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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre o Ato legislativo sobre os serviços digitais: 
Melhorar o funcionamento do mercado único
(2020/2018(INL))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 21 de setembro de 2010, sobre a realização do 
mercado interno do comércio eletrónico1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)0067),

– Tendo em conta os compromissos assumidos pelo Comissário indigitado, Thierry 
Breton, perante o Parlamento Europeu, em 14 de novembro de 2019,

– Tendo em conta os artigos 47.º e 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão 
da Cultura e da Educação, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A9-0000/2020),

A. Considerando que o comércio eletrónico influencia a vida quotidiana das pessoas, das 
empresas e dos consumidores na União e, quando operado num quadro de igualdade de 
condições equitativo e regulamentado, pode contribuir positivamente para permitir 
explorar o potencial do mercado único digital, reforçar a confiança dos consumidores e 
oferecer aos novos operadores, nomeadamente às micro, pequenas e médias empresas, 
novas oportunidades de mercado para um crescimento e um emprego sustentáveis;

B. Considerando que a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho2 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico») é um dos mais bem-sucedidos textos 
legislativos da União, tendo dado ao Mercado Único Digital a sua forma, tal como hoje 
o conhecemos; que a Diretiva sobre o comércio eletrónico foi adotada há 20 anos e já 
não reflete adequadamente a rápida transformação e expansão do comércio eletrónico 
em todas as suas formas, com a sua diversidade de serviços emergentes, de fornecedores 
e de desafios;

1 JO C 50 E de 21.2.2012, p. 1.
2 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, 

relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno («Diretiva sobre o comércio eletrónico») (JO L 
178 de 17.7.2000, p. 1).
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C. Considerando que, apesar dos esclarecimentos prestados pelo Tribunal de Justiça 
Europeu, a necessidade de ir além do quadro regulamentar em vigor é claramente 
demonstrada pela abordagem fragmentada dos Estados-Membros no que se refere ao 
combate aos conteúdos ilegais em linha, pela falta de fiscalização e de cooperação entre 
os Estados-Membros e pela incapacidade do quadro jurídico em vigor para promover 
uma entrada efetiva no mercado e o bem-estar dos consumidores;

D. Considerando que os desafios sociais e económicos da pandemia de COVID-19 
demonstram a resiliência do setor do comércio eletrónico e o seu potencial enquanto 
motor de relançamento da economia europeia; que, ao mesmo tempo, a pandemia expôs 
também as graves deficiências do atual quadro regulamentar, que exigem medidas a 
nível da União, para resolver as dificuldades identificadas e evitar que ocorram no 
futuro;

E. Considerando que, na sua Comunicação ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 19 de fevereiro de 
2020, intitulada «Construir o futuro digital da Europa», a Comissão se comprometeu a 
adotar, no âmbito do pacote de medidas relativo ao Ato sobre os serviços digitais, regras 
novas e alteradas para as plataformas em linha e os prestadores de serviços de 
informação; a reforçar o controlo sobre as políticas das plataformas em matéria de 
conteúdos na UE; e a ter em consideração regras ex ante, para garantir que as 
plataformas de grande dimensão, com importantes efeitos de rede, que controlam os 
pontos de acesso, continuem a ser equitativas e disputáveis pelos inovadores, as 
empresas e os novos operadores; 

Princípios gerais

1. Congratula-se com o compromisso da Comissão de apresentar uma proposta referente a 
um pacote de medidas relativo ao Ato legislativo sobre os serviços digitais e, nos termos 
do artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), insta a 
Comissão a apresentar o pacote de medidas em questão com base nos artigos relevantes 
dos Tratados, em conformidade com as recomendações enunciadas no anexo da 
presente resolução;

2. Reconhece a importância do quadro jurídico estabelecido pela Diretiva sobre o 
comércio eletrónico no que se refere ao desenvolvimento dos serviços em linha na 
União e, em particular, da sua cláusula relativa ao mercado interno, que estabeleceu o 
controlo do país de origem e a obrigação dos Estados-Membros de assegurar a livre 
circulação de serviços da sociedade da informação;

3. Considera que os princípios fundamentais da Diretiva sobre o comércio eletrónico, 
como a cláusula relativa ao mercado interno, a liberdade de estabelecimento e a 
proibição de impor uma obrigação geral de vigilância, deverão ser mantidos; sublinha 
que o princípio «o que é ilegal fora de linha também é ilegal em linha», assim como os 
princípios da proteção dos consumidores e da segurança dos utilizadores, deverão 
também tornar-se princípios diretores do futuro quadro regulamentar;

4. Salienta que um quadro abrangente a nível da UE, que antecipe o futuro, e uma 
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concorrência leal são elementos cruciais para promover o crescimento de plataformas de 
pequena escala, de pequenas e médias empresas (PME) e de startups europeias, impedir 
a fragmentação do mercado e criar condições de concorrência equitativas para as 
empresas europeias, que lhes permitam aproveitar melhor o mercado dos serviços 
digitais e ser mais competitivas na cena mundial; 

5. É de opinião que são necessárias condições de concorrência equitativas no mercado 
interno entre a economia das plataformas e a economia «tradicional» fora de linha, com 
base nos mesmos direitos e obrigações para todas as partes interessadas (consumidores 
e empresas); considera que a proteção social e os direitos sociais dos trabalhadores, em 
especial dos trabalhadores da economia colaborativa ou das plataformas, deverão ser 
devidamente previstos num instrumento específico, que acompanhe o futuro quadro 
regulamentar;

6. Considera que o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá ser baseado nos 
valores públicos da União que protegem os direitos dos cidadãos, deverá ter por 
objetivo promover a criação de um ecossistema em linha rico e diversificado, com uma 
vasta gama de serviços em linha, um ambiente digital favorável e segurança jurídica, 
para permitir explorar todo o potencial do mercado único digital;

7. Considera que o Ato legislativo sobre os serviços digitais constitui uma oportunidade 
para a União definir os aspetos centrais da economia digital, não só a nível da União, 
mas também estabelecendo normas para o resto do mundo;

