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SUGESTÕES

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

1. Congratula-se com a intenção da Comissão de introduzir uma abordagem harmonizada 
no que se refere às obrigações impostas aos intermediários, a fim de evitar a 
fragmentação do mercado interno; salienta que qualquer medida relacionada com os 
direitos fundamentais deve ser cuidadosamente equilibrada e ter em conta o possível 
impacto no funcionamento do mercado interno, e insta a Comissão a evitar a 
«exportação» de regulamentações nacionais e, em vez disso, propor as soluções mais 
eficientes e eficazes para o mercado interno no seu conjunto;

2. Afirma que as disposições relativas à responsabilidade limitada previstas na Diretiva 
sobre comércio eletrónico1 devem ser mantidas e reforçadas no ato legislativo sobre os 
serviços digitais, nomeadamente a fim de proteger a liberdade de expressão e a 
liberdade de prestação de serviços; sublinha a importância destas proteções para o 
crescimento das PME europeias;

3. Reconhece que as PME e os grandes intervenientes têm diferentes capacidades no que 
diz respeito à moderação dos conteúdos; alerta para o facto de a sobrecarga das 
empresas com novas obrigações desproporcionadas poder dificultar ainda mais o 
crescimento das PME e exigir o recurso a ferramentas de filtragem automática, que 
podem muitas vezes levar à eliminação de conteúdos legais;

4. Regista as diferenças significativas entre os serviços digitais e apela a que se evite uma 
abordagem única para todos;

5. Recorda que os conteúdos ilícitos e nocivos nem sempre são ilegais; solicita, por 
conseguinte, o estabelecimento de um processo de notificação e retirada bem definido; 
apoia um diálogo intensivo entre as autoridades e as partes interessadas relevantes, com 
o objetivo de aprofundar a abordagem não vinculativa baseada em boas práticas, como 
o Código de Conduta sobre Desinformação à escala da UE, a fim de continuar a 
combater a desinformação;

6. Apela à introdução de instrumentos de contranotificação para que os proprietários de 
conteúdos possam defender os seus direitos de forma adequada e atempada quando 
notificados de qualquer retirada; sublinha a sua opinião de que a delegação da 
responsabilidade pela definição de limites à liberdade de expressão nas empresas 
privadas é inaceitável e cria riscos, tanto para os cidadãos como para as empresas, 
nenhum dos quais está habilitado a tomar tais decisões.

1 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos 
legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre comércio eletrónico»), JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.


