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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o compromisso da Comissão de introduzir uma abordagem 
harmonizada para as obrigações impostas aos fornecedores de serviços digitais, 
incluindo intermediários em linha, a fim de evitar a fragmentação do mercado interno e 
uma aplicação inconsistente da regulamentação; salienta que quaisquer novas medidas 
introduzidas pelo ato legislativo sobre os serviços digitais devem ter em conta o 
possível impacto no funcionamento do mercado interno, e respeitar plenamente os 
direitos e as liberdades fundamentais dos utilizadores em toda a União; exorta, além 
disso, a Comissão a evitar a «exportação» de regulamentações nacionais e propor, em 
vez disso, as soluções mais eficientes e eficazes para o mercado interno na sua 
globalidade, procurando evitar criar novos encargos administrativos e manter o mercado 
único digital aberto, justo, seguro e competitivo para todos os seus participantes;

2. Entende que o ato legislativo sobre os serviços digitais deve respeitar o quadro geral dos 
direitos fundamentais dos utilizadores e consumidores no mercado interno, como a 
proteção da vida privada, a não discriminação e a dignidade, e sobretudo não deve 
fragilizar a liberdade de expressão; recorda, além disso, que a utilização de mecanismos 
de remoção de conteúdos sem garantias processuais constitui uma violação do 
artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; 

3. Reconhece a necessidade de modernizar a legislação, sempre que necessário, a fim de 
responder melhor aos desafios colocados pela evolução das tecnologias; afirma, no 
entanto, que as disposições relativas à responsabilidade limitada previstas na Diretiva 
sobre o comércio eletrónico1 devem ser mantidas e reforçadas no ato legislativo sobre 
os serviços digitais, incluindo o princípio de longa data que proíbe as obrigações gerais 
de monitorização, nomeadamente a fim de proteger os direitos fundamentais, incluindo 
a liberdade de expressão, e manter a liberdade de prestação de serviços; sublinha a 
importância destas proteções para reforçar ainda mais a confiança e defender ainda 
melhor os consumidores em linha, assim como para promover o crescimento das 
empresas europeias e, em particular, das PME e microempresas;

4. Reconhece que os intermediários em linha, incluindo as PME, as microempresas e os 
grandes intervenientes, têm diferentes capacidades no que diz respeito à moderação dos 
conteúdos; alerta para que não se sobrecarreguem as empresas com novas obrigações 
desproporcionadas que possam dificultar ainda mais o crescimento das PME e 
impedi-las de entrarem no mercado; exorta, por conseguinte, a Comissão a garantir a 
abertura e a competitividade do mercado único digital;

5. Recorda que a Diretiva sobre o comércio eletrónico constitui o quadro jurídico para os 
serviços em linha no mercado interno e regula a gestão de conteúdos; sublinha que deve 

1 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico») (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
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evitar-se uma fragmentação injustificada desse quadro decorrente da revisão da Diretiva 
sobre o comércio eletrónico por intermédio do pacote do ato legislativo sobre os 
serviços digitais; observa que o pacote do ato legislativo sobre os serviços digitais 
também deve contemplar um instrumento ex ante que imponha obrigações às 
plataformas que constituam uma ameaça para a igualdade das condições de 
concorrência, a fim de resolver as deficiências do mercado e os comportamentos 
abusivos, proteger os direitos fundamentais dos consumidores e reforçar a liberdade de 
prestação de serviços, em especial das PME; 

6. Regista as diferenças significativas entre os serviços digitais e apela, por conseguinte, a 
que se evite uma abordagem única, entendendo que a Comissão deve analisar mais 
aprofundadamente, utilizando designadamente a consulta pública lançada antes da sua 
proposta legislativa relativa ao ato sobre os serviços digitais, a possibilidade de serem 
necessárias diferentes disposições para lidar com diferentes serviços digitais, 
circunstâncias e situações;

7. Recorda que a desinformação e os conteúdos erróneos ou  nocivos nem sempre são 
ilegais; recorda que os tipos de conteúdos ilegais podem variar de um Estado-Membro 
para outro; apela, por conseguinte, ao estabelecimento de um processo de notificação e 
ação bem definido, harmonizado e transparente no quadro dos atuais princípios de 
responsabilidade limitada, sem deixar de ter em conta as diferenças significativas entre 
os prestadores de serviços digitais em termos de escala do seu alcance e capacidades 
operacionais, de modo a evitar encargos regulamentares desnecessários; apoia a 
intensificação do diálogo entre os Estados-Membros, autoridades competentes e partes 
interessadas relevantes, com o objetivo de desenvolver, avaliar e melhorar abordagens 
não vinculativas, como o Código de Conduta sobre Desinformação da UE, a fim de 
continuar a combater a desinformação e outras categorias de conteúdos nocivos;

8. Assinala a proliferação de notícias falsas e de desinformação com conteúdos falsos ou 
enganosos, bem como de burlas aos consumidores através de produtos não seguros ou 
contrafeitos; salienta que o ato legislativo sobre os serviços digitais deve distinguir os 
conteúdos «ilegais» dos conteúdos «nocivos» e outros; considera que os conteúdos 
nocivos não devem ser regulados ou definidos no ato legislativo sobre os serviços 
digitais;

9. Apela à introdução das salvaguardas adequadas, obrigações em matéria de garantias 
processuais e instrumentos de contranotificação para que os proprietários de conteúdos 
e responsáveis pelo seu carregamento possam defender os seus direitos de forma 
adequada e atempada, inclusive sob supervisão humana,  quando notificados de 
qualquer retirada de conteúdos; sublinha a sua opinião de que a delegação da 
responsabilidade pela definição de limites à liberdade de expressão das empresas 
privadas é inaceitável e cria riscos, tanto para os cidadãos como para as empresas. 
considera que a remoção de conteúdos ilegais deve ser seguida, sempre que necessário, 
pela aplicação da lei ou supervisão judicial e que, se um procedimento de recurso 
judicial ou de contranotificação estabelecer que a atividade ou as informações em 
questão não são ilegais, o intermediário em linha deve repor o conteúdo removido sem 
demora injustificada;

10. Acredita que a experiência passada demonstrou a eficácia de permitir que um modelo de 
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negócio inovador floresça e reforce o mercado único digital, eliminando os obstáculos à 
livre circulação dos serviços digitais e impedindo a introdução de novas barreiras 
nacionais injustificadas, e que a prossecução desta abordagem reduziria a fragmentação 
do mercado interno; considera, além disso, que o ato legislativo sobre os serviços 
digitais pode oferecer oportunidades para desenvolver os conhecimentos e as 
competências dos cidadãos no domínio da digitalização e garantir simultaneamente um 
elevado nível de proteção dos consumidores, nomeadamente salvaguardando a 
segurança em linha;

11. Exorta a Comissão a avaliar, com base na legislação existente e em novos dados de 
apoio provenientes, entre outras fontes, das suas consultas públicas, em que medida o 
ato legislativo sobre os serviços digitais deve dar resposta aos desafios associados aos 
algoritmos e a outros instrumentos automatizados, especialmente no que diz respeito à 
transparência desses sistemas, ou alternativamente definir qual a legislação que deve 
tratar estas questões; salienta a importância do acesso indiscriminado a diversos 
conteúdos e pareceres, bem como o facto de as redes e o acesso à rede não deverem ser 
entravados sem justificação legal.
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