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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo: 

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a livre circulação de serviços, incluindo serviços digitais, é uma das 
quatro liberdades fundamentais consagradas no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e que se reveste de uma importância vital para o funcionamento do 
mercado único, tendo de ser reforçada por uma maior proteção dos consumidores e por 
um maior bem-estar dos consumidores;

B. Recorda que a Diretiva 2000/31/CE1 («Diretiva relativa ao comércio eletrónico») 
constitui o quadro jurídico dos serviços em linha no mercado interno e regula a gestão 
de conteúdos por intermediários que fornecem serviços de alojamento de conteúdos; 
considerando que se deve evitar qualquer fragmentação desse quadro em resultado da 
revisão da Diretiva relativa ao comércio eletrónico;

C. Considerando que o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, sobre «o ato 
legislativo sobre os serviços digitais: adaptação da regulamentação comercial e o direito 
civil aplicável às entidades que operem em linha» não abrange as regras da Diretiva 
relativa ao comércio eletrónico, abordadas num relatório atualmente elaborado pela 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores;

D. Considerando que só recentemente foram adotadas a Diretiva (UE) 2019/21612, que 
altera a Diretiva 2005/29/CE 3(«Diretiva práticas comerciais desleais das empresas»), e 
as Diretivas (UE) 2019/7704 («Diretiva conteúdos digitais») e (UE) 2019/7715 sobre 

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 relativa ao comércio eletrónico») 
(JO L 178 de 17.7.2000, p. 1).

2 Diretiva (UE) 2019/2161 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 
2019 que altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho e as Diretivas 98/6/CE, 2005/29/CE 
e 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho a fim de assegurar uma melhor 
aplicação e a modernização das regras da União em matéria de defesa dos consumidores 
(JO L 328 de 18.12.2019, p. 7).

3 Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, 
relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado 
interno e que altera a Diretiva 84/450/CEE do Conselho, as Diretivas 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho («Diretiva relativa às práticas 
comerciais desleais») (JO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

4  Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, 
sobre certos aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais (JO L 136 de 22.5.2019, p. 1).

5 Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, 
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certos aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais e serviços 
digitais e aos contratos de compra e venda de bens;

E. Considerando que o Regulamento (UE) 2017/23941 desempenha um papel central no 
reforço da cooperação entre as autoridades nacionais no domínio da defesa do 
consumidor;

F. Considerando que o pacote do ato legislativo sobre os serviços digitais não deve 
prejudicar o Regulamento (UE) 2016/6792 («RGPD»), que define um quadro jurídico 
para a proteção dos dados pessoais;

G. Considerando que o pacote do ato legislativo sobre os serviços digitais não deve afetar a 
Diretiva 2002/58/CE3, que exige que os Estados-Membros assegurem um elevado nível 
de proteção do direito à privacidade no que respeita ao tratamento de dados pessoais no 
setor das comunicações eletrónicas;

H. Considerando que, no tocante ao surto de COVID-19, a Comissão acolheu 
favoravelmente a abordagem positiva adotada pelas plataformas em resposta às suas 
cartas, enviadas em 23 de março de 2020, que exigem a sua cooperação na eliminação 
de anúncios «fraudulentos» para produtos que alegam, falsamente, que podem impedir 
ou curar uma infeção pela COVID-19;

I. Considerando que as medidas legislativas propostas no âmbito do pacote do ato 
legislativo sobre os serviços digitais se devem basear em dados concretos e que a 
Comissão deve realizar uma avaliação de impacto exaustiva, com base em dados, 
estatísticas, análises e estudos pertinentes sobre as diferentes opções disponíveis;

 1. Congratula-se com a «posição comum da CPC»4 sobre a COVID-19, publicada pela 
Comissão e pelas autoridades de cooperação no domínio da defesa do consumidor 

relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens que altera o 
Regulamento (UE) 2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que revoga a Diretiva 
1999/44/CE (JO L 136 de 22.5.2019, p. 28).