Direitos fundamentais 

8. Observa que os prestadores de serviços da sociedade da informação e, em particular, as 
plataformas em linha e os sítios das redes sociais, devido à sua grande capacidade de 
chegar a um público alargado e de influenciar os comportamentos, as opiniões e as 
práticas, têm uma responsabilidade social significativa no que se refere à proteção dos 
utilizadores e da sociedade em geral e a impedir que os seus serviços sejam explorados 
de forma abusiva; 

9. Recorda que os recentes escândalos relacionados com a colheita e a venda de dados, a 
Cambridge Analytica, as notícias falsas, a publicidade e a manipulação políticas e uma 
série de outros males em linha (do discurso de ódio à difusão de atos de terrorismo) 
revelam a necessidade de rever as regras em vigor e reforçar os direitos fundamentais; 

10. Salienta que o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá equilibrar bem as 
liberdades do mercado interno com os direitos e princípios fundamentais estabelecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; 

Transparência e proteção dos consumidores

11. Observa que a pandemia de COVID-19 mostrou quão vulneráveis são os consumidores 
da UE no que se refere à utilização de práticas comerciais enganosas por parte de 
operadores desonestos, que vendem produtos falsificados ou ilegais em linha, que não 
cumprem as regras de segurança da União ou que impõem aos consumidores aumentos 
injustificados e abusivos dos preços ou outras condições injustas;
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12. Salienta que este problema é agravado pelo facto de, muitas vezes, a identidade destas 
empresas não poder ser determinada; 

13. Considera que os requisitos de transparência e de informação em vigor, estabelecidos na 
Diretiva sobre o comércio eletrónico, relativos aos prestadores de serviços da sociedade 
da informação e aos seus clientes empresariais e os requisitos mínimos de informação 
relativos às comunicações comerciais deverão ser substancialmente reforçados;

14. Insta a Comissão a prever que os prestadores de serviços devem verificar as 
informações e a identidade dos parceiros comerciais com os quais estabelecem uma 
relação comercial contratual e assegurar que as informações fornecidas sejam exatas e 
atualizadas;

15. Insta a Comissão a submeter os prestadores de serviços da Internet a obrigações com 
meios de coerção, destinadas a aumentar a transparência e a informação; considera que 
estas obrigações deverão ser impostas por meio de sanções adequadas, efetivas e 
dissuasivas;

16. Salienta que as atuais obrigações, estabelecidas na Diretiva sobre o comércio eletrónico 
e na Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho («Diretiva relativa às 
práticas comerciais desleais»)3, em matéria de transparência das comunicações 
comerciais e da publicidade digital deverão ser reforçadas; salienta que as questões 
prementes no âmbito da proteção dos consumidores relativas à definição de perfis, à 
segmentação e aos preços personalizados não podem ser só resolvidas pelas obrigações 
de transparência e deixadas para as escolhas dos consumidores;

Inteligência artificial (IA)

17. Considera que, embora os serviços baseados na IA, regidos atualmente pela Diretiva 
sobre o comércio eletrónico, tenham um potencial enorme para proporcionar benefícios 
aos consumidores e aos prestadores de serviços, o novo Ato legislativo sobre os 
serviços digitais deverá também ter em conta os desafios que eles representam no que se 
refere a garantir a não discriminação, a transparência e a explicabilidade dos algoritmos, 
assim como no tocante à responsabilidade; salienta a necessidade de monitorizar os 
algoritmos e avaliar os riscos associados, de utilizar conjuntos de dados de elevada 
qualidade e não enviesados, assim como de ajudar as pessoas a obter acesso a variados 
conteúdos e opiniões, assim como variados produtos e serviços de alta qualidade;

18. Considera que os consumidores deverão ser devidamente informados e os seus direitos 
efetivamente garantidos, sempre que interagem com sistemas de decisão automatizados 
e outros serviços ou aplicações digitais inovadores; entende que os consumidores 
deverão poder solicitar verificações e a correção dos eventuais erros resultantes de 
decisões automatizadas, assim como solicitar uma reparação por quaisquer prejuízos 

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

Combater os conteúdos ilegais em linha 

19. Salienta que a existência e a propagação de conteúdos ilegais em linha constituem uma 
grave ameaça, que diminui a confiança e a segurança dos cidadãos em relação ao 
ambiente digital, e que também prejudica o desenvolvimento económico de 
ecossistemas de plataformas saudáveis no mercado único digital e representa um sério 
obstáculo ao desenvolvimento de mercados legítimos de serviços digitais;

20. Observa que não existe uma solução única para todos os tipos de conteúdos ilegais e 
lesivos e todos os casos de desinformação em linha; entende, no entanto, que uma 
abordagem mais harmonizada a nível da União, tendo em conta os diferentes tipos de 
conteúdos, tornará o combate aos conteúdos ilegais mais eficaz;

21. Considera que as ações voluntárias e a autorregulação das plataformas em linha na 
Europa trouxeram alguns benefícios, mas são necessárias medidas adicionais, para 
assegurar uma rápida deteção e remoção dos conteúdos ilegais em linha;

22. Insta a Comissão a responder às crescentes diferenças e fragmentações das regras 
nacionais nos Estados-Membros e a propor medidas legislativas concretas, incluindo um 
mecanismo de notificação e ação, que permita aos utilizadores notificar os 
intermediários em linha da existência de conteúdos ou comportamentos em linha 
potencialmente ilegais; considera que essas medidas garantiriam um elevado nível de 
proteção dos utilizadores e dos consumidores, promovendo simultaneamente a 
confiança dos consumidores na economia em linha;

23. Salienta que a manutenção das garantias relativas ao regime de responsabilidade 
jurídica, reconhecidas aos intermediários que prestam serviços de alojamento, no que se 
refere aos conteúdos carregados pelos utilizadores e a proibição de impor uma 
obrigação geral de vigilância, prevista no artigo 15.º da Diretiva sobre o comércio 
eletrónico, continuam a ser pertinentes e têm de ser preservadas;

Mercados em linha

24. Observa que, embora as plataformas em linha, como os mercados em linha, beneficiem 
tanto os retalhistas como os consumidores, melhorando as possibilidades de escolha e 
reduzindo os preços, permitem também aos vendedores, em especial os de países 
terceiros, oferecer produtos que, muitas vezes, não respeitam as regras da União em 
matéria de segurança dos produtos e não garantem suficientemente os direitos dos 
consumidores; 

