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Alteração 1
Dita Charanzová

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que a diretiva sobre 
o comércio eletrónico1-A constitui o 
quadro jurídico para os serviços em linha 
no mercado interno que regula a gestão 
dos conteúdos; que deve ser evitada a 
fragmentação desse quadro na sequência 
da revisão da diretiva sobre o comércio 
eletrónico;
__________________
1-A 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).

Or. en

Alteração 2
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as Diretivas 
(UE) 2019/7701 e (UE) 2019/7712 sobre 
certos aspetos relativos aos contratos de 
fornecimento de conteúdos digitais e 
serviços digitais e aos contratos de compra 
e venda de bens só recentemente foram 
adotadas;

C. Considerando que a revisão da 
Diretiva 2005/29/CE1-A pela Diretiva 
(UE) 2019/21611-B e as Diretivas 
(UE) 2019/7701 e (UE) 2019/7712 sobre 
certos aspetos relativos aos contratos de 
fornecimento de conteúdos digitais e 
serviços digitais e aos contratos de compra 
e venda de bens só recentemente foram 
adotadas;
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__________________ __________________
1 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).

1 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).
1-A 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 e o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 («diretiva relativa às 
práticas comerciais desleais») (JO L 149 
de 11.6.2005, p. 22–39).
1-B 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).

2 Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de maio 
de 2019, 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).

2 Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de maio 
de 2019, 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).

Or. en

Alteração 3
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que as plataformas 
de alojamento procedem à eliminação dos 
conteúdos por iniciativa própria e na 
sequência de pedidos das autoridades 
competentes e que as autoridades 
competentes também bloqueiam 
diretamente conteúdos, ações que devem 
ter uma base jurídica clara;

Or. en

Alteração 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que o Regulamento 
(UE) 2017/23941-A desempenha um papel 
fundamental para o reforço da 
cooperação entre as autoridades 
nacionais competentes em matéria de 
defesa do consumidor;
__________________
1-A 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 proteção dos consumidores e 
que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 (JO L 345 de 27.12.2017, 
p. 1).

Or. en

Alteração 5
Eugen Jurzyca
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Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que, no contexto do 
surto de COVID-19, a Comissão se 
congratulou com a abordagem positiva 
das plataformas após lhes ter endereçado 
cartas em 23 de março de 2020;

Or. en

Alteração 6
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que alguns 
prestadores de serviços em linha (entrega 
de alimentos, serviços de condução, lojas 
em linha, etc.) necessitam de um trabalho 
físico significativo para prestar os seus 
serviços, embora muitos não empreguem 
formalmente as pessoas que realizam este 
trabalho, independentemente da relação 
de dependência que as pessoas têm com o 
prestador de serviços em linha, o que dá 
origem a condições de trabalho 
potencialmente vulneráveis;

Or. en

Alteração 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que o Regulamento 
(UE) 2016/6791-A (RGPD) estabelece as 
regras relativas ao tratamento e à 
proteção de dados pessoais;
__________________
1-A 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).

Or. en

Alteração 8
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que apenas dados, 
estatísticas e análises pertinentes e uma 
aplicação adequada podem demonstrar a 
necessidade de medidas adicionais;

Or. en

Alteração 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que a Diretiva 
2002/58/CE1-A assegura que todas as 
comunicações através das redes públicas 
respeitem um elevado nível de proteção 
dos dados e da privacidade;
__________________
1-A 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).

Or. en

Alteração 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos Estados-
Membros, sobre as burlas e práticas 
desleais mais recentes relacionadas com o 
surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
que reveja constantemente as orientações 
comuns para a colocação e/ou venda de 
bens e serviços que contenham conteúdo 
falsos, enganadores ou abusivos para os 
consumidores; considera que essas 

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos Estados-
Membros, sobre as burlas e práticas 
desleais mais recentes relacionadas com o 
surto de COVID-19; salienta a 
necessidade de uma melhor defesa do 
consumidor, mediante a disponibilização 
de informações fiáveis e transparentes 
sobre práticas irregulares, como 
alegações enganosas e burlas 
relacionadas com produtos com elevada 
procura; insta todas as plataformas a 
cooperarem com a Comissão e as 
autoridades competentes da rede CPC e os 
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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;

membros da Rede dos Centros Europeus 
do Consumidor (CEC) para identificar 
melhor as práticas ilegais e combater as 
burlas e solicita à Comissão que reveja 
constantemente as orientações comuns para 
a colocação e/ou venda de bens e serviços 
que contenham conteúdo falsos, 
enganadores ou abusivos para os 
consumidores; 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;

__________________ __________________
3 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».

3 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».

Or. en

Alteração 11
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
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que reveja constantemente as orientações 
comuns para a colocação e/ou venda de 
bens e serviços que contenham conteúdo 
falsos, enganadores ou abusivos para os 
consumidores; 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;

que tome medidas legislativas sobre a 
colocação e/ou venda de bens e serviços 
que contenham conteúdo falsos, 
enganadores ou abusivos para os 
consumidores;

__________________ __________________
3 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».

3 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».

Or. en

Alteração 12
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a 
Comissão e as autoridades competentes 
para identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
que reveja constantemente as orientações 
comuns para a colocação e/ou venda de 
bens e serviços que contenham conteúdo 

1. Toma nota da posição comum da 
CPC sobre a COVID-193, publicada pela 
Comissão e pelas autoridades de 
cooperação no domínio da defesa do 
consumidor (CPC) dos Estados-Membros, 
sobre as burlas e práticas desleais mais 
recentes relacionadas com o surto de 
COVID-19; insta a Comissão e as 
autoridades competentes a identificar 
melhor as práticas ilegais em vez de 
produzirem descrições gerais, a fim de 
acelerar o combate à colocação e/ou venda 
de bens e serviços que contenham 
conteúdo falsos, enganadores ou abusivos 
para os consumidores; considera que o 
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falsos, enganadores ou abusivos para os 
consumidores; 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;

controlo exercido pela legislação nacional 
e da União em matéria de defesa do 
consumidor deve desenvolver meios para 
reagir rapidamente à crise no mercado;

__________________ __________________
3 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».

3 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».