1 Regulamento (UE) 2017/2394 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
dezembro de 2017, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis 
pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 (JO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

2 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

3 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, 
relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das 
comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações 
eletrónicas) (JO L 201 de 31.7.2002, p. 37):

4  Comissão Europeia/Rede de Cooperação no domínio da Defesa do Consumidor (CPC), 
Posição Comum das autoridades CPC, «Combater burlas e lutar contra as práticas 
comerciais desleais nas plataformas em linha no contexto do surto de coronavírus na 
UE».
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(CPC) dos Estados-Membros, sobre as burlas e práticas desleais mais recentemente 
denunciadas relacionadas com o surto de COVID-19;

2. Realça a necessidade de proteger melhor os consumidores, fornecendo informações 
fiáveis e transparentes sobre exemplos de práticas irregulares, como afirmações 
enganosas e burlas;

3. Apela a que todas as plataformas cooperem com a Comissão e as autoridades 
competentes da Rede de Cooperação no domínio da Defesa do Consumidor e da Rede 
dos Centros Europeus do Consumidor (rede CEC), a fim de melhor identificar as 
práticas ilegais e acabar com as burlas; solicita à Comissão que reveja constantemente 
as suas orientações aos consumidores e aos comerciantes, de modo a contribuir para 
evitar a colocação no mercado, a venda ou a aquisição de artigos e serviços com 
conteúdos falsos, enganosos ou abusivos para os consumidores e, se necessário, tomar 
medidas legislativas;

4. Considera que essas orientações não devem visar apenas a aplicação da legislação 
nacional e da União em matéria de defesa do consumidor, mas devem procurar, de 
forma proativa, desenvolver meios para reagir rapidamente à crise no mercado;

 5. Incentiva os esforços tendentes a assegurar a transparência no que respeita ao 
funcionamento e à responsabilização em matéria de publicidade em linha e considera 
que são necessárias orientações adicionais para as plataformas no domínio da diligência 
profissional e das obrigações no que toca à publicidade em linha; sublinha que são 
necessárias novas medidas que estabeleçam um quadro para as relações entre as 
plataformas e os consumidores no que respeita às disposições em matéria de 
transparência relativas à publicidade, aos incentivos digitais e ao tratamento 
preferencial;

6. Recorda que devem ser identificados de forma clara, concisa e inteligente, os anúncios 
pagos ou a colocação paga numa lista; propõe que as plataformas divulguem a origem 
dos anúncios pagos, especialmente os de natureza política;

7. Salienta que a publicidade direcionada deve ser regulamentada de forma mais rigorosa, 
favorecendo formas de publicidade menos intrusivas, e que o pacote do ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve estabelecer limites claros no que diz respeito às 
condições que autorizam a acumulação de dados para esse efeito, a fim de melhor 
proteger os consumidores;

8. Considera que, se os dados pertinentes revelarem uma lacuna significativa nas práticas 
publicitárias enganosas e na aplicação das regras entre plataformas sediadas na União e 
em países terceiros, é razoável ponderar outras opções para reforçar o cumprimento da 
legislação em vigor;

9. Considera que as opções para reforçar o cumprimento da legislação em vigor devem 
incluir a obrigação de os anunciantes e os intermediários de publicidade estabelecidos 
num país terceiro designarem um representante legal estabelecido na União, a quem 
possam ser dirigidos pedidos para que os consumidores obtenham compensações em 
caso de publicidade falsa ou enganosa, por exemplo;
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10. Frisa a necessidade de condições de concorrência equitativas entre os anunciantes da 
União e os anunciantes de países terceiros; solicita, por conseguinte, à Comissão que 
avalie o impacto que as obrigações recíprocas de países terceiros adotadas em reação às 
novas regras da União teriam na prestação de serviços em países terceiros por empresas 
sediadas na União, sensibilizando simultaneamente para a forma como o direito dos 
consumidores se aplica aos anunciantes de países terceiros que visam o mercado da 
União;

 11. Solicita à Comissão que esclareça quais as sanções ou outras restrições a que os 
intermediários e as plataformas de publicidade devem estar sujeitos, nos termos da 
legislação da União ou das legislações nacionais, se aceitarem, com conhecimento de 
causa, publicidades falsas ou enganosas;