25. Salienta que é inaceitável que os consumidores da União sejam expostos a produtos 
ilegais e não seguros, contendo produtos químicos perigosos, e a outros perigos para a 
segurança; 

26. Insta a Comissão a corrigir a atual lacuna jurídica que permite que os fornecedores 
estabelecidos fora da União vendam em linha aos consumidores europeus produtos que 
não cumprem as regras da União em matéria de segurança e proteção dos consumidores, 
sem ser sancionados ou responsáveis pelos seus atos e deixando os consumidores sem 
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meios jurídicos para fazer respeitar os seus direitos ou ser indemnizados por eventuais 
prejuízos; 

Regulamentação ex ante das plataformas sistémicas 

27. Observa que, atualmente, alguns mercados se caracterizam pela presença de grandes 
plataformas, com importantes efeitos de rede, que conseguem controlar de facto os 
pontos de acesso em linha da economia digital; 

28. Considera que, ao reduzir as barreiras à entrada no mercado e ao regulamentar as 
grandes plataformas, um instrumento no âmbito do mercado interno, que imponha 
condições regulamentares ex ante a estas grandes plataformas, pode abrir os mercados à 
entrada de novos operadores, incluindo as PME e as startups, promovendo assim as 
possibilidades de escolha dos consumidores e impulsionando mais a inovação do que é 
possível impondo tão-só o cumprimento do direito da concorrência; 

Supervisão, cooperação e fiscalização 

29. Entende que, atendendo à natureza transfronteiriça dos serviços digitais, uma supervisão 
e uma cooperação efetivas entre os Estados-Membros são fundamentais para assegurar 
uma correta fiscalização no que se refere ao Ato legislativo sobre os serviços digitais; 

30. Considera que deverá ser criada uma autoridade reguladora central, que deveria ser 
responsável pela vigilância e o cumprimento do Ato legislativo sobre os serviços 
digitais e ser dotada de poderes suplementares para lidar com as questões 
transfronteiriças; deverá ser dotada de poderes de investigação e de fiscalização;  

31. É de opinião que a autoridade reguladora central deverá priorizar a cooperação entre os 
Estados-Membros, para resolver as questões transfronteiriças complexas, trabalhando 
em estreita cooperação com uma rede de organismos nacionais de fiscalização 
independentes; 

32. Insta a Comissão a reforçar e modernizar as atuais disposições relativas à resolução 
extrajudicial de litígios e às ações judiciais, para permitir uma fiscalização e vias de 
recurso dos consumidores efetivas;  

Aspetos finais

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão, ao Conselho e aos parlamentos e 
governos dos Estados-Membros.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: 
RECOMENDAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA REQUERIDA

I. PRINCÍPIOS GERAIS 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá contribuir para o reforço do mercado 
interno, ao assegurar a livre circulação de serviços digitais, garantindo simultaneamente um 
nível elevado de proteção dos consumidores, incluindo uma melhoria da segurança em linha 
dos utilizadores;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá garantir que as atividades económicas em 
linha e fora de linha tenham um tratamento igual e em condições de concorrência equitativas, 
refletindo plenamente o princípio de que «o que é ilegal fora de linha também é ilegal em 
linha»;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá proporcionar aos consumidores e aos 
operadores económicos, em especial às micro, pequenas e médias empresas, segurança 
jurídica e transparência;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá respeitar o quadro geral de direitos 
europeus fundamentais dos utilizadores e dos consumidores, como a proteção da privacidade, 
a não discriminação, a dignidade, a justiça e a liberdade de expressão; 

O Ato sobre os serviços digitais deverá ser baseado nas regras atualmente aplicáveis às 
plataformas em linha, nomeadamente a Diretiva sobre o comércio eletrónico e o Regulamento 
relativo às plataformas para os utilizadores profissionais1.

O pacote de medidas relativo ao Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá incluir:

 uma revisão exaustiva da Diretiva sobre o comércio eletrónico, que consista nos seguintes 
elementos:

 um quadro revisto que preveja obrigações claras no que se refere à transparência 
e à informação sobre o dever de diligência; 

 procedimentos e medidas claros e detalhados quanto à remoção de conteúdos 
ilegais em linha, incluindo um mecanismo de notificação e ação europeu 
juridicamente vinculativo harmonizado; 

 supervisão, cooperação e sanções eficazes;
 um instrumento jurídico no âmbito do mercado interno que imponha obrigações ex ante às 

grandes plataformas que têm uma função de controlo dos pontos de acesso no ecossistema 
digital, complementado por um mecanismo de fiscalização institucional eficaz.

II. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

No interesse da segurança jurídica, o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá ser claro 
quanto aos serviços digitais que são abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. O novo ato 

1 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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jurídico deverá adotar a natureza horizontal da Diretiva sobre o comércio eletrónico e ser 
aplicável não só às plataformas em linha, mas também a todos os serviços digitais que não são 
abrangidos por legislação específica; 

O âmbito territorial do futuro Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá ser alargado, 
para abranger também as atividades das empresas e dos prestadores de serviços estabelecidos 
em países terceiros, sempre que prestam serviços ou transmitem bens a utilizadores ou a 
consumidores na União;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá manter a derrogação prevista no anexo da 
Diretiva sobre o comércio eletrónico e, em especial, a derrogação referente às obrigações 
contratuais relativas aos contratos celebrados pelos consumidores;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá manter a faculdade dos Estados-Membros 
de estabelecer um nível mais elevado de proteção dos consumidores e prosseguir objetivos 
legítimos de interesse público, em conformidade com o direito da UE; 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá definir, de forma coerente, a interação 
entre as suas disposições e os outros instrumentos jurídicos que visam facilitar a livre 
circulação de serviços, para clarificar o regime jurídico aplicável aos serviços profissionais e 
não profissionais em todos os setores, incluindo as atividades relacionadas com os serviços de 
transporte e o arrendamento de curta duração, em que é necessária uma clarificação; 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá também clarificar, de forma coerente, a 
interação entre as suas disposições e as regras recentemente adotadas em matéria de bloqueio 
geográfico, segurança dos produtos e proteção dos consumidores, entre outras;

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá ser aplicado sem prejuízo das regras 
estabelecidas noutros instrumentos, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados2 
(RGPD), a Diretiva relativa aos direitos de autor3 e a Diretiva relativa aos serviços de 
comunicação social audiovisual4.