Or. en

Alteração 13
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
que reveja constantemente as orientações 
comuns para a colocação e/ou venda de 
bens e serviços que contenham conteúdo 
falsos, enganadores ou abusivos para os 
consumidores; considera que essas 
orientações não devem visar apenas a 
aplicação da legislação nacional e da 

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
que tome medidas legislativas sobre a 
colocação e/ou venda de bens e serviços 
que contenham conteúdo falsos, 
enganadores ou abusivos para os 
consumidores; considera que a Comissão 
deve procurar, de forma proativa, 
desenvolver meios para reagir rapidamente 
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União em matéria de defesa do 
consumidor, mas devem procurar, de 
forma proativa, desenvolver meios para 
reagir rapidamente à crise no mercado;

à crise no mercado;

__________________ __________________
3 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».

3 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».

Or. en

Alteração 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; insta todas as 
plataformas a cooperarem com a Comissão 
e as autoridades competentes para 
identificar melhor as práticas ilegais e 
combater as burlas e solicita à Comissão 
que reveja constantemente as orientações 
comuns para a colocação e/ou venda de 
bens e serviços que contenham conteúdo 
falsos, enganadores ou abusivos para os 
consumidores; 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 

1. Congratula-se com a posição 
comum da CPC sobre a COVID-193, 
publicada pela Comissão e pelas 
autoridades de cooperação no domínio da 
defesa do consumidor (CPC) dos 
Estados-Membros, sobre as burlas e 
práticas desleais mais recentes relacionadas 
com o surto de COVID-19; (Não se aplica 
à versão portuguesa.) 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;
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à crise no mercado;

__________________ __________________
3 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».

3 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».

Or. en

Alteração 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que em relação às 
atividades comerciais nos mercados em 
linha a autorregulação se revelou 
insuficiente, pelo que solicita à Comissão 
que introduza salvaguardas sólidas e 
obrigações em matéria de segurança dos 
produtos e de defesa dos consumidores 
para as atividades comerciais em 
mercados em linha, acompanhadas de um 
regime de responsabilidade adaptado com 
mecanismos de execução adequados;

Or. en

Alteração 16
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão a introduzir 
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legislação que preveja procedimentos de 
notificação e ação destinados a agilizar e 
a aumentar a eficácia da eliminação de 
conteúdos ilegais; salienta que, a fim de 
garantir o direito a um recurso efetivo, os 
procedimentos de notificação e de ação 
devem conferir aos utilizadores o direito 
de recorrer de decisões favoráveis aos 
pedidos de eliminação, mas também de 
decisões que indefiram esses pedidos;

Or. en

Alteração 17
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com as medidas 
tomadas pelas plataformas em relação à 
COVID-19, que ajudam, de forma 
proativa, a eliminar a publicidade 
enganosa e os «produtos miraculosos» 
com alegações de saúde não 
comprovadas, reforçando o controlo 
automático e humano dos conteúdos;

Or. en

Alteração 18
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Recorda que, em consonância com 
a Diretiva 2018/18081-A (Diretiva SCSA), 
as medidas de controlo ex ante ou a 
filtragem de conteúdos carregados não 
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estão em conformidade com o artigo 15.º 
da Diretiva 2000/31/CE; sublinha, por 
conseguinte, que o futuro ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve proibir a 
imposição de tecnologias automatizadas 
obrigatórias para controlar o conteúdo 
dos prestadores de serviços de alojamento 
ou de outros serviços intermediários;
__________________
1-A Diretiva (UE) 2018/1808 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de novembro de 2018, que altera a 
Diretiva 2010/13/UE relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual (Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual), para a adaptar à evolução 
das realidades do mercado (JO L 303 
de 28.11.2018, p. 69).

Or. en

Alteração 19
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Solicita à Comissão que analise o 
efeito das medidas de autorregulação 
adotadas pelas plataformas em relação à 
publicidade enganosa;

Or. en

Alteração 20
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Insta a Comissão a reforçar a 
defesa dos direitos dos consumidores no 
futuro ato legislativo sobre os serviços 
digitais, introduzindo salvaguardas 
destinadas a evitar violações dos direitos 
fundamentais dos utilizadores, omissas na 
Diretiva 2000/31/CE; observa que tais 
salvaguardas devem incluir, no mínimo, 
mecanismos internos e externos de 
resolução de litígios, bem como a 
possibilidade claramente expressa de 
recurso judicial;

Or. en

Alteração 21
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Saúda os esforços tendentes a 
conferir maior transparência à 
eliminação de conteúdos; a fim de 
verificar o cumprimento das regras, 
sublinha que o requisito de publicação de 
relatórios periódicos sobre a 
transparência deve ser obrigatório e 
incluir o número de notificações, o tipo de 
entidades que notificam conteúdos, a 
natureza do conteúdo objeto de 
reclamação, o tempo de resposta do 
intermediário e o número de recursos;

Or. en
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Alteração 22
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-E. A fim de verificar esses relatórios 
de transparência e o cumprimento das 
obrigações jurídicas, e em conformidade 
com a Recomendação CM/Rec(2018)2 do 
Conselho da Europa, os Estados-
Membros devem igualmente 
disponibilizar, publicamente e com 
regularidade, informações exaustivas 
sobre o número, a natureza e a base 
jurídica das restrições de conteúdos ou de 
divulgação de dados pessoais que 
endereçaram aos intermediários, 
nomeadamente as baseadas em tratados 
internacionais de assistência jurídica 
mútua, bem como sobre as medidas 
tomadas na sequência desses pedidos;

Or. en

Alteração 23
Arba Kokalari

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas;
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responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a 
permitir compensações aos consumidores 
em caso de publicidade falsa ou 
enganosa;

Or. sv

Alteração 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Considera que são necessárias mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas em matéria de publicidade em 
linha; salienta a necessidade de novas 
medidas que estabeleçam um novo 
enquadramento para as relações entre as 
plataformas e os consumidores no que 
respeita à transparência em matéria de 
publicidade, escolhas digitais e tratamento 
preferencial; sublinha que os anúncios 
pagos ou a colocação paga na ordenação 
dos resultados da pesquisa devem ser 
identificados de forma clara, concisa e 
inteligente; sugere que as plataformas 
divulguem a origem dos anúncios pagos, 
sobretudo dos de natureza política; 
salienta que a publicidade direcionada 
deve ser regulamentada de forma mais 
estrita a favor de formas menos intrusivas 
de publicidade e que o ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve estabelecer 
limites claros no que respeita às condições 
de acumulação de dados para esse efeito, 
tendo em vista uma melhor defesa do 
consumidor; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
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estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

