
AM\1247147PT.docx PE702.829v01-00

PT Unida na diversidade PT

17.1.2022 A9-0356/517/rev

Alteração 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os prestadores de serviços 
intermediários não devem estar sujeitos a 
uma obrigação de vigilância no que diz 
respeito a obrigações de natureza geral. Tal 
não diz respeito a obrigações de vigilância 
em casos específicos e, em especial, não 
afeta as decisões das autoridades nacionais 
nos termos da legislação nacional, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no presente regulamento. 
Nenhuma disposição do presente 
regulamento deve ser interpretada como 
uma imposição de uma obrigação geral de 
vigilância ou de uma obrigação de 
apuramento ativo dos factos, ou como uma 
obrigação geral de os prestadores tomarem 
medidas pró-ativas relativamente a 
conteúdos ilegais.

(28) Os prestadores de serviços 
intermediários não devem estar sujeitos a 
uma obrigação de vigilância no que diz 
respeito a obrigações de natureza geral. Tal 
não diz respeito a obrigações de vigilância 
em casos específicos e, em especial, não 
afeta as decisões das autoridades nacionais 
nos termos da legislação nacional, em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no presente regulamento. 
Nenhuma disposição do presente 
regulamento deve ser interpretada como 
uma imposição de uma obrigação geral de 
vigilância ou de uma obrigação de 
apuramento ativo dos factos, ou como uma 
obrigação geral de os prestadores tomarem 
medidas pró-ativas relativamente a 
conteúdos ilegais. Em conformidade com 
o princípio da minimização dos dados e a 
fim de impedir a divulgação não 
autorizada, a usurpação de identidade e 
outras formas de utilização abusiva de 
dados pessoais, os destinatários devem ter 
o direito de utilizar e pagar os serviços de 
forma anónima, sempre que tal seja 
possível por meio de esforços razoáveis. 
Tal aplica-se sem prejuízo das obrigações 
constantes da legislação da União 
aplicável à proteção dos dados pessoais. 
Os prestadores podem permitir a 
utilização anónima dos seus serviços 
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abstendo-se de recolher dados pessoais 
relativos aos destinatários e às suas 
atividades em linha e não os impedindo de 
utilizarem redes que garantam o 
anonimato para aceder ao serviço. O 
pagamento anónimo pode ser efetuado, 
por exemplo, pagando em numerário ou 
utilizando cupões pagos em numerário ou 
instrumentos de pagamento pré-pagos. 
(Nota técnica: a Comissão LIBE propõe a 
fusão com a alteração 25 da Comissão 
IMCO.)

Or. en

Justificação

Considerando para explicar a alteração 520 da Comissão LIBE.
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Alteração 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O âmbito de aplicação territorial de 
tais decisões de atuação contra conteúdos 
ilegais deve ser claramente definido com 
base no direito da União ou no direito 
interno aplicável que permita a emissão da 
decisão e não deve exceder o estritamente 
necessário para alcançar os seus objetivos. 
Nesse contexto, a autoridade judiciária ou 
administrativa nacional que emite a decisão 
deve assegurar o equilíbrio entre o objetivo 
que a decisão procura alcançar, em 
conformidade com a base jurídica que 
permite a sua emissão, e os direitos e 
interesses legítimos de todos os terceiros 
passíveis de ser afetados pela decisão, em 
particular os direitos fundamentais 
consagrados pela Carta. Além disso, 
sempre que a decisão relativa às 
informações específicas possa ter efeitos 
fora do território do Estado-Membro da 
autoridade competente, esta deve avaliar se 
as informações em causa são suscetíveis de 
constituir conteúdos ilegais noutros 
Estados-Membros e, quando pertinente, ter 
em conta as regras pertinentes do direito da 
União ou do direito internacional e os 
interesses da comunidade internacional.

(31) O âmbito de aplicação territorial de 
tais decisões de atuação contra conteúdos 
ilegais deve ser claramente definido com 
base no direito da União ou no direito 
interno aplicável que permita a emissão da 
decisão e não deve exceder o estritamente 
necessário para alcançar os seus objetivos. 
Nesse contexto, a autoridade judiciária ou 
administrativa nacional que emite a decisão 
deve assegurar o equilíbrio entre o objetivo 
que a decisão procura alcançar, em 
conformidade com a base jurídica que 
permite a sua emissão, e os direitos e 
interesses legítimos de todos os terceiros 
passíveis de ser afetados pela decisão, em 
particular os direitos fundamentais 
consagrados pela Carta. Além disso, 
sempre que a decisão relativa às 
informações específicas possa ter efeitos 
fora do território do Estado-Membro da 
autoridade competente, esta deve avaliar se 
as informações em causa são suscetíveis de 
constituir conteúdos ilegais noutros 
Estados-Membros e, quando pertinente, ter 
em conta as regras pertinentes do direito da 
União ou do direito internacional e os 
interesses da comunidade internacional. Os 
prestadores de serviços intermediários 
não devem ser legalmente obrigados a 
remover conteúdos que sejam legais no 
seu país de estabelecimento. As 
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autoridades competentes devem poder 
exigir o bloqueio de conteúdos publicados 
legalmente fora da União apenas no 
território do Estado-Membro onde essas 
autoridades competentes estejam 
estabelecidas. Tal não prejudica o direito 
de os prestadores avaliarem se os 
conteúdos específicos cumprem os 
respetivos termos e condições e, 
posteriormente, removerem os conteúdos 
que não os cumpram, mesmo que não 
sejam ilegais no seu país de 
estabelecimento.

