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15.1.2022 A9-0356/509

Alteração 509
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Adrián Vázquez Lázara, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, 
Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Christian 
Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens 
Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław 
Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, 
Jarosław Duda, Marc Tarabella, Luisa Regimenti, Aldo Patriciello, Antonio Tajani, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo, Dace Melbārde, Herbert Dorfmann, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Anne Sander, François-
Xavier Bellamy, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Domènec Ruiz 
Devesa, Esteban González Pons, Ibán García Del Blanco, Salvatore De Meo, Daniel 
Caspary

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
Diretiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de beneficiar da isenção de 
responsabilidade pelos serviços de 
armazenagem em servidor, o prestador 
deve, a partir do momento em que tome 
conhecimento efetivo de conteúdos ilegais, 
ou tenha sido alertado para os mesmos, 
proceder com diligência no sentido de 
remover os conteúdos em causa ou 
bloquear o acesso aos mesmos. A remoção 
ou o bloqueio do acesso devem ser 
efetuados respeitando o princípio da 
liberdade de expressão. O prestador pode 
tomar conhecimento efetivo dos conteúdos 
em causa, ou ser alertado para os mesmos, 
através, nomeadamente, de investigações 
realizadas por iniciativa própria ou de 
notificações que lhe sejam apresentadas 
por cidadãos ou entidades em 
conformidade com o presente regulamento, 
desde que essas notificações sejam 
suficientemente precisas e adequadamente 
fundamentadas para permitir a um 

(22) A fim de beneficiar da isenção de 
responsabilidade pelos serviços de 
armazenagem em servidor, o prestador 
deve – depois de ter sido alertado para a 
natureza ilegal dos conteúdos e de tomar 
conhecimento efetivo desses conteúdos – 
proceder com diligência no sentido de 
remover os conteúdos em causa ou 
bloquear o acesso aos mesmos. Com 
diligência significa «o mais rapidamente 
possível» para todos os conteúdos e 
«imediatamente» durante as emissões em 
direto e para os conteúdos 
particularmente sensíveis ao fator tempo. 
A remoção ou o bloqueio do acesso devem 
ser efetuados respeitando um elevado nível 
de proteção dos consumidores e a Carta 
dos Direitos Fundamentais, incluindo o 
princípio da liberdade de expressão e o 
direito de receber e transmitir 
informações e ideias sem interferência 
das autoridades públicas. O prestador 
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operador económico diligente identificar, 
avaliar e, se for caso disso, adotar medidas, 
de forma razoável, contra os conteúdos 
alegadamente ilegais.

pode tomar conhecimento efetivo da 
natureza ilícita dos conteúdos em causa, 
ou ser alertado para os mesmos, através, 
nomeadamente, de investigações realizadas 
por iniciativa própria ou de notificações 
que lhe sejam apresentadas por cidadãos ou 
entidades em conformidade com o presente 
regulamento, desde que essas notificações 
sejam suficientemente precisas e 
adequadamente fundamentadas para 
permitir a um prestador de serviços de 
armazenagem em servidor diligente 
identificar, avaliar e, se for caso disso, 
adotar medidas, de forma razoável, contra 
os conteúdos alegadamente ilegais. Desde 
que atuem a partir do momento em que 
tomam conhecimento efetivo, os 
prestadores devem beneficiar das isenções 
de responsabilidade a que se refere o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Para que o ato legislativo sobre os serviços digitais seja válido no que diz respeito à remoção 
ou ao bloqueio do acesso a conteúdos ilegais pelos serviços em linha, deve garantir que a 
remoção rápida ou o bloqueio do acesso a todos os conteúdos seja feito o mais rapidamente 
possível e imediatamente durante a transmissão em direto e para os conteúdos 
particularmente sensíveis ao fator tempo, tendo em conta que, nestes casos, a parte maior do 
valor económico reside na transmissão em direto.
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15.1.2022 A9-0356/510

Alteração 510
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, 
Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine 
Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, 
Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, 
Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel 
Buda, Rainer Wieland, Brice Hortefeux, Anne Sander, Nathalie Colin-Oesterlé, Agnès 
Evren, Arnaud Danjean, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Antonio Tajani, 
Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Mario Furore, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila 
Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Sabrina Pignedoli, Patrizia Toia, 
Luisa Regimenti, Ibán García Del Blanco, Konstantinos Arvanitis, Massimiliano Salini, 
Isabella Adinolfi, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann, Lucia Vuolo, Marc 
Tarabella, Pernille Weiss, Aldo Patriciello, Dace Melbārde, Esteban González Pons, 
Christian Ehler, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros 
Sempere, César Luena, Domènec Ruiz Devesa