Or. en

Alteração 25
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Incentivaos esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são de saudar 
uma maior clareza e mais orientações no 
que diz respeito à diligência profissional e 
às obrigações impostas às plataformas; 
considera que, na eventualidade de dados 
pertinentes revelarem um desfasamento 
importante das práticas de publicidade 
enganosa e da aplicação da legislação 
entre plataformas estabelecidas na União 
e em países terceiros, é razoável 
considerar outras opções para reforçar o 
cumprimento da legislação, 
nomeadamente a obrigação de os 
anunciantes e os intermediários 
estabelecidos num país terceiro, 
designarem um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa; solicita 
que seja tida em conta a eventualidade de 
as obrigações recíprocas de países 
terceiros adotadas em resposta às novas 
regras da União prejudicarem a prestação 
de serviços por empresas estabelecidas na 
União em países terceiros;
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Or. en

Alteração 26
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à 
diligência profissional e às obrigações 
impostas às plataformas; considera que, 
caso os anunciantes e os intermediários 
estejam estabelecidos num país terceiro, 
devem designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a 
permitir compensações aos consumidores 
em caso de publicidade falsa ou 
enganosa;

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que é necessária 
maior clareza no que diz respeito ao 
funcionamento do ecossistema da 
publicidade em linha para estabelecer 
diligência profissional e obrigações;

Or. en

Alteração 27
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais medidas 
legislativas no que diz respeito à diligência 
profissional e para determinar as 
obrigações impostas às plataformas, 
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anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

incluindo a obrigação de comunicar quem 
está a pagar, direta ou indiretamente, pela 
publicidade, e quem beneficia, mediante 
pagamento, de uma posição melhorada 
em termos de classificação dos resultados 
de pesquisa; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

Or. it

Alteração 28
Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Reconhece os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente mas sublinha a necessidade 
de maior clareza e mais orientações no que 
diz respeito à diligência profissional e às 
obrigações impostas às plataformas; 
considera que, caso os anunciantes e os 
intermediários estejam estabelecidos num 
país terceiro, devem designar um 
representante legal estabelecido na União 
que possa ser responsabilizado pelo 
conteúdo dos anúncios publicitários, de 
modo a permitir compensações aos 
consumidores em caso de publicidade falsa 
ou enganosa; insta a que a lista de 
representantes legais seja tornada pública 
e facilmente identificável nas páginas em 
linha das plataformas;

Or. it
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Alteração 29
Miroslav Radačovský

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante estabelecido na 
União que esteja devidamente autorizado 
a representá-los em reação ao conteúdo 
dos anúncios publicitários e que possa ser 
responsabilizado e sancionado pelas 
consequências da violação do ato, de 
modo a permitir compensações aos 
consumidores em caso de publicidade falsa 
ou enganosa;

Or. sk

Alteração 30
Karen Melchior

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e responsável e considera que 
são necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
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estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a, por 
exemplo, permitir compensações aos 
consumidores em caso de publicidade falsa 
ou enganosa;

Or. en

Alteração 31
Dita Charanzová

Projeto de parecer
Nº 2

Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários de 
publicidade estejam estabelecidos num 
país terceiro, devem designar um 
representante legal estabelecido na União 
que possa ser responsabilizado pelo 
conteúdo dos anúncios publicitários, de 
modo a permitir compensações aos 
consumidores em caso de publicidade falsa 
ou enganosa;

Or. en

Alteração 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projeto de parecer
Nº 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
anunciantes e os intermediários estejam 
estabelecidos num país terceiro, devem 
designar um representante legal 
estabelecido na União que possa ser 
responsabilizado pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

2. Saúda os esforços tendentes a 
tornar a publicidade em linha mais 
transparente e considera que são 
necessárias maior clareza e mais 
orientações no que diz respeito à diligência 
profissional e às obrigações impostas às 
plataformas; considera que, caso os 
intermediários estejam estabelecidos num 
país terceiro, devem designar um 
representante legal estabelecido na União 
que possa ser responsabilizado pelos 
produtos que vendem, de modo a permitir 
compensações aos consumidores em caso 
de publicidade falsa ou enganosa;

Or. en

Alteração 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que as plataformas 
devem incorporar nos seus sítios Web um 
meio para que os consumidores 
apresentem facilmente as suas 
reclamações em relação a publicidade 
falsa ou enganosa de terceiros 
apresentada nessas plataformas;

Or. fr

Alteração 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit
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Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Entende que a lista de 
representantes legais estabelecidos na 
União passíveis de serem 
responsabilizados pelo conteúdo da 
publicidade deve estar facilmente 
acessível no sítio Web das plataformas;

Or. fr

Alteração 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os 
anúncios publicitários apresentados nas 
suas páginas, a fim de garantir que não 
lucrem com anúncios publicitários falsos 
ou enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

3. Considera que as plataformas 
devem assinalar claramente e de forma 
visível para todos os consumidores todos 
os anúncios patrocinados; exorta a 
Comissão a esclarecer quais as sanções ou 
outras restrições a que os intermediários e 
as plataformas de publicidade devem estar 
sujeitos se aceitarem, com conhecimento 
de causa, publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem tomar medidas para garantir que 
não lucram com anúncios publicitários 
falsos ou enganosos apresentados nas suas 
páginas, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os requisitos de 
transparência devem incluir a obrigação 
de divulgar a entidade que paga a 
publicidade, incluindo pagamentos diretos 
e indiretos ou qualquer outra 
contribuição recebida pelos prestadores 
de serviços, e de proteger os consumidores 
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de comunicações não solicitadas em 
linha; sublinha que os anúncios a produtos 
e serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

Or. en

Alteração 36
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

3. Exorta a Comissão a esclarecer e a 
publicar quais as sanções ou outras 
restrições a que os intermediários e as 
plataformas de publicidade estão sujeitos, 
nos termos do direito da União e do 
direito nacional, nomeadamente da 
Diretiva 2005/29/CE, relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno, com a 
redação que lhe foi dada pela Diretiva 
(UE) 2019/2161, e da Diretiva 
2006/114/CE, relativa à publicidade 
enganosa e comparativa, se aceitarem, 
com conhecimento de causa, publicidades 
falsas ou enganosas; admite que a 
publicidade enganosa seja difícil de 
detetar pelas plataformas, considera que 
as plataformas em linha devem ser 
incentivadas a monitorizar ativamente e a 
eliminar os anúncios publicitários 
enganosos apresentados nas suas páginas, 
a fim de garantir que não lucrem com 
anúncios publicitários falsos ou enganosos, 
nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
recorda, no entanto, que tal deve respeitar 
o princípio de «ausência de controlo 
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geral»; sublinha que os anúncios a 
produtos e serviços comerciais e os 
anúncios de natureza política, entre outros, 
são diferentes, tanto em termos de forma 
como de função e que, por conseguinte, 
devem estar sujeitos a orientações e a 
regras diferentes;