III. DEFINIÇÕES

Nas suas definições, o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá:  

 esclarecer em que medida os «novos serviços digitais», como as redes sociais, os serviços 
da economia colaborativa, os motores de pesquisa, os Hotspots Wi-Fi, a publicidade em 

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

3 Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, 
relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as 
Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (JO L 130 de 17.5.2019, p. 92).

4 Diretiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de março de 2010, 
relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação 
social audiovisual (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
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linha, os serviços de computação em nuvem, as redes de distribuição de conteúdos e os 
serviços de nomes de domínio são abrangidos pelo âmbito de aplicação do Ato legislativo 
sobre os serviços digitais; 

 clarificar a natureza dos intermediários que prestam serviços de alojamento de conteúdos 
(conteúdos de texto, imagens, vídeo ou áudio), por um lado, e dos mercados comerciais em 
linha (que vendem bens físicos), por outro;  

 estabelecer uma distinção clara entre as atividades e conteúdos comerciais ou transações 
realizadas em contrapartida de uma remuneração, que abrangem também a publicidade e 
as práticas de marketing, por um lado, e as atividades e conteúdos não comerciais, por 
outro;   

 clarificar o âmbito da definição de «conteúdos ilegais», dizendo claramente que uma 
violação das regras da UE em matéria de proteção dos consumidores, segurança dos 
produtos ou oferta ou venda de alimentos ou produtos do tabaco e medicamentos 
falsificados também integra a definição de conteúdos ilegais; 

 definir o conceito de «operador sistémico», estabelecendo um conjunto de indicadores 
económicos claros que permitam às autoridades reguladoras identificar as plataformas que 
têm uma função de controlo dos pontos de acesso, desempenhando um papel sistémico na 
economia em linha; esses indicadores poderão incluir critérios como o facto de a empresa 
exercer uma atividade significativa em mercados multilaterais, a dimensão da sua rede 
(número de utilizadores), a sua solidez financeira, o acesso aos dados, a integração vertical, 
a importância da sua atividade para o acesso de terceiros aos fornecedores e aos mercados, 
etc. 

IV. DEVER DE DILIGÊNCIA 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá introduzir obrigações claras no que se 
refere à transparência e à informação sobre o dever de diligência; essas obrigações não 
poderão criar nenhuma derrogação ou novas isenções relativamente ao atual regime de 
responsabilidade e à responsabilidade subsidiária, prevista nos artigos 12.º, 13.º e 14.º da 
Diretiva sobre o comércio eletrónico, e deverão incluir os seguintes aspetos: 

1. Requisitos gerais de informação  

As disposições revistas deverão reforçar os requisitos gerais de informação, prevendo os 
seguintes requisitos:

 os requisitos de informação previstos no artigo 5.º da Diretiva sobre o comércio 
eletrónico deverão ser reforçados e deverá ser introduzido o princípio «Conhecer o 
cliente empresarial»; os prestadores de serviços deverão verificar a identidade dos seus 
parceiros empresariais, incluindo o número de registo da empresa ou qualquer outro meio 
de identificação equivalente, nomeadamente, se necessário, a identidade nacional 
verificada do respetivo beneficiário efetivo final; essas informações deverão ser exatas e 
atualizadas e os prestadores de serviços não poderão ser autorizados a prestar os serviços, 
caso a identidade do cliente empresarial seja falsa, enganosa ou inválida por qualquer 
motivo; 
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 essa medida só deverá ser aplicável às relações entre empresas e sem prejuízo dos direitos 
dos utilizadores nos termos do RGPD, assim como do direito ao anonimato na Internet ou 
de ser um utilizador não identificado; os novos requisitos gerais de informação deverão 
rever e reforçar ainda os artigos 5.º e 10.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico, para 
adaptar essas medidas aos requisitos de informação estabelecidos na legislação 
recentemente adotada, em particular a Diretiva relativa às cláusulas abusivas nos 
contratos5, a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores e o Regulamento relativo às 
plataformas para os utilizadores profissionais.

2. Cláusulas contratuais e condições gerais justas 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá prever que os prestadores de serviços 
devem adotar cláusulas contratuais e condições gerais justas e transparentes, cumprindo, pelo 
menos, os seguintes requisitos:

 prever expressamente, nas cláusulas contratuais e condições gerais, que os prestadores 
de serviços não armazenarão conteúdos ilegais; 

 mencionar de forma explícita, nas cláusulas contratuais e condições gerais, o que se 
entende por conteúdos ilegais, em conformidade com o direito da União ou nacional 
aplicável ao(s) serviço(s) prestado(s); 

 definir cláusulas contratuais e condições gerais claras e inequívocas, usando linguagem 
simples e compreensível;

 assegurar que as cláusulas contratuais e as condições gerais respeitem estes e todos os 
requisitos de informação estabelecidos pelo direito da União, incluindo a Diretiva 
relativa às cláusulas abusivas nos contratos, a Diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores e o RGPD;

 especificar de forma clara e inequívoca, nas suas cláusulas contratuais e condições 
gerais, os parâmetros exatos dos seus sistemas de IA e de que maneira podem afetar a 
escolha ou o comportamento dos seus utilizadores, bem como os motivos e a 
importância desses parâmetros em relação a outros parâmetros.

3. Requisitos de transparência relativos às comunicações comerciais

 As disposições revistas deverão reforçar os atuais requisitos de transparência relativos 
às comunicações comerciais, estabelecendo os princípios da transparência desde a 
conceção e da transparência por defeito; 

 Com base no artigo 6.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico, as novas medidas 

5 Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas 
nos contratos celebrados com os consumidores, com as alterações mais recentes 
introduzidas pela 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).
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deverão estabelecer um novo quadro para as relações entre as plataformas e os 
consumidores no que respeita às disposições relativas à transparência em matéria de 
publicidade, incentivos digitais e tratamento preferencial; um anúncio pago ou uma 
colocação paga numa lista dos resultados de uma pesquisa deverão ser identificados de 
forma clara, concisa e compreensível; 

 Os requisitos de transparência deverão incluir a obrigação de divulgar a entidade pela 
qual a publicidade é paga, incluindo tanto os pagamentos diretos como os indiretos ou 
qualquer outra contribuição recebida pelos prestadores de serviços; esses requisitos 
deverão também ser aplicáveis às plataformas, mesmo que estejam estabelecidas em 
países terceiros; os consumidores e as autoridades públicas deverão conseguir 
identificar a entidade responsável, por exemplo, em caso de publicidade falsa ou 
enganosa;

 O artigo 7.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico deverá ser revisto, para proteger os 
consumidores contra a comunicação comercial não solicitada em linha.