12. Salienta a importância de definir claramente o que se entende por publicidade falsa ou 
enganosa; recorda que as plataformas em linha devem tomar medidas para garantir que 
não lucrem com anúncios publicitários falsos ou enganosos, nomeadamente conteúdos 
de influenciadores que não sejam divulgados com indicação de que são patrocinados;

13. Frisa que os requisitos de transparência devem incluir a obrigação de revelar a 
identidade de quem paga a publicidade, incluindo os pagamentos diretos e indiretos ou 
qualquer outra remuneração recebida pelos prestadores de serviços, devendo ainda 
proteger os consumidores contra comunicações em linha não solicitadas;

14. Sublinha que as publicidades a produtos e serviços comerciais e os anúncios de natureza 
política ou os anúncios de interesse público são diferentes, tanto em termos de forma 
como de função, e que, por conseguinte, devem estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes, embora complementares;

 15. Solicita à Comissão, recordando os esforços anteriores, que continue a rever a prática de 
utilização, nos termos e condições contratuais, de cláusulas-tipo previamente 
formuladas que não sejam negociadas individualmente com antecedência, incluindo os 
acordos de licenças de utilizador final («termos e condições contratuais»), e que procure 
formas de as tornar mais justas e assegurar o cumprimento do Direito da União, a fim de 
facilitar a participação dos consumidores, nomeadamente na escolha das cláusulas que 
permitem obter um consentimento mais esclarecido;

16. Recorda que as restrições à utilização de conteúdos digitais e serviços digitais, como as 
restrições técnicas, inclusive em termos de interoperabilidade, ou as restrições 
resultantes de acordos de licença de utilizador final, podem constituir violações do 
Direito da União, caso não correspondam às expectativas razoáveis do consumidor, 
protegidas pela Diretiva Conteúdos Digitais;

17. Observa que, frequentemente, os termos e as condições dos contratos são aceites pelos 
utilizadores sem leitura prévia; assinala, além disso, que quando os termos e as 
condições dos contratos permitem que os utilizadores renunciem a determinadas 
cláusulas, pode dar-se o caso de as plataformas exigirem que os utilizadores o façam a 
cada utilização;

18. Observa que a maioria dos termos e das condições contratuais podem ser alterados 
unilateralmente pelas plataformas, sem qualquer aviso prévio aos consumidores, com 
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efeitos perniciosos em termos de proteção dos consumidores, e apela a uma melhor 
proteção dos consumidores através de medidas eficazes;

19. Solicita à Comissão que introduza orientações destinadas às plataformas sobre a forma 
de informar melhor os consumidores acerca dos termos e das condições contratuais, por 
exemplo através de uma mensagem instantânea que inclua informações fundamentais;

20. Considera que deve ser apresentado, no início dos termos e condições contratuais, uma 
síntese dos mesmos, redigida numa linguagem simples e clara, incluindo a opção de 
recusar facilmente as cláusulas facultativas; considera que a Comissão deve criar um 
modelo para estas sínteses;

 21. Sublinha que os termos e as condições contratuais devem garantir, efetivamente, que a 
partilha de todos os dados com terceiros, para efeitos de comercialização, se baseie no 
consentimento do utilizador, estabelecendo assim um elevado nível de proteção e 
segurança dos dados;

22. Recomenda que eventuais medidas de correção no tocante ao acesso aos dados apenas 
sejam impostas para colmatar deficiências do mercado, dar cumprimento ao RGPD, 
conferir aos consumidores o direito de oposição à partilha de dados e proporcionar aos 
consumidores soluções técnicas que os ajudem a controlar e a gerir os fluxos das suas 
informações pessoais e dispor de vias de recurso;

23. Solicita à Comissão que garanta que os consumidores ainda possam utilizar um 
dispositivo conectado para beneficiar das funções principais do referido dispositivo, 
mesmo que não deem ou retirem o consentimento dado à partilha de dados não 
operacionais com o fabricante do dispositivo ou com terceiros; reitera a necessidade de 
transparência dos termos e condições contratuais no que se refere à possibilidade e ao 
âmbito da partilha de dados com terceiros;

24. Apela a uma melhor observância dos direitos dos consumidores ao consentimento 
esclarecido e à liberdade de escolha aquando da transmissão de dados;