Or. en

Alteração 37
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os 
anúncios publicitários apresentados nas 
suas páginas, a fim de garantir que não 
lucrem com anúncios publicitários falsos 
ou enganosos, nomeadamente conteúdos 
de influenciadores que não sejam 
divulgados com indicação de que são 
patrocinados; sublinha que os anúncios a 
produtos e serviços comerciais e os 
anúncios de natureza política, entre outros, 
são diferentes, tanto em termos de forma 
como de função e que, por conseguinte, 
devem estar sujeitos a orientações e a 
regras diferentes;

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários de publicidade devem 
estar sujeitos se aceitarem, com 
conhecimento de causa, publicidades falsas 
ou enganosas; sublinha que os anúncios a 
produtos e serviços comerciais e os 
anúncios de natureza política ou 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;

Or. en

Alteração 38
Marco Zullo
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas páginas 
e as críticas falsas, a fim de garantir que 
não lucrem com anúncios publicitários 
falsos ou enganosos, nomeadamente 
conteúdos de influenciadores que não 
sejam divulgados com indicação de que 
são patrocinados; considera que as 
plataformas devem também proteger os 
consumidores em relação a comunicações 
comerciais indesejadas; sublinha que os 
anúncios a produtos e serviços comerciais 
e os anúncios de natureza política, entre 
outros, são diferentes, tanto em termos de 
forma como de função e que, por 
conseguinte, devem estar sujeitos a 
orientações e a regras diferentes;

Or. it

Alteração 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
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publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os 
anúncios publicitários apresentados nas 
suas páginas, a fim de garantir que não 
lucrem com anúncios publicitários falsos 
ou enganosos, nomeadamente conteúdos 
de influenciadores que não sejam 
divulgados com indicação de que são 
patrocinados; sublinha que os anúncios a 
produtos e serviços comerciais e os 
anúncios de natureza política, entre outros, 
são diferentes, tanto em termos de forma 
como de função e que, por conseguinte, 
devem estar sujeitos a orientações e a 
regras diferentes;

publicidades falsas ou enganosas; salienta 
a importância de um entendimento 
comum acerca do que constitui 
publicidade falsa ou enganosa ; sublinha 
que os anúncios a produtos e serviços 
comerciais e os anúncios de natureza 
política, entre outros, são diferentes, tanto 
em termos de forma como de função e que, 
por conseguinte, devem estar sujeitos a 
orientações e a regras diferentes;

Or. en

Alteração 40
Dita Charanzová

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar, através de medidas 
voluntárias, os anúncios publicitários 
apresentados nas suas páginas, a fim de 
garantir que não lucrem com anúncios 
publicitários falsos ou enganosos, 
nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
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diferentes; estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

Or. en

Alteração 41
Karen Melchior

Projeto de parecer
Nº 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a regras diferentes, mas 
complementares;

Or. en

Alteração 42
Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem, com conhecimento de causa, 
publicidades falsas ou enganosas; 
considera que as plataformas em linha 
devem monitorizar ativamente os anúncios 
publicitários apresentados nas suas 
páginas, a fim de garantir que não lucrem 
com anúncios publicitários falsos ou 
enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

3. Exorta a Comissão a esclarecer 
quais as sanções ou outras restrições a que 
os intermediários e as plataformas de 
publicidade devem estar sujeitos se 
aceitarem publicidades falsas ou 
enganosas; considera que as plataformas 
em linha devem monitorizar ativamente os 
anúncios publicitários apresentados nas 
suas páginas, a fim de garantir que não 
lucrem com anúncios publicitários falsos 
ou enganosos, nomeadamente conteúdos de 
influenciadores que não sejam divulgados 
com indicação de que são patrocinados; 
sublinha que os anúncios a produtos e 
serviços comerciais e os anúncios de 
natureza política, entre outros, são 
diferentes, tanto em termos de forma como 
de função e que, por conseguinte, devem 
estar sujeitos a orientações e a regras 
diferentes;

Or. it

Alteração 43
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que as plataformas de 
partilha de vídeos e as redes sociais têm a 
capacidade de disseminar conteúdos 
ilegais; apela às empresas para que 
tornem os algoritmos de recomendação 
transparentes, a fim de facultar aos 
consumidores e aos investigadores uma 
perspetiva clara desses processos, 
nomeadamente dos dados utilizados, do 
objetivo do algoritmo, da personalização, 
dos seus resultados e dos perigos 
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potenciais, no respeito dos princípios da 
explicabilidade, da equidade e da 
responsabilidade; salienta a necessidade 
de garantir e aplicar adequadamente o 
direito dos utilizadores de optarem por 
serviços recomendados e personalizados;

Or. en

Alteração 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de reforçar 
a coerência entre as obrigações existentes 
no âmbito da diretiva sobre o comércio 
eletrónico e da Diretiva 2005/29/CE 
relativa às práticas comerciais desleais 
relacionadas com a transparência das 
comunicações comerciais e da 
publicidade digital;

Or. en

Alteração 45
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a falta de clareza 
no que se refere à utilização dos 
chamados «chatbots» é passível de causar 
problemas a determinadas categorias de 
pessoas particularmente vulneráveis;

Or. it
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Alteração 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha a importância da 
transparência algorítmica para a defesa 
do consumidor, nomeadamente para 
assegurar a explicabilidade e a 
auditabilidade de processos de tomada de 
decisão automatizados, no contexto da 
moderação da publicidade e de conteúdos;

Or. en

Alteração 47
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Solicita à Comissão que introduza, 
para os sítios Web e as redes sociais, a 
obrigação de indicar de modo claro e 
inequívoco se o utilizador irá utilizar uma 
interface dotada de algoritmos de 
inteligência artificial que simulam uma 
conversa humana;