4. Inteligência artificial e aprendizagem automática 

As disposições revistas deverão:

 estabelecer regras abrangentes em matéria de não discriminação, transparência, 
vigilância e avaliação dos riscos dos algoritmos para os serviços baseados na IA, para 
assegurar um nível de proteção mais elevado dos consumidores;

 estabelecer mecanismos claros de controlo, responsabilidade e recurso, para gerir os 
potenciais danos resultantes da utilização de aplicações de IA e de instrumentos de 
aprendizagem automática;

 estabelecer o princípio da segurança e proteção por defeito;

5. Sanções 

O cumprimento das disposições relativas ao dever de diligência deverá ser reforçado mediante 
sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas, incluindo a aplicação de coimas. 

V. MEDIDAS RELACIONADAS COM O COMBATE AOS CONTEÚDOS ILEGAIS 
EM LINHA 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá ser claro e conter orientações sobre o que 
deve ser feito pelos intermediários em linha para combater os conteúdos ilegais em linha. As 
regras revistas da Diretiva sobre o comércio eletrónico deverão:

 clarificar que qualquer remoção ou bloqueio do acesso a conteúdos ilegais não poderá 
afetar os direitos fundamentais e os interesses legítimos dos utilizadores e dos 
consumidores; 

 reforçar o papel central dos intermediários em linha no que se refere a facilitar o 
debate público e a livre difusão de factos, opiniões e ideias;

 preservar o princípio jurídico de base segundo o qual os intermediários em linha não 
deverão ser diretamente responsáveis pelos atos dos seus utilizadores e podem 
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continuar a moderar os conteúdos jurídicos ao abrigo de cláusulas e condições de 
serviço justas e transparentes, desde que sejam aplicáveis de forma não 
discriminatória;

 introduzir uma nova transparência e uma vigilância independente dos procedimentos e 
instrumentos de moderação de conteúdos relacionados com a remoção de conteúdos 
ilegais em linha; esses sistemas e procedimentos deverão estar disponíveis para 
auditoria e teste pelas autoridades independentes. 

1. Um mecanismo de notificação e ação 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá estabelecer um mecanismo de notificação e 
ação harmonizado e juridicamente vinculativo, baseado num conjunto de processos claros e 
prazos precisos para cada etapa do procedimento de notificação e ação.  Esse mecanismo de 
notificação e ação deverá:

 ser aplicável aos conteúdos ou comportamentos ilegais em linha; 
 classificar os diferentes tipos de prestadores, setores e/ou conteúdos ilegais; 
 criar procedimentos facilmente acessíveis, fiáveis e de fácil utilização;
 permitir que os utilizadores notifiquem facilmente, por via eletrónica, os 

intermediários em linha acerca dos conteúdos ou comportamentos em linha 
potencialmente ilegais; 

 clarificar, de forma compreensível, os conceitos e processos utilizados, como «ação 
expedita», «conhecimento e consciência efetivos», «ações orientadas», «formatos dos 
avisos» e «validade dos avisos»; 

 garantir que as notificações não acionem automaticamente a responsabilidade jurídica 
nem possam impor qualquer exigência de remoção relativamente a elementos 
específicos dos conteúdos ou para fins de avaliação da legalidade;  

 especificar os requisitos necessários para assegurar que as notificações sejam de boa 
qualidade, permitindo assim a rápida remoção dos conteúdos ilegais; este requisito 
deverá incluir o nome e os dados de contacto do notificante, a ligação (URL) ao 
conteúdo alegadamente ilegal em questão, o motivo declarado da reclamação, 
incluindo uma explicação dos motivos pelos quais o notificante considera que o 
conteúdo é ilegal e, se necessário, em função do tipo de conteúdo, provas adicionais 
justificativas da reclamação; 

 permitir a apresentação de queixas anónimas; 
 admitir a possibilidade, quando a queixa não é anónima, de uma declaração de boa-fé, 

certificativa de que as informações prestadas são exatas; 
 estabelecer garantias, para evitar um comportamento abusivo por parte de utilizadores 

que, de forma sistemática e repetida e de má-fé, efetuem notificações injustificadas ou 
abusivas;

 criar uma obrigação em virtude da qual os intermediários em linha devam verificar o 
conteúdo notificado e responder ao notificante e ao responsável pelo carregamento do 
conteúdo, apresentando uma decisão fundamentada; 

 prever vias de recurso para contestar a decisão através de uma contranotificação, 
inclusive se o conteúdo tiver sido removido através de soluções automatizadas, salvo 
se a contranotificação colidir com um inquérito em curso das autoridades policiais. 

2. Resolução extrajudicial de litígios relacionada com os mecanismos de notificação e 
ação 
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 A decisão do intermediário em linha de tomar ou não medidas sobre o conteúdo 
assinalado como ilegal deverá conter uma justificação clara sobre as medidas tomadas 
relativamente a esse conteúdo específico. O notificante, sempre que identificável, 
deverá receber uma confirmação de receção e uma comunicação que indique o 
seguimento dado à notificação.

 Os fornecedores do conteúdo assinalado como ilegal deverão ser imediatamente 
informados da notificação e, se for o caso, dos motivos e das decisões que foram 
tomadas de remover ou desativar o acesso ao conteúdo; todas as partes deverão ser 
devidamente informadas de todas as opções e mecanismos jurídicos disponíveis 
existentes para contestar esta decisão;

 Todas as partes interessadas deverão ter o direito de contestar a decisão através de 
uma contranotificação e recorrendo a um mecanismo extrajudicial de resolução de 
litígios; para este fim, as regras do artigo 17.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico 
deverão ser revistas. 