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
Diretiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Embora as regras constantes do 
capítulo II do presente regulamento se 
centrem na isenção de responsabilidade dos 
prestadores de serviços intermediários, é 
importante recordar que, apesar do papel 
geralmente importante desempenhado por 
esses prestadores, a abordagem do 
problema dos conteúdos e atividades 
ilegais em linha não pode incidir 
exclusivamente na sua responsabilização e 
nas suas responsabilidades. Sempre que 
possível, os terceiros afetados por 
conteúdos ilegais transmitidos ou 
armazenados em linha devem tentar 
resolver os conflitos relacionados com 
esses conteúdos sem envolver os 
prestadores de serviços intermediários em 
questão. Os destinatários do serviço devem 
ser responsabilizados pelos conteúdos 

(26) Embora as regras constantes do 
capítulo II do presente regulamento se 
centrem na isenção de responsabilidade dos 
prestadores de serviços intermediários, é 
importante recordar que, apesar do papel 
geralmente importante desempenhado por 
esses prestadores, a abordagem do 
problema dos conteúdos e atividades 
ilegais em linha não pode incidir 
exclusivamente na sua responsabilização e 
nas suas responsabilidades. Os 
destinatários do serviço devem ser 
responsabilizados pelos conteúdos ilegais 
que fornecem e que podem divulgar 
através de serviços intermediários, sempre 
que as regras aplicáveis do direito da União 
e interno assim o prevejam. Quando 
adequado, outros intervenientes, como 
moderadores de grupos em ambientes 
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ilegais que fornecem e que podem divulgar 
através de serviços intermediários, sempre 
que as regras aplicáveis do direito da União 
e interno assim o prevejam. Quando 
adequado, outros intervenientes, como 
moderadores de grupos em ambientes 
fechados em linha, em particular no caso 
de grupos de grande dimensão, devem 
igualmente ajudar a evitar a difusão de 
conteúdos ilegais em linha, em 
conformidade com a lei aplicável. Além 
disso, quando for necessário envolver 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação, incluindo prestadores de 
serviços intermediários, quaisquer pedidos 
ou decisões no sentido desse envolvimento 
devem, regra geral, ser dirigidos ao 
interveniente que disponha de capacidade 
técnica e operacional para tomar medidas 
contra elementos específicos de conteúdo 
ilegal, de modo a evitar e minimizar 
eventuais efeitos negativos para a 
disponibilidade e acessibilidade de 
informação cujo conteúdo não seja ilegal.

fechados em linha, em particular no caso 
de grupos de grande dimensão, devem 
igualmente ajudar a evitar a difusão de 
conteúdos ilegais em linha, em 
conformidade com a lei aplicável. Além 
disso, quando for necessário envolver 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação, incluindo prestadores de 
serviços intermediários, quaisquer pedidos 
ou decisões no sentido desse envolvimento 
devem, regra geral, ser dirigidos ao 
interveniente que disponha de capacidade 
técnica e operacional para tomar medidas 
contra elementos específicos de conteúdo 
ilegal, de modo a evitar e minimizar 
eventuais efeitos negativos para a 
disponibilidade e acessibilidade de 
informação cujo conteúdo não seja ilegal.

Or. en

Justificação

Tal abordagem criaria um sistema em que as partes seriam obrigadas a visar os utilizadores 
finais e em que os intermediários teriam a possibilidade de escapar a qualquer obrigação de 
operar diligentemente e de forma expedita para remover conteúdos ilegais em linha, 
[argumentando, por exemplo, não dispor de capacidade técnica, operacional ou contratual 
para tomar medidas contra conteúdos ou atividades ilegais]. Esse sistema daria origem a 
menos e não mais responsabilização das plataformas e anularia o objetivo do ato legislativo 
sobre os serviços digitais.
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15.1.2022 A9-0356/511