Or. it

Alteração 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini
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Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Exorta a Comissão a abordar as 
diferenças e a fragmentação crescentes 
das regras nacionais dos 
Estados-Membros e a propor medidas 
legislativas concretas, nomeadamente um 
mecanismo de notificação e de ação que 
permita aos utilizadores notificar os 
intermediários em linha da existência de 
conteúdos ou comportamentos em linha 
potencialmente ilegais; entende que tais 
medidas garantiriam um elevado nível de 
proteção dos utilizadores e dos 
consumidores e fomentariam a confiança 
dos consumidores na economia em linha;

Or. en

Alteração 49
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Exorta a Comissão a analisar a 
obrigação de os influenciadores 
comunicarem de modo claro, inteligível e 
visível, no início da publicação, se estão a 
ser pagos, direta ou indiretamente, ou se 
receberam produtos gratuitos ou sob a 
forma de oferenda pela realização dessa 
publicação;

Or. it

Alteração 50
Marco Zullo
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Projeto de parecer
N.º 3-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-D. Insta a Comissão a promover 
tecnologias que protejam a privacidade 
dos utentes no âmbito dos anúncios 
publicitários, dando especial atenção às 
categorias mais vulneráveis;

Or. it

Alteração 51
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de os tornar mais 
equitativos e conformes ao direito da 
União, a fim de permitir uma maior e mais 
fácil participação dos consumidores; 
considera que as restrições à utilização de 
conteúdos e serviços digitais, ainda que 
impostas pela liberdade contratual entre 
titulares de direitos e prestadores de 
serviços, devem ser proibidas por não 
satisfazerem as expectativas razoáveis do 
consumidor, protegidas ao abrigo da 
Diretiva (UE) 2019/770 sobre certos 
aspetos relativos aos contratos de 
fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais; observa que, frequentemente, os 
CLUF são aceites pelos utilizadores sem 
leitura prévia; assinala, além disso, que 
quando um CLUF permite que os 
utilizadores renunciem a determinadas 
cláusulas, pode dar-se o caso de as 
plataformas exigirem que os utilizadores o 
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façam a cada utilização;

Or. en

Alteração 52
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de garantir a 
observância do direito da União, a fim de 
permitir uma maior e mais fácil 
participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
considera que as restrições à utilização de 
conteúdos e serviços digitais, ainda que 
impostas pela liberdade contratual entre 
titulares de direitos e prestadores de 
serviços, devem ser proibidas por não 
satisfazerem as expectativas razoáveis do 
consumidor, protegidas ao abrigo da 
Diretiva (UE) 2019/770 sobre certos 
aspetos relativos aos contratos de 
fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais; observa que, frequentemente, os 
CLUF são aceites pelos utilizadores sem 
leitura prévia; assinala, além disso, que 
quando um CLUF permite que os 
utilizadores renunciem a determinadas 
cláusulas, pode dar-se o caso de as 
plataformas exigirem que os utilizadores o 
façam a cada utilização;

Or. en

Alteração 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
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Grapini

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas, de 
modo a permitir um consentimento mais 
bem informado; observa que, 
frequentemente, os CLUF são aceites pelos 
utilizadores sem leitura prévia; assinala, 
além disso, que quando um CLUF permite 
que os utilizadores renunciem a 
determinadas cláusulas, pode dar-se o caso 
de as plataformas exigirem que os 
utilizadores o façam a cada utilização; 
observa que a maior parte dos CLUF pode 
ser unilateralmente alterada pelas 
plataformas sem aviso prévio dos 
consumidores, com efeitos perniciosos em 
termos de defesa do consumidor, e solicita 
uma melhor proteção dos consumidores 
através de medidas eficazes;

Or. en

Alteração 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
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e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF 
são aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, até ao presente, os 
consumidores não têm outra opção senão 
a de concordar com os termos dos CLUF; 
assinala, além disso, que quando um CLUF 
permite que os utilizadores renunciem a 
determinadas cláusulas, pode dar-se o caso 
de as plataformas exigirem que os 
utilizadores o façam a cada utilização; 
insta a Comissão a emitir orientações 
destinadas às plataformas sobre a melhor 
forma de informar os consumidores sobre 
os termos dos CLUF, como uma 
mensagem janela de pop-up com as 
informações essenciais sobre os mesmos;

Or. en

Alteração 55
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e a 
acordos de termos e condições (TC) e que 
procure formas de permitir uma maior e 
mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF e 
os TC são aceites pelos utilizadores sem 
leitura prévia; assinala, além disso, que 
quando um CLUF e os TC permitem que 
os utilizadores renunciem a determinadas 
cláusulas, pode dar-se o caso de os 
prestadores de serviços exigirem que os 
utilizadores o façam a cada utilização, 
frequentemente de má-fé, para os incitar 
a aceitá-las;
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Or. en

Alteração 56
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma maior 
e mais fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

4. Solicita, recordando esforços 
anteriormente envidados, que a Comissão 
aprofunde a análise do recurso a contratos 
de licenças de utilizador final (CLUF) e 
que procure formas de permitir uma mais 
fácil participação dos consumidores, 
nomeadamente na escolha das cláusulas; 
observa que, frequentemente, os CLUF são 
aceites pelos utilizadores sem leitura 
prévia; assinala, além disso, que quando 
um CLUF permite que os utilizadores 
renunciem a determinadas cláusulas, pode 
dar-se o caso de as plataformas exigirem 
que os utilizadores o façam a cada 
utilização;

Or. en

Alteração 57
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que, no início de 
qualquer acordo, deve ser apresentado um 
texto de síntese de TC e de CLUF, escrito 
numa linguagem clara e simples e que 
inclua a opção de «renunciar» facilmente 
a cláusulas opcionais; entende que a 
Comissão deve estabelecer um modelo 
para as sínteses de TC e CLUF;
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Or. en

Alteração 58
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços, estabelecendo um elevado 
nível de proteção e de segurança; 
recomenda que qualquer solução de 
acesso a dados seja imposta unicamente 
para colmatar deficiência do mercado, 
cumprir as disposições do RGPD, conferir 
aos consumidores o direito de se oporem à 
partilha de dados e facultar aos 
consumidores soluções técnicas que os 
ajudem a controlar e a gerir os fluxos das 
suas informações pessoais e a dispor de 
meios de recurso; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