 25. Frisa que a Diretiva (UE) 2019/2161, a Diretiva (UE) 2019/770 e a Diretiva (UE) 
2019/771 ainda não foram corretamente transpostas e aplicadas; solicita à Comissão que 
tenha este aspeto em conta ao conceber medidas adicionais para dar resposta a novas 
evoluções do mercado;

 26. Regista o aumento do número de «contratos inteligentes», como os baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído (DLT), sem quadro legal claro;

27. Solicita à Comissão que avalie o desenvolvimento e a utilização das tecnologias de 
livro-razão distribuído, incluindo os «contratos inteligentes», em particular no que se 
refere a questões de legalidade e de execução dos contratos inteligentes em situações 
transfronteiriças, que forneça orientações sobre a matéria de modo a garantir a 
segurança jurídica para as empresas e os consumidores e que somente tome iniciativas 
legislativas se forem identificadas lacunas concretas na sequência da referida avaliação;

28. Solicita à Comissão, em especial, que atualize o seu atual documento de orientação 
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sobre a Diretiva 2011/83/UE1 («Diretiva direitos dos consumidores»), para esclarecer se 
considera que os contratos inteligentes são abrangidos pela isenção prevista no 
artigo 3.º, n.º 3, alínea l), e, em caso afirmativo, em que circunstâncias, e esclarecer a 
questão do direito de retratação;

29. Solicita orientações sobre as transações transfronteiras e sobre as regras em vigor em 
matéria de requisitos de autenticação notarial;

 30. Frisa que eventuais futuras propostas legislativas se devem basear em dados concretos e 
procurar eliminar os atuais obstáculos injustificados à prestação de serviços digitais 
pelas plataformas em linha e evitar que surjam novos obstáculos, reforçando 
simultaneamente a proteção dos consumidores; considera que tais propostas devem ter 
por objetivo lograr um crescimento inteligente e sustentável, dar resposta aos desafios 
tecnológicos e assegurar que o mercado único digital seja justo e seguro para todos;

31. Sublinha, ao mesmo tempo, que as novas obrigações da União em matéria de 
plataformas devem ser proporcionais e claras, a fim de evitar encargos regulamentares 
desnecessários ou restrições desnecessárias, e devem ser guiadas pelos objetivos de 
proteção dos consumidores e de segurança dos produtos, garantindo condições de 
concorrência equitativas para as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas 
(PME), e proteger a saúde e a segurança dos nossos cidadãos; realça a necessidade de 
evitar práticas de sobrerregulamentação por parte dos Estados-Membros (que procurem 
aplicar disposições que excedam o previsto na legislação da União).

32. Solicita à Comissão que analise a possibilidade de apresentar várias propostas no 
âmbito do pacote do ato legislativo sobre os serviços digitais, nomeadamente em 
matéria de direitos contratuais no contexto da prestação de serviços digitais, tal como 
referido nas recomendações constantes do anexo;

1 Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho e a 
Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 
85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO L 304 de 22.11.2011, p. 64).
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:

RECOMENDAÇÕES PORMENORIZADAS QUANTO AO CONTEÚDO DAS 
PROPOSTAS SOLICITADAS

A.  PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DAS PROPOSTAS DO PACOTE DO ATO 
LEGISLATIVO SOBRE OS SERVIÇOS DIGITAIS SOLICITADAS

O pacote do ato legislativo sobre os serviços digitais deve incluir:

 uma proposta legislativa global, que altere a Diretiva relativa ao comércio eletrónico, 
com o objetivo de melhorar o funcionamento do mercado interno e a livre circulação 
de serviços digitais;

 uma proposta legislativa sobre a regulamentação ex ante de grandes plataformas que 
aborde as deficiências do mercado e reforce a transparência, com base no regulamento 
relativo às relações entre as plataformas e as empresas;

 propostas sobre direitos contratuais no contexto da prestação de serviços digitais, em 
complemento do ato legislativo sobre os serviços digitais, como parte de um pacote, 
com base nas recomendações enunciadas no presente anexo, na sequência de uma 
análise exaustiva da transposição e aplicação dos instrumentos jurídicos recentemente 
adotados no domínio da proteção dos consumidores, bem como de uma revisão do 
Regulamento (UE) n.º 910/20141 («Regulamento eIDAS»), à luz do desenvolvimento 
de tecnologias de identificação virtual, para melhorar a eficiência das interações 
eletrónicas entre as empresas e os consumidores.