Alteração 511
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Loucas Fourlas, Salvatore De Meo, Henna 
Virkkunen, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam 
Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea 
Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Nathalie Colin-Oesterlé, Herbert Dorfmann, 
Lucia Vuolo, Antonio Tajani, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, 
Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario 
Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, 
Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Aldo 
Patriciello, Esteban González Pons, Christian Ehler, Daniel Caspary, Petri Sarvamaa

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
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, incluindo dos 
seus legítimos interesses, e da prevenção 
de resultados discriminatórios, injustos ou 
arbitrários. Tal implica que os prestadores 
de serviços intermediários devem ter na 
máxima conta as regras pertinentes 
aplicáveis aos meios de comunicação 
social e estabelecer procedimentos 
específicos, a fim de garantir que os meios 
de comunicação social sejam rapidamente 
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informados e tenham a possibilidade de 
contestar qualquer medida de moderação 
de conteúdos antes da sua aplicação. Os 
termos e condições não devem restringir a 
liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social consagrados no 
artigo 11.º da Carta. Em particular, é 
igualmente importante assegurar que os 
termos e condições sejam redigidos numa 
linguagem clara e inequívoca, de acordo 
com o direito da União e o direito 
nacional aplicáveis. Os termos e 
condições devem incluir informações 
sobre quaisquer políticas, procedimentos, 
medidas e instrumentos utilizados para 
efeitos de moderação de conteúdos, 
incluindo 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 uma síntese 
concisa e de fácil leitura dos principais 
elementos dos termos e condições, 
incluindo as vias de recurso disponíveis, 
utilizando, se oportuno, elementos 
gráficos, como ícones.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 12.º, n.º 1.
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15.1.2022 A9-0356/512

Alteração 512
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Jarosław Duda, Salvatore De Meo, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Miriam Lexmann, Marlene Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Christian Doleschal, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus 
Pieper, Alex Agius Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Andrea Caroppo, Javier 
Zarzalejos, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike 
Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Loucas Fourlas, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
Diretiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz e adequada da obrigação de 
rastreabilidade dos utilizadores 
profissionais, sem impor encargos 
desproporcionados, os prestadores de 
serviços intermediários abrangidos 
devem, antes da utilização do seu serviço, 
verificar com a devida diligência a 
fiabilidade das informações fornecidas 
pelo utilizador profissional em causa, 
nomeadamente utilizando bases de dados 
oficiais em linha ou interfaces em linha 
de livre acesso, como registos comerciais 
nacionais, ou solicitando ao utilizador 
profissional em causa que forneça 
documentos comprovativos fiáveis, como 
cópias de documentos de identidade, 
extratos bancários certificados, 
certificados de empresa e certidões de 
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registo comercial. Podem igualmente 
recorrer a outras fontes, disponíveis para 
utilização à distância, que proporcionem 
um grau de fiabilidade semelhante para 
efeitos de cumprimento desta obrigação.

Or. en

Justificação

Este texto foi proposto no projeto de relatório da Comissão IMCO. Foi redigido em 
conformidade com as alterações propostas no artigo 13.º-A.
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15.1.2022 A9-0356/513

Alteração 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Theodoros Zagorakis, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
Diretiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem incluir nos seus 
termos e condições informações sobre 
quaisquer restrições que imponham em 
relação à utilização do seu serviço no que 
diz respeito às informações prestadas 
pelos destinatários do serviço. Essas 
informações devem incluir informações 
sobre quaisquer políticas, procedimentos, 
medidas e instrumentos utilizados para 
efeitos de moderação de conteúdos, 
incluindo a tomada de decisões 
algorítmicas e a análise humana. Devem 
ser apresentadas em linguagem clara e 
inequívoca e ser disponibilizadas ao 
público num formato facilmente acessível.

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem utilizar termos e 
condições justos, não discriminatórios e 
transparentes. Os prestadores de serviços 
intermediários devem redigir esses termos 
e condições numa linguagem clara, 
facilmente compreensível e inequívoca e 
disponibilizá-los ao público num formato 
facilmente acessível e legível por 
máquina, nas línguas do Estado-Membro 
ao qual o serviço se destina. Nos seus 
termos e condições, os prestadores de 
serviços intermediários devem respeitar a 
liberdade de expressão, a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, bem como outros direitos e 
liberdades fundamentais consagrados na 
Carta, bem como as regras aplicáveis aos 



AM\1247074PT.docx PE702.829v01-00

PT Unida na diversidade PT

meios de comunicação social na União.