Or. en

Alteração 59
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 5. Sublinha que os CLUF devem 
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sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços, estabelecendo um elevado 
nível de proteção e de segurança; 
recomenda que qualquer solução de 
acesso a dados seja imposta unicamente 
para colmatar deficiência do mercado, 
cumprir as disposições do RGPD, conferir 
aos consumidores o direito de se oporem à 
partilha de dados e facultar aos 
consumidores soluções técnicas que os 
ajudem a controlar e a gerir os fluxos das 
suas informações pessoais e a dispor de 
meios de recurso; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

Or. en

Alteração 60
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre subordinar a partilha dos dados 
com terceiros ao consentimento do 
utilizador; solicita à Comissão que garanta 
que os consumidores ainda possam utilizar 
um dispositivo conectado para beneficiar 
das funções principais do referido 
dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros; solicita o 
desenvolvimento de mecanismos de 
execução que permitam o controlo do 



PE650.618v01-00 42/63 AM\1204049PT.docx

PT

direito dos consumidores ao 
consentimento informado e à liberdade de 
escolha aquando da apresentação de 
dados;

Or. en

Alteração 61
Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, e que, nos casos em 
que essa partilha seja necessária para o 
funcionamento dos serviços, o utilizador 
final deve ser devidamente informado, de 
forma clara, imediata e transparente; 
solicita à Comissão que garanta que os 
consumidores ainda possam utilizar um 
dispositivo conectado para beneficiar das 
funções principais do referido dispositivo, 
mesmo que retirem o consentimento dado à 
partilha de dados não operacionais com o 
fabricante do dispositivo ou com terceiros;

Or. it

Alteração 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 

5. Sublinha que, nos termos dos 
CLUF, os consumidores devem ser livres 
de dar o seu consentimento para a partilha 
de parte ou da totalidade dos seus dados 



AM\1204049PT.docx 43/63 PE650.618v01-00

PT

dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

com terceiros, a menos que existam 
motivos jurídicos que legitimem a partilha 
dos dados; 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;

Or. en

Alteração 63
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que, sempre que razoável, os 
consumidores ainda possam utilizar um 
dispositivo conectado para beneficiar das 
funções principais do referido dispositivo, 
mesmo que retirem o consentimento dado à 
partilha de dados não operacionais com o 
fabricante do dispositivo ou com terceiros;

Or. en

Alteração 64
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 5. Sublinha que os CLUF e os TC 
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sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

devem sempre tornar facultativa a partilha 
dos dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

Or. en

Alteração 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros;

5. Sublinha que os CLUF devem 
sempre tornar facultativa a partilha dos 
dados com terceiros, a menos que estes 
dados sejam vitais para o funcionamento 
dos serviços; solicita à Comissão que 
garanta que os consumidores ainda possam 
utilizar um dispositivo conectado para 
beneficiar das funções principais do 
referido dispositivo, mesmo que retirem o 
consentimento dado à partilha de dados 
não operacionais com o fabricante do 
dispositivo ou com terceiros; reitera a 
necessidade de transparência nos CLUF 
no que se refere à possibilidade e ao 
âmbito da partilha de dados com 
terceiros;

Or. en

Alteração 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que inclua, 
num futuro ato legislativo sobre os 
serviços digitais, uma obrigação de 
interoperabilidade para os «porteiros 
digitais», a fim de restabelecer condições 
equitativas para as PME, alargando as 
opções dos consumidores e, em 
consequência, promovendo uma maior 
diversidade em linha;

Or. en

Alteração 67
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Frisa que 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 antes de tomar novas 
medidas;

6. Frisa que a Diretiva (UE) 2019/770 
e a Diretiva (UE) 2019/771 ainda não 
foram corretamente transpostas e 
aplicadas;

Or. en

Alteração 68
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Frisa que a Diretiva (UE) 2019/770 6. Frisa que a Diretiva 
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e a Diretiva (UE) 2019/771 ainda não 
foram corretamente transpostas e 
aplicadas; solicita à Comissão que tenha 
este aspeto em conta antes de tomar novas 
medidas;

(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 antes de tomar novas 
medidas;

Or. en

Alteração 69
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Frisa que 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 antes de tomar novas 
medidas;

6. Frisa que 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 quando tomar novas 
medidas;

Or. en

Alteração 70
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Frisa que 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 antes de tomar novas 
medidas;

6. Frisa que 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 quando tomar novas 
medidas;

Or. en
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Alteração 71
Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir que 
esses contratos com os consumidores sejam 
válidos e vinculativos em toda a União e 
que cumpram as normas do direito dos 
consumidores, por exemplo, o direito de 
retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
deve também garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais à 
aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados, 
propondo, nomeadamente, uma definição 
inequívoca de «contrato inteligente» e de 
«tecnologia DLT», e se devem ser dadas 
orientações para garantir segurança jurídica 
às empresas e aos consumidores; sublinha 
que tais orientações devem ter em conta 
as especificidades legislativas e o tecido 
industrial de cada um dos 
Estados-Membros; apela, em especial, a 
que a Comissão envide esforços para 
garantir que esses contratos com os 
consumidores sejam válidos e vinculativos 
em toda a União e que cumpram as normas 
do direito dos consumidores, por exemplo, 
o direito de retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
deve também garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais à 
aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. it
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Alteração 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir 
que esses contratos com os consumidores 
sejam válidos e vinculativos em toda a 
União e que cumpram as normas do 
direito dos consumidores, por exemplo o 
direito de retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais 
à aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT) sem uma base jurídica clara; 
solicita à Comissão que avalie o 
desenvolvimento e a utilização de 
tecnologias de livro-razão distribuído, 
incluindo os «contratos inteligentes», 
nomeadamente no que respeita a questões 
de legalidade e à aplicação de contratos 
inteligentes em situações 
transfronteiriças, e que apresente 
propostas com vista à adoção de um 
quadro jurídico adequado para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão atualize o atual documento de 
orientações relativas à Diretiva 
2011/83/UE4 (diretiva relativa aos direitos 
dos consumidores) a fim de esclarecer se 
considera que os contratos inteligentes 
estão  abrangidos pela derrogação 
prevista no artigo 3º, nº 3, alínea l), e, se 
tal for o caso, em que circunstâncias, e de 
clarificar a questão do direito de 
retratação; considera que a Comissão 
também deve emitir orientações sobre 
transações transfronteiriças e sobre os  
requisitos de autenticação notarial;

__________________ __________________
4 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 

4 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 
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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).

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).