B. RECOMENDAÇÕES

Recomendação n.º 1. Objetivo

As propostas devem ter por objetivo reforçar as regras de direito civil e comercial aplicáveis 
às entidades comerciais que operam em linha no que diz respeito aos serviços digitais, 
incluindo, caso sejam identificadas lacunas concretas na sequência de uma avaliação de 
impacto exaustiva, os aspetos de direito civil e comercial das tecnologias de livro-razão 
distribuído e, em especial, dos contratos inteligentes.

As propostas devem igualmente procurar tornar os termos e as condições contratuais mais 
compreensíveis e proporcionar uma opção efetiva de exclusão de algumas cláusulas ou de 
negociação de cláusulas individuais.

Recomendação n.º 2. Âmbito de aplicação

As propostas relativas aos direitos contratuais devem centrar-se apenas nos aspetos de direito 
civil e comercial e não devem afetar a Diretiva relativa ao comércio eletrónico. Devem ser 

1 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).
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coerentes com as regras em matéria de publicidade, estabelecidas na Diretiva «práticas 
comerciais desleais», e com as regras em matéria de conteúdos digitais e serviços digitais, 
estabelecidas na Diretiva «conteúdos digitais».

Recomendação n.º 3. Princípios gerais

Princípio da transparência
Quaisquer termos e condições ou outras cláusulas de utilização devem ser facilmente 
acessíveis e fáceis de compreender, devendo ser utilizada uma linguagem clara e simples. Os 
consumidores devem receber informações corretas e adequadas sobre as funcionalidades e as 
restrições técnicas dos conteúdos digitais e dos serviços digitais, a fim de evitar a publicidade 
incorreta e enganosa. Se um produto ou serviço conectado depender de um ou mais serviços 
para funcionar, ou para funcionar da melhor forma, os anunciantes e os intermediários 
publicitários devem assegurar que os consumidores compreendam que o produto ou serviço 
não pode ser utilizado sem o serviço complementar. A Comissão deve criar um modelo para a 
apresentação, desde o início, de um resumo dos principais termos e condições contratuais ou 
de acordos de licença de utilizador final, para que os consumidores possam identificar os 
pontos mais importantes e compreender as consequências do seu consentimento.

Princípio da justiça
Os termos e condições ou outras cláusulas de utilização que não sejam estritamente essenciais 
para prestar um serviço digital ou que não sejam exigidos por lei devem ser alteráveis ou 
suprimíveis antes de serem aceites por um utilizador final («opt-out»).
As empresas devem igualmente poder limitar alguns serviços se uma pessoa optar por tais 
exclusões, mas não devem poder impedir totalmente o acesso ou restringir os elementos 
essenciais de um serviço digital ou de um produto físico ligado ou conectado a um serviço 
digital.

Princípio da segurança jurídica
Deve ser claramente estabelecido que, sempre que, por exemplo, os termos e as condições 
contratuais e os contratos inteligentes sejam abrangidos pela definição jurídica de um 
contrato, devem aplicar-se todas as disposições pertinentes em matéria de proteção dos 
consumidores previstas na Diretiva relativa aos direitos dos consumidores.

Deve ficar claro se o consentimento esclarecido pode ser deduzido da mera aceitação dos 
termos e condições ou se a utilização de um serviço digital é feita sem provas de que um 
utilizador final leu tais termos e condições ou outras cláusulas de utilização.

Execução e sanções
Os Estados-Membros devem reforçar o direito dos consumidores ao consentimento 
esclarecido e à liberdade de escolha aquando do envio de dados aos anunciantes e aos 
intermediários de publicidade. Os Estados-Membros devem prever vias de recurso dos 
consumidores, estabelecer regras sobre as sanções aplicáveis às infrações às regras relativas 
aos direitos contratuais e tomar todas as medidas necessárias para assegurar que estas sejam 
aplicadas. As sanções previstas têm de ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.
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