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SUGESTÕES

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

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

B. Considerando que o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos, sobre o ato 
legislativo sobre os serviços digitais que adapta a regulamentação comercial e o direito 
civil aplicável às entidades que operem em linha, não abrange as regras da diretiva 
sobre o comércio eletrónico, abordadas num relatório atualmente elaborado pela 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores;

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;

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 à crise no mercado; 

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 

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).
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).
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».
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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;

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; 

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; 

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; 

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;

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 

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).
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sujeitos a barreiras nacionais à aplicação, tais como requisitos de autenticação notarial;

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 (que procurem aplicar disposições que excedam o previsto 
na legislação da União).