Or. en

Justificação

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Alteração 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Theodoros 
Zagorakis, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Konstantinos Arvanitis, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, Isabella 
Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina Pignedoli, 
François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, Dino 
Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Loucas Fourlas, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

Relatório A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Mercado único de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e alteração da 
Diretiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Rastreabilidade dos utilizadores 

profissionais
1. O prestador de serviços intermediários 
deve velar por que os utilizadores 
profissionais só possam utilizar os seus 
serviços se tiver obtido as seguintes 
informações:
(a) O nome, o endereço postal, o número 
de telefone e o endereço de correio 
eletrónico do utilizador profissional;
(b) Uma cópia do documento de 
identificação do utilizador profissional ou 
qualquer outra identificação eletrónica, 
tal como definida no artigo 3.º do 
Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A;
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(c) Os dados da conta bancária do 
utilizador profissional, sempre que este 
seja uma pessoa singular;
(d) Se o utilizador profissional estiver 
inscrito num registo comercial ou noutro 
registo público equivalente, o registo 
comercial em que se encontra inscrito e o 
respetivo número de registo ou forma de 
identificação equivalente nesse registo;
2. O prestador de serviços intermediários 
deve, ao receber essas informações e até 
ao final da relação contratual, envidar 
esforços razoáveis para avaliar se as 
informações referidas no n.º 1, alíneas a) 
e d), são fiáveis e atualizadas, seja através 
da utilização de uma base de dados oficial 
em linha ou interface em linha de acesso 
livre, disponibilizada por um Estado-
Membro ou pela União, seja através da 
apresentação de pedidos ao utilizador 
profissional para fornecer documentos 
comprovativos provenientes de fontes 
fiáveis.
3. Se o prestador de serviços 
intermediários obtiver indicações de que 
qualquer informação referida no n.º 1 
obtida dos utilizadores profissionais em 
causa é inexata ou está incompleta, esse 
prestador de serviços intermediários deve 
solicitar ao utilizador profissional que a 
corrija, na medida do necessário, para 
assegurar que todas as informações sejam 
exatas e estejam completas, sem demora 
ou no prazo fixado pelo direito da União e 
nacional. Se o utilizador profissional não 
corrigir ou não completar essas 
informações, o prestador de serviços 
intermediários deve suspender a prestação 
do seu serviço ao utilizador profissional 
até que o pedido seja satisfeito.
4. O prestador de serviços intermediários 
deve armazenar as informações obtidas 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 de forma segura 
durante toda a vigência da sua relação 
contratual com o utilizador profissional 
em causa. Posteriormente, deve apagar 
essas informações.
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5. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
prestadores de serviços intermediários só 
devem divulgar as informações a terceiros 
quando tal lhes for exigido pela legislação 
aplicável, nomeadamente as decisões 
referidas no artigo 9.º e quaisquer 
decisões emitidas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros ou 
pela Comissão para o desempenho das 
suas funções nos termos do presente 
regulamento.
6. Os prestadores de serviços 
intermediários devem disponibilizar as 
informações referidas no n.º 1, alíneas a) 
e d), aos destinatários do serviço de forma 
clara, facilmente acessível e 
compreensível.
_________________

1-A Regulamento (UE) n.º 910/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de julho de 2014, relativo à identificação 
eletrónica e aos serviços de confiança 
para as transações eletrónicas no 
mercado interno e que revoga a Diretiva 
1999/93/CE (JO L 257 de 28.8.2014, 
p. 73).

Or. en

Justificação

Este artigo foi proposto no projeto de relatório da Comissão IMCO. Para ser eficaz, o 
princípio da identificação não se deve limitar aos mercados em linha. Pelo contrário, todos 
os serviços da sociedade da informação que sejam utilizados para fornecer conteúdos ilegais, 
tais como registos de nomes de domínio, prestadores de serviços de redes de fornecimento de 
conteúdos (CDN, do inglês «content delivery network») e redes de publicidade, devem ser 
obrigados a tomar medidas razoáveis para fazer cessar, limitar e evitar atividades ilegais. 
Sem uma identidade verificada, os consumidores serão privados de mecanismos de recurso 
adequados.