 Se a conclusão do recurso e da contranotificação for a de que a atividade ou a 
informação notificada não é ilegal, o intermediário em linha deverá repor o conteúdo 
que foi removido, sem demora injustificada, ou permitir o recarregamento pelo 
utilizador, sem prejuízo das cláusulas de serviço da plataforma.

 Os mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios não deverão, de modo algum, 
afetar os direitos das partes em questão de intentar uma ação judicial. 

3. Transparência do mecanismo de notificação e ação 

Os mecanismos de notificação e ação deverão ser transparentes e estar à disposição de 
qualquer parte interessada; para este fim, os intermediários em linha deverão ser obrigados 
a publicar relatórios anuais, que devem conter informações sobre:

 o número de notificações recebidas no âmbito do sistema de notificação e ação e o 
tipo de conteúdos a que as notificações se referem;

 o tipo de entidades notificantes (particulares, organizações, empresas, sinalizadores de 
confiança, etc.) e o número total das respetivas notificações;

 a natureza da ilegalidade do conteúdo ou o tipo de infração devido à qual o conteúdo 
foi retirado;

 o número de contestações de decisões recebidas pelos intermediários em linha e o 
tratamento das contestações;

 a descrição do modelo de moderação dos conteúdos aplicado pelo intermediário 
prestador de serviços de alojamento, assim como qualquer sistema de decisão baseado 
num algoritmo que influencie o processo de moderação de conteúdos.

4. Disposições «porto seguro» previstas nos artigos 12.º, 13.º e 14.º da Diretiva sobre o 
comércio eletrónico 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá proteger e manter as atuais isenções 
limitadas relativamente à responsabilidade subsidiária de que beneficiam os prestadores de 
serviços da sociedade da informação (intermediários em linha), previstas nos artigos 12.º, 13.º 
e 14.º da atual Diretiva sobre o comércio eletrónico. 

5. Prestadores de serviços de alojamento ativos e passivos

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá responder à falta de segurança jurídica no 
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que se refere ao conceito de prestador de serviços de alojamento ativo e passivo. As medidas 
revistas deverão clarificar se as intervenções dos prestadores de serviços de alojamento que 
têm funções editoriais e um certo «grau de controlo dos dados», através da etiquetagem, da 
organização, da promoção, da otimização, da apresentação ou da curadoria de conteúdos 
específicos com fins lucrativos, e que equivale a adotar um conteúdo de terceiros como seu 
próprio (no entendimento de um utilizador ou consumidor médio), deverão determinar uma 
não aplicação das disposições «porto seguro», devido natureza ativa das intervenções. 

6. Proibição de impor uma obrigação geral de vigilância – artigo 15.º da Diretiva sobre o 
comércio eletrónico

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá manter a proibição de impor uma 
obrigação geral de vigilância, prevista no artigo 15.º da atual Diretiva sobre o comércio 
eletrónico. Os intermediários em linha não deverão estar sujeitos a obrigações gerais de 
vigilância.

VI. MERCADOS EM LINHA 

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá propor regras específicas para os mercados 
em linha relativas à venda em linha de produtos e serviços aos consumidores. 

Essas novas regras deverão:

 abranger todas as entidades que oferecem serviços e/ou produtos aos consumidores na 
União, inclusive se estiverem estabelecidas fora da União; 

 fazer uma distinção entre os mercados em linha e os outros tipos de prestadores de 
serviços, incluindo outras atividades de intermediação acessórias no âmbito da mesma 
atividade da empresa; se um dos serviços prestados por uma empresa preencher os 
critérios necessários para ser considerado um mercado, as regras deverão ser 
plenamente aplicáveis a essa parte da empresa, independentemente da organização 
interna da empresa;

• assegurar que os mercados em linha indiquem claramente o país em que os produtos 
ou serviços são fornecidos, independentemente de serem fornecidos por esse mercado, 
por terceiros ou por um vendedor estabelecido dentro ou fora da União;

• assegurar que os mercados em linha retirem todas as informações enganosas prestadas 
pelo fornecedor ou pelos clientes, incluindo as garantias e declarações enganosas do 
fornecedor; 

 quando um produto tiver sido identificado como não seguro pelos sistemas de alerta 
rápido da União ou pelas autoridades responsáveis pela proteção dos consumidores, 
deverá ser obrigatório retirá-lo do mercado no prazo de 24 horas;

 obrigar os mercados em linha a informar os consumidores de qualquer problema de 
segurança e de qualquer ação necessária para assegurar que a recolha seja eficazmente 
realizada; 

 prever a responsabilidade dos mercados em linha, sempre que as plataformas têm uma 
influência predominante sobre os fornecedores e os elementos essenciais das 
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transações económicas, como os meios de pagamento, os preços, as cláusulas 
aplicáveis por defeito ou a conduta destinada a facilitar a venda de bens a um 
consumidor no mercado europeu, e não existe nenhum fabricante, importador ou 
distribuidor estabelecido na União que possa ser responsabilizado; 

 prever a responsabilidade dos mercados em linha, se o mercado em linha não tiver 
informado o consumidor de que os bens ou serviços são fornecidos por terceiros, 
tornando assim o mercado contratualmente responsável perante o consumidor; prever 
a responsabilidade deverá também ser uma possibilidade considerada, caso o mercado 
forneça informações, garantias ou declarações enganosas; 

• explorar um alargamento do compromisso assumido por alguns retalhistas do setor do 
comércio eletrónico e a Comissão de retirar mais rapidamente da venda os produtos 
perigosos, no âmbito do regime de compromissos voluntários denominado «Garantia 
de segurança dos produtos», e indicar quais desses compromissos poderiam tornar-se 
obrigatórios.

VII. REGULAMENTAÇÃO EX ANTE DAS PLATAFORMAS SISTÉMICAS

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá apresentar uma proposta que assegure que 
o papel sistémico de plataformas em linha específicas não ponha em risco o mercado interno, 
ao excluir injustamente os novos operadores inovadores, incluindo PME. 

