro, o 
coordenador dos serviços digitais que a 
receber deve transmiti-la a essa autoridade 
sem demora injustificada.

Or. en
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