Or. en

Alteração 73
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir que 
esses contratos com os consumidores 
sejam válidos e vinculativos em toda a 
União e que cumpram as normas do direito 
dos consumidores, por exemplo o direito 
de retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais 
à aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes», nomeadamente 
dos baseados em tecnologias de livro-razão 
distribuído (DLT); solicita à Comissão que 
analise se determinados aspetos dos 
«contratos inteligentes» devem ser 
clarificados e se devem ser dadas 
orientações para garantir segurança jurídica 
às empresas e aos consumidores; apela, em 
especial, a que a Comissão envide esforços 
para garantir que esses contratos cumpram 
as normas do direito dos consumidores, por 
exemplo o direito de retratação previsto na 
Diretiva 2011/83/UE4;

__________________ __________________
4 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 

4 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 
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Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 64). Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Alteração 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir que 
esses contratos com os consumidores sejam 
válidos e vinculativos em toda a União e 
que cumpram as normas do direito dos 
consumidores, por exemplo o direito de 
retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais à 
aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» que necessitam de ser 
clarificados e  emita orientações sobre esta 
matéria,para garantir segurança jurídica às 
empresas e aos consumidores; apela, em 
especial, a que a Comissão envide esforços 
para garantir que esses contratos com os 
consumidores sejam válidos e vinculativos 
em toda a União e que cumpram as normas 
do direito dos consumidores, por exemplo 
o direito de retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que os «contratos 
inteligentes» não estejam sujeitos a 
barreiras nacionais à aplicaçãono que 
respeita aos requisitos de validade 
enquanto contratos celebrados com 
consumidores;

__________________ __________________
4 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 

4 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 
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Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 64). Conselho (JO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

Or. en

Alteração 75
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir que 
esses contratos com os consumidores 
sejam válidos e vinculativos em toda a 
União e que cumpram as normas do direito 
dos consumidores, por exemplo o direito 
de retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais à 
aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

7. Regista o aumento do número de 
«contratos inteligentes» baseados em 
tecnologias de livro-razão distribuído 
(DLT); solicita à Comissão que analise se 
determinados aspetos dos «contratos 
inteligentes» devem ser clarificados e se 
devem ser dadas orientações para garantir 
segurança jurídica às empresas e aos 
consumidores; apela, em especial, a que a 
Comissão envide esforços para garantir que 
esses contratos com os consumidores 
cumpram as normas do direito dos 
consumidores, incluindo o direito de 
retratação previsto na Diretiva 
2011/83/UE4; considera que a Comissão 
também deve garantir que esses contratos 
não estejam sujeitos a barreiras nacionais à 
aplicação, tais como requisitos de 
autenticação notarial;

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. en
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Alteração 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir 
a criação de novas barreiras no que 
respeita ao fornecimento de serviços 
digitais por plataformas em linha; 
sublinha, simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir 
a criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, que as novas obrigações 
da União em matéria de plataformas devem 
ser proporcionais e claras, a fim de evitar 

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
prevenir a criação de novas barreiras 
injustificadas no que respeita ao 
fornecimento de serviços digitais e de 
inovação por plataformas em linha e, 
simultaneamente, reforçar a proteção dos 
consumidores, assegurar um crescimento 
sustentável e inteligente, abordar os 
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encargos regulamentares desnecessários ou 
restrições desnecessárias; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

desafios tecnológicos e de conectividade e 
garantir um mercado único digital 
equitativo e seguro para todos; sublinha, 
simultaneamente, 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, assegurar 
condições equitativas para as empresas, 
nomeadamente PME, e um elevado nível 
de proteção dos consumidores e proteger 
a saúde, a segurança e o bem-estar dos 
nossos cidadãos; salienta a importância e 
os benefícios de um quadro regulamentar 
dos serviços digitais harmonizado em toda 
a União no contexto do mercado único 
digital e a necessidade de instituir uma 
autoridade reguladora central responsável 
pela supervisão e pelo cumprimento do 
ato legislativo sobre os serviços digitais, 
dotada de poderes suplementares para 
abordar questões transfronteiriças, bem 
como para exercer poderes de 
investigação e de execução.

Or. en

Alteração 78
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; destaca, neste 
contexto, a importância de ser adotada 
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sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

uma abordagem da União equilibrada, 
com o objetivo último de assegurar um 
comportamento responsável e não 
discriminatório das plataformas em linha, 
em consonância com os valores e os 
direitos fundamentais da União; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras injustificadas no 
que respeita ao fornecimento de serviços 
digitais por plataformas em linha, bem 
como promover um ambiente em linha 
sem conteúdos ilegais, que são 
prejudiciais tanto para os consumidores 
como para a economia da União; 
sublinha, simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 80
Marcel Kolaja
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em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras, dependências e 
limitações da concorrência no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, que as novas obrigações 
da União em matéria de plataformas devem 
ter por objetivo o bem público e ser 
proporcionais e claras, a fim de evitar 
encargos regulamentares desnecessários ou 
restrições desnecessárias; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 81
Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, que as novas obrigações 
da União em matéria de plataformas devem 
ser proporcionais e claras, a fim de evitar 
encargos regulamentares desnecessários ou 
restrições desnecessáriase nortear-se por 
objetivos de defesa do consumidor e de 
segurança dos produtos; realça a 
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Estados-Membros. necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 82
Eugen Jurzyca

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem procurar 
suprimir as barreiras existentes e prevenir a 
criação de novas barreiras no que respeita 
ao fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

8. Salienta que quaisquer futuras 
propostas legislativas devem  basear-se em 
dados concretos e procurar suprimir as 
barreiras existentes e prevenir a criação de 
novas barreiras no que respeita ao 
fornecimento de serviços digitais por 
plataformas em linha; sublinha, 
simultaneamente, 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; realça a 
necessidade de evitar práticas de 
sobrerregulamentação por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 83
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Salienta que qualquer futura 
proposta legislativa que adapte novas 
regras comerciais e civis às entidades 
comerciais que operam em linha deve 
combater as utilizações 
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anticoncorrenciais da publicidade digital 
e permitir um mercado equitativo; 
sublinha que o estabelecimento de um 
quadro desta natureza é essencial para 
impulsionar a inovação e promover o 
crescimento das PME e o surgimento de 
novas empresas na União, ao permitir-
lhes beneficiar do mercado único digital;

Or. en

Alteração 84
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Congratula-se com o acordo da 
Comissão com as plataformas económicas 
colaborativas, que permite que o Eurostat 
publique, numa primeira fase, dados 
essenciais sobre o alojamento turístico; 
solicita à Comissão que introduza novas 
obrigações de informação destinadas às 
plataformas económicas colaborativas, 
conformes às regras de proteção de dados, 
porquanto tal é essencial para as 
autoridades locais garantirem a 
disponibilidade de habitações a preços 
acessíveis.