Para este fim, o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá, em particular:

 criar um mecanismo ex ante destinado a impedir (em vez de apenas corrigir) um 
comportamento desleal no mercado por parte das «plataformas sistémicas» no mundo 
digital, com base no Regulamento relativo às plataformas para os utilizadores 
profissionais; este mecanismo deverá permitir que as autoridades reguladoras 
imponham a estas empresas a adoção de medidas corretivas, para resolver as falhas do 
mercado, sem declarar que se verifica uma violação das disposições regulamentares;

 habilitar as autoridades reguladoras a emitir ordens que proíbam as empresas que foram 
identificadas como «plataformas sistémicas» de utilizar as seguintes práticas, 
designadamente: discriminação no tocante aos serviços de intermediação; servir-se dos 
dados como meio para tornar mais difícil a entrada de terceiros no mercado; práticas 
destinadas a manter os consumidores cativos; deve ser dada a possibilidade às empresas 
de demonstrar que o comportamento em questão é justificado, mas o ónus da prova 
deverá ser das empresas; 

 esclarecer que algumas medidas corretivas regulamentares deverão ser impostas a todas 
as «plataformas sistémicas», sem necessidade de uma decisão de uma autoridade 
reguladora, como a proibição das «plataformas sistémicas» de utilizar práticas de 
autofavorecimento ou quaisquer práticas destinadas a tornar mais difícil que os 
consumidores mudem de fornecedor, ou outras formas de discriminação que excluam 
ou prejudiquem outras empresas; 

 habilitar as autoridades reguladoras a adotar medidas provisórias e impor coimas às 
«plataformas sistémicas» que não respeitem as diferentes obrigações regulamentares 
que lhes são impostas;
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 assegurar o respeito dos direitos, obrigações e princípios do RGPD, incluindo a 
minimização de dados, a limitação da finalidade, a proteção de dados desde a conceção 
e por defeito e os fundamentos jurídicos do tratamento;

 impor um nível elevado das medidas de interoperabilidade, que exijam que as 
«plataformas sistémicas» partilhem as ferramentas, os dados, as capacidades técnicas e 
os recursos empenhados adequados, para limitar o risco de manter os utilizadores e os 
consumidores cativos e sujeitar artificialmente os utilizadores a uma plataforma 
sistémica, sem possibilidade ou incentivos para mudar para outras plataformas digitais 
ou ecossistemas da Internet. No que se refere a essas medidas, a Comissão deverá 
explorar diferentes tecnologias e normas e protocolos abertos, incluindo a possibilidade 
de uma interface mecânica (interface de programação de aplicações), que permita aos 
utilizadores de plataformas concorrentes acoplar à plataforma sistémica e trocar 
informações com esta plataforma.  

VIII. SUPERVISÃO, COOPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá reforçar a cláusula relativa ao mercado 
interno enquanto pedra angular do mercado único digital, complementando-a com um novo 
mecanismo de cooperação, destinado a melhorar a cooperação e a assistência mútua entre os 
Estados-Membros, em especial entre o país de origem em que o prestador de serviços está 
estabelecido e o país de acolhimento em que oferece os seus serviços. 

A supervisão e a fiscalização do Ato legislativo sobre os serviços digitais deverão ser 
melhoradas através da criação de uma autoridade reguladora central, que deverá ser responsável 
por vigiar o cumprimento do Ato legislativo sobre os serviços digitais e melhorar a 
monitorização externa, verificar as atividades das plataformas e uma melhor fiscalização. 

A autoridade reguladora central deverá priorizar a cooperação entre os Estados-Membros para 
resolver as questões transfronteiriças complexas; para este fim, deverá trabalhar em conjunto 
com a rede de organismos nacionais de fiscalização independentes e ser dotada de poderes de 
fiscalização detalhados e extensos para desenvolver iniciativas e inquéritos sobre as questões 
sistémicas transfronteiriças.

A entidade reguladora central deverá coordenar o trabalho das diferentes autoridades que 
operam no domínio dos conteúdos ilegais em linha, fazer cumprir as regras, aplicar coimas e 
ter capacidade para realizar auditorias aos intermediários e às plataformas. 

A autoridade reguladora central deverá apresentar relatórios às instituições da União e manter 
um «Painel de Avaliação das Plataformas» com um registo das informações relevantes sobre o 
desempenho das plataformas em linha.

O Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá também introduzir novos elementos de 
coerção no artigo 16.º da Diretiva sobre o comércio eletrónico relativo à autorregulação. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É importante reconhecer o papel essencial da Diretiva sobre o comércio eletrónico na 
promoção do comércio eletrónico na Europa. Desde a sua adoção em 2000, a diretiva tornou-
se a pedra angular do mercado único digital, que, com a crescente digitalização da economia e 
da sociedade, deve agora ser o suporte de todo o projeto de mercado interno. 

No entanto, passados 20 anos, surgiram novas oportunidades económicas e desafios. Foram 
adotadas novas regras relativas à prestação de serviços da sociedade da informação, para 
responder às incertezas existentes e aos desafios. Muitos novos serviços digitais evoluíram 
também para além do quadro jurídico da UE em vigor, não obstante a tentativa do Tribunal de 
Justiça de preencher algumas das lacunas jurídicas existentes.

No contexto do compromisso da Comissão de apresentar um novo pacote de medidas relativo 
ao Ato legislativo sobre os serviços digitais, o presente relatório tem por objetivo dar 
indicações à Comissão IMCO do Parlamento Europeu sobre a reforma da Diretiva sobre o 
comércio eletrónico e as recomendações específicas relativas aos elementos críticos dessa 
reforma e o eventual âmbito e conteúdo do futuro Ato legislativo sobre os serviços digitais, 
anunciado pela Comissão na sua Comunicação, de fevereiro de 2020, sobre a Estratégia 
Digital.

O relator procurou consultar os intervenientes tão ampla e transparentemente quanto possível, 
para assegurar que o relatório trate dos problemas reais e limitar as consequências não 
deliberadas desnecessárias.

O relator recomenda que, sempre que não existam elementos suficientes para justificar uma 
alteração, os princípios fundadores do comércio eletrónico sejam mantidos, como a cláusula 
relativa ao mercado interno e a isenção de responsabilidade relativamente aos conteúdos 
ilegais em linha, a favor de algumas plataformas e sob determinadas condições.