Or. en

Justificação

Considerando para explicar as alterações 527 a 529 da Comissão LIBE.
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Alteração 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

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 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de criar segurança jurídica e 
de não desencorajar atividades destinadas a 
detetar, identificar e atuar contra conteúdos 
ilegais que os prestadores de serviços 
intermediários possam exercer 
voluntariamente, deve esclarecer-se que o 
simples facto de os prestadores exercerem 
tais atividades não conduz à 
inaplicabilidade das isenções de 
responsabilidade previstas no presente 
regulamento, desde que essas atividades 
sejam realizadas de boa-fé e de forma 
diligente. Além disso, convém esclarecer 
que o simples facto de esses prestadores 
tomarem medidas, de boa-fé, para cumprir 
os requisitos do direito da União, incluindo 
os estabelecidos no presente regulamento 
no que respeita à aplicação dos seus termos 
e condições, não deve ditar a 
inaplicabilidade dessas isenções de 
responsabilidade. Por conseguinte, 
quaisquer atividades e medidas desse tipo 
que um dado prestador possa ter tomado 
não devem ser tidas em conta ao 
determinar se pode beneficiar de uma 
isenção de responsabilidade, em particular 
no que diz respeito à questão de saber se 
presta o seu serviço de forma neutra e 
pode, por conseguinte, ser abrangido pelo 
âmbito de aplicação da disposição 
pertinente. Esta regra não implica, porém, 

(25) A fim de criar segurança jurídica e 
de não desencorajar atividades destinadas a 
detetar, identificar e atuar contra conteúdos 
ilegais que os prestadores de serviços 
intermediários possam exercer 
voluntariamente, deve esclarecer-se que o 
simples facto de os prestadores exercerem 
tais atividades não conduz à 
inaplicabilidade das isenções de 
responsabilidade previstas no presente 
regulamento, desde que essas atividades 
sejam realizadas de boa-fé e de forma 
diligente. Atualmente, os instrumentos 
automatizados são incapazes de distinguir 
os conteúdos ilegais dos conteúdos que 
são legais em determinados contextos, o 
que resulta num bloqueio excessivo e 
reiterado de conteúdos legais. A análise, 
por humanos, de relatórios automatizados 
dos prestadores de serviços ou dos seus 
contratantes não resolve totalmente este 
problema, em especial se for 
subcontratada a pessoal de contratantes 
privados que não disponha da 
independência, qualificação e 
responsabilização suficientes. As medidas 
de controlo ex ante baseadas em 
instrumentos automatizados ou filtragem 
de carregamentos de conteúdos devem ser 
permitidas, a título excecional, se a 
decisão automatizada for limitada de 
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que o prestador possa necessariamente 
beneficiar da referida isenção.

forma fiável a informações anteriormente 
classificadas como manifestamente 
ilegais, independentemente do seu 
contexto, da identidade e da intenção do 
destinatário que as fornece. Deve ser 
permitida a filtragem de apresentações 
automatizadas de conteúdos, por exemplo, 
de correio eletrónico não solicitado. Além 
disso, convém esclarecer que o simples 
facto de esses prestadores tomarem 
medidas, de boa-fé, para cumprir os 
requisitos do direito da União, incluindo os 
estabelecidos no presente regulamento no 
que respeita à aplicação dos seus termos e 
condições, não deve ditar a 
inaplicabilidade dessas isenções de 
responsabilidade. Por conseguinte, 
quaisquer atividades e medidas desse tipo 
que um dado prestador possa ter tomado 
não devem ser tidas em conta ao 
determinar se pode beneficiar de uma 
isenção de responsabilidade, em particular 
no que diz respeito à questão de saber se 
presta o seu serviço de forma neutra e 
pode, por conseguinte, ser abrangido pelo 
âmbito de aplicação da disposição 
pertinente. Esta regra não implica, porém, 
que o prestador possa necessariamente 
beneficiar da referida isenção.

(Nota técnica: Nota técnica: a Comissão 
LIBE propõe a fusão com a alteração 21 
da Comissão IMCO)

Or. en

Justificação

Considerando para explicar a alteração 540 da Comissão LIBE.