Or. en

Alteração 85
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

8-A. Solicita à Comissão que proceda a 
uma revisão do Regulamento (UE) 
n.º 910/20141-A (Regulamento EIDAS) à 
luz do desenvolvimento de tecnologias 
virtuais de identificação, nomeadamente 
da utilização de aplicações de 
identificação, a fim de garantir que uma 
identificação virtual possa ser utilizada da 
mesma forma que um cartão físico 
quando os consumidores compram ou 
pagam produtos e serviços;
__________________
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

Alteração 86
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Considera que qualquer 
regulamento que estabeleça normas e 
procedimentos para a moderação de 
conteúdos deve ser aplicável a qualquer 
tipo de moderação de conteúdos por 
plataformas em linha (voluntária ou a 
pedido das autoridades competentes) e à 
supervisão ou bloqueio de conteúdos pelas 
autoridades competentes.

Or. en
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Alteração 87
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 8-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-B. Considera que o pacote relativo ao 
ato legislativo sobre os serviços digitais 
deve (i) colmatar especificamente as 
lacunas da legislação em vigor no que 
respeita aos direitos e à proteção social 
das pessoas que trabalham para 
prestadores de serviços em linha, 
independentemente do facto de estarem 
formalmente empregadas, e (ii) criar 
mecanismos que garantam a sua 
observância por parte dos prestadores de 
serviços.

Or. en

Alteração 88
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 8-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-B. Exorta a Comissão a explorar a 
possibilidade de apresentar várias 
propostas no âmbito do pacote relativo ao 
ato legislativo sobre os serviços digitais, 
nomeadamente sobre os direitos 
contratuais no contexto da prestação de 
serviços digitais, tal como referido nas 
recomendações constantes do anexo;

Or. en
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Alteração 89
Dita Charanzová

Projeto de parecer
Anexo (novo)

Projeto de parecer Alteração

ANEXO À PROPOSTA DE 
RESOLUÇÃO:
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS 
QUANTO AO CONTEÚDO DA 
PROPOSTA SOLICITADA 
A. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DAS 
PROPOSTAS SOLICITADAS NO 
ÂMBITO DO PACOTE RELATIVO AO 
ATO LEGISLATIVO SOBRE OS 
SERVIÇOS DIGITAIS
O pacote relativo ao ato legislativo sobre 
os serviços digitais deve ser composto por:
- uma proposta legislativa abrangente, 
que reveja a diretiva sobre o comércio 
eletrónico no sentido de melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a 
livre circulação dos serviços digitais;
- uma proposta legislativa sobre a 
regulamentação ex ante das grandes 
plataformas que reforce a transparência, 
com base no Regulamento 
(UE) 2019/11501-A (regulamento 
plataformas às empresas);
- propostas relativas a direitos contratuais 
no contexto da prestação de serviços 
digitais, acessórias ao ato legislativo sobre 
os serviços digitais, no âmbito de um 
pacote, baseadas nas recomendações 
enunciadas no presente anexo, na 
sequência de uma análise aprofundada da 
transposição e da aplicação dos 
instrumentos jurídicos recentemente 
adotados no domínio da defesa dos 
consumidores.
B. RECOMENDAÇÕES
Recomendação 1. Objetivo
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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 os aspetos de direito civil e 
comercial das tecnologias de livro-razão 
distribuído e, em especial, os contratos 
inteligentes.
As propostas devem igualmente procurar 
tornar os contratos de licença e os 
acordos de termos e condições mais 
compreensíveis e proporcionar aos 
indivíduos uma genuína opção de 
renunciar a algumas cláusulas ou de 
negociar termos individuais.
Recomendação 2. Âmbito
As propostas relativas a direitos 
contratuais devem centrar-se unicamente 
nos aspetos de direito civil e comercial e 
não devem afetar a diretiva sobre o 
comércio eletrónico. Além disso, não 
devem prejudicar as regras em matéria de 
publicidade estabelecidas na Diretiva 
2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais.
Recomendação 3. Princípios gerais
Princípio da transparência
Os termos e condições ou outras cláusulas 
de utilização devem ser facilmente 
acessíveis e compreensíveis e estar 
redigidos numa linguagem clara e 
simples, incluindo no que respeita aos 
contratos de licença de utilizador final 
(CLUF). A proposta deve estabelecer um 
modelo para os termos e condições ou 
uma síntese do CLUF, a apresentar no 
início de qualquer acordo ou contrato.
Princípio da equidade
Os termos e condições ou outras cláusulas 
de utilização que não sejam estritamente 
essenciais para a prestação de um serviço 
digital ou exigidos por lei devem poder ser 
alteradas ou suprimidas antes da 
aceitação por um utilizador final 
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(«renúncia»).
As empresas devem igualmente poder 
limitar alguns serviços se os indivíduos 
escolherem essas «renúncias», mas não 
recusar totalmente o acesso ou restringir 
elementos essenciais de um serviço digital 
ou de um produto físico ligado ou de 
outra forma associado a um serviço 
digital.
Princípio da segurança jurídica
Deve ser claramente estabelecido que, 
sempre que, nomeadamente, os termos e 
condições, os CLUF e os contratos 
inteligentes sejam abrangidos pela 
definição jurídica de contrato, devem ser 
aplicáveis todas as disposições pertinentes 
em matéria de defesa do consumidor 
estabelecidas na diretiva relativa aos 
direitos dos consumidores.
A proposta deve procurar esclarecer se o 
consentimento explícito pode ser 
presumido mediante a simples aceitação 
de termos e condições ou se um serviço 
digital é utilizado sem provas de que o 
utilizador final tenha lido tais termos e 
condições ou outras cláusulas de 
utilização.
Sanções
Os Estados-Membros devem estabelecer 
as regras relativas às sanções aplicáveis 
às infrações às regras em matéria de 
direitos contratuais e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.
__________________
1-A Regulamento (UE) 2019/1150 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2019, relativo à promoção da 
equidade e da transparência para os 
utilizadores profissionais de serviços de 
intermediação em linha (JO L 186 
de 11.7.2019, p. 57).
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