No entanto, dada a importância crescente das plataformas em linha e fruto da troca de pontos 
de vista com os peritos e os intervenientes, o relator vê a necessidade de assegurar uma 
melhor proteção dos consumidores e de tomar medidas no que se refere aos riscos de 
fragmentação do mercado único digital.

Com base na sua avaliação da Diretiva sobre o comércio eletrónico, o relator propõe algumas 
melhorias da diretiva e formula sugestões específicas em relação às futuras disposições do 
Ato legislativo sobre os serviços digitais. As recomendações são apresentadas num conjunto 
de pilares fundamentais. 

Princípios gerais
O relator propõe que seja utilizada uma abordagem que consiste em basear o Ato legislativo 
sobre os serviços digitais nas regras atualmente aplicáveis aos serviços digitais, 
nomeadamente a Diretiva sobre o comércio eletrónico e o Regulamento relativo às 
plataformas para os utilizadores profissionais.

Considera também que os princípios fundamentais da Diretiva sobre o comércio eletrónico, 
como a cláusula relativa ao mercado interno, a liberdade de estabelecimento e a proibição de 



PR\1203712PT.docx 21/22 PE648.474v02-00

PT

impor uma obrigação geral de vigilância, devem ser complementados pelo princípio «o que é 
ilegal fora de linha também é ilegal em linha», assim como pelos princípios da proteção dos 
consumidores e da segurança dos utilizadores.

Âmbito de aplicação 
O relator propõe que o Ato legislativo sobre os serviços digitais abranja todos os serviços 
digitais e não apenas as plataformas em linha. Deverá também abranger as empresas que não 
estão estabelecidas na UE, mas prestam os seus serviços aos consumidores da UE.

Definições 
As definições que determinam o âmbito de aplicação da Diretiva sobre o comércio eletrónico 
provaram ser robustas no tempo e aplicáveis a diferentes modelos de negócio digitais. No 
entanto, porque é necessária alguma clareza no que respeita aos novos serviços digitais, o relator 
propõe uma clarificação das definições previstas na Diretiva sobre o comércio eletrónico e a 
introdução, quando necessário, de novos elementos, para preencher as lacunas existentes.

Dever de diligência 
O relator propõe que o Ato legislativo sobre os serviços digitais introduza obrigações claras 
no que se refere à transparência e à informação sobre o dever de diligência. Os novos 
elementos deverão melhorar os requisitos gerais de informação, introduzir cláusulas 
contratuais e condições gerais justas e reforçar os requisitos de transparência em 
matéria de comunicação comercial. Essas medidas deverão ser reforçadas com sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Inteligência artificial
O relator considera que as questões relacionadas com os serviços baseados na IA, como a 
transparência, o controlo, a avaliação dos riscos e a responsabilidade, deverão ser 
devidamente previstas no Ato legislativo sobre os serviços digitais, para assegurar um nível 
elevado de proteção dos consumidores.

Combater os conteúdos ilegais em linha 
O relator considera que o Ato legislativo sobre os serviços digitais deverá aumentar a clareza 
e conter orientações no que se refere a combater os conteúdos ilegais em linha. 

Dado o seu êxito, a lógica dos portos seguros de responsabilidade para as plataformas 
digitais, prevista atualmente pela Diretiva sobre os serviços digitais [artigos 12.º-14.º: simples 
transporte, armazenagem temporária («caching») e armazenagem em servidor], assim como o 
artigo 15.º, devem ser mantidos. Para melhorar a eficiência das regras, deverá ser incluído no 
Ato legislativo sobre os serviços digitais um quadro completo relativo a um processo de 
notificação e ação, que contenha disposições pormenorizadas sobre o intercâmbio de 
notificações e a sua avaliação. 

O relator apoia esta abordagem e elaborou recomendações detalhadas sobre os direitos, 
obrigações, processos e calendários exatos referentes a cada etapa do procedimento de 
notificação e ação. 

O relator considera ainda que uma abordagem mais harmonizada a nível europeu, tendo em 
conta os diferentes tipos de conteúdos, tornará a luta contra os conteúdos ilegais mais eficaz e, 
para este fim, sugere também à Comissão que clarifique as divergências quanto ao critério do 
prestador de serviços de alojamento ativo e passivo, assim como na aplicação deste critério.
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Não menos importante, por último, o relator considera que os direitos fundamentais deverão 
ser protegidos de forma mais eficaz, introduzindo várias garantias contra os excessos 
frequentes de remoção de conteúdos legítimos, como a transparência no que respeita à 
remoção dos conteúdos, ao seu tratamento, aos erros, aos intervenientes e às notificações, e 
introduzindo a possibilidade de adotar um mecanismo de resolução extrajudicial de litígios, 
para ajudar a resolver as queixas dos utilizadores afetados. 

Mercados em linha
O relator considera que podem ser introduzidas várias melhorias no pacote de medidas 
relativas ao Ato legislativo sobre os serviços digitais no que se refere aos mercados em linha, 
que podem facilitar a venda e a distribuição de produtos ilegais e não seguros que não 
cumprem as regras da UE em matéria de segurança dos produtos e não garantem 
suficientemente os direitos dos consumidores. 

Regulamentação ex ante das plataformas sistémicas 
O relator considera que a Comissão deverá apresentar uma proposta, no âmbito do pacote de 
medidas relativas ao Ato legislativo sobre os serviços digitais, que assegure que o papel 
sistémico de plataformas em linha específicas não ponha em risco o mercado interno, ao 
excluir injustamente os novos operadores inovadores, incluindo PME. As grandes 
plataformas, com importantes efeitos de rede, que conseguem controlar de facto os pontos de 
acesso em linha, deverão ter responsabilidades especiais.

Supervisão e cooperação
O relator considera que, dada a natureza transfronteiriça dos serviços digitais, a supervisão e a 
cooperação efetivas entre os Estados-Membros são vitais para assegurar uma fiscalização 
correta do novo quadro jurídico, sugerindo, para este fim, a criação de um organismo europeu 
e de uma Rede de Organismos de Fiscalização.  
Esta abordagem exige, por um lado, uma harmonização das principais regras destinadas a 
proteger os utilizadores e, por outro, uma cooperação e assistência mútua entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros responsáveis por fazer cumprir as regras.


