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SUGESTÕES

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

A. Considerando que diversas questões relacionadas com o direito civil e comercial e a 
aplicação do direito civil e administrativo se revestem também de especial importância 
no que respeita às relações de consumo propriamente ditas, bem como à 
competitividade e à concorrência em linha;

B. Considerando que as normas consagradas na Diretiva 2000/31/CE relativa ao comércio 
eletrónico («Diretiva Comércio Eletrónico») têm desempenhado um papel essencial na 
facilitação dos serviços digitais no mercado interno e são fundamentais para a 
salvaguarda de um ambiente empresarial inovador; que o objetivo do ato legislativo 
sobre os serviços digitais deve consistir em atualizar a legislação em matéria civil e 
comercial que rege a responsabilidade das plataformas em linha e dos prestadores de 
serviços de alojamento virtual para garantir certeza e segurança às empresas, aos 
utilizadores e à sociedade no seu conjunto, sujeitando as plataformas em linha, 
incluindo os mercados em linha, a obrigações claras;

C. Considerando que se comprovou que são oferecidos em linha muitos produtos e 
serviços ilegais, o que exige a adoção de medidas ao abrigo do ato legislativo sobre os 
serviços digitais;

D. Considerando que o ato legislativo sobre os serviços digitais deve, por via de um quadro 
jurídico eficaz e equilibrado, contribuir para desenvolver a confiança dos consumidores 
na utilização do comércio eletrónico, dando simultaneamente às start-ups e às PME 
europeias uma posição mais sólida no mercado;

1. Salienta que, sempre que tal seja técnica e legalmente possível e razoável, os 
intermediários devem permitir a utilização e o pagamento dos seus serviços de forma 
anónima, uma vez que o anonimato previne de forma eficaz a divulgação não autorizada 
de dados, a usurpação de identidade e outras formas de utilização abusiva de dados 
pessoais coligidos em linha; observa que, nos casos em que o direito da União exija que 
os agentes comerciais comuniquem a sua identidade, os fornecedores de mercados 
dominantes ou sistémicos podem ser obrigados a verificar a identidade dos 
comerciantes; propõe que sejam tidas em consideração e implantadas novas soluções 
tecnológicas para assegurar a identificação e o anonimato dos utilizadores; afirma que, 
sempre que as plataformas identifiquem os utilizadores, não podem revelar a identidade 
desses utilizadores sem o consentimento explícito e livre ou um requisito legal de 
divulgação;

2. Entende que a futura proposta de ato legislativo sobre os serviços digitais deverá 
respeitar plenamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, bem como 
as normas da União que protegem os consumidores, bem como a sua segurança, a sua 
privacidade e os seus dados pessoais; recorda a importância de os princípios 
fundamentais da Diretiva relativa ao comércio eletrónico, nomeadamente o princípio do 
país de origem, a cláusula de responsabilidade limitada e a proibição de impor uma 
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obrigação geral de vigilância, continuarem a ser válidos ao abrigo do ato legislativo 
sobre os serviços digitais; realça que, a fim de proteger a liberdade de expressão, evitar 
conflitos entre leis, evitar bloqueios geográficos injustificados e ineficazes e visar um 
mercado único digital harmonizado, os prestadores de serviços de alojamento virtual 
não devem ser obrigados a remover informações ou a desativar o acesso a informações 
que sejam legais no seu país de origem;

3. Salienta a importância de estabelecer um quadro regulamentar claro, uniforme e 
atualizado, dotado, designadamente, de definições claras; salienta que convém definir 
«plataformas dominantes ou sistémicas», bem como estabelecer as suas características;

4. Observa que, uma vez que as atividades em linha dos particulares permitem conhecer de 
forma aprofundada a sua personalidade e manipulá-los, nomeadamente nas plataformas 
dominantes ou sistémicas e nas redes sociais, a recolha e a utilização de dados pessoais 
relativos à utilização de serviços digitais devem ser limitadas na medida do estritamente 
necessário para prestar o serviço e faturar a utilização desse serviço; salienta a 
necessidade de fazer cumprir a legislação tendo em vista limitar a recolha de dados 
pessoais pelas plataformas de alojamento de conteúdos, com base, nomeadamente, nas 
interações dos utilizadores com conteúdos alojados nessas plataformas, com o objetivo 
de estabelecer perfis publicitários específicos; solicita que as plataformas de alojamento 
de conteúdos só recorram a publicidade seletiva, baseada na interação prévia do 
utilizador com conteúdos alojados nessa plataforma ou em sítios Web de terceiros, 
apenas depois de terem obtido o consentimento prévio do utilizador, em conformidade 
com o RGPD e a Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas; afirma 
que as autoridades públicas devem ter acesso aos metadados de um utilizador apenas 
para investigar os suspeitos de crimes graves e com autorização judicial prévia;

5. Está preocupado com o facto de os serviços de autenticação única poderem ser 
utilizados para localizar os utilizadores em diferentes plataformas; recomenda que os 
fornecedores que utilizam um serviço de autenticação única com uma quota de mercado 
dominante sejam obrigados a propor também pelo menos um sistema de autenticação 
aberto e federado assente num quadro não sujeito a direitos de propriedade;

6. Salienta que, para proteger os direitos fundamentais e garantir a segurança jurídica, o 
ato legislativo sobre os serviços digitais não deve utilizar o conceito juridicamente não 
definido de «conteúdos lesivos», mas deve abordar a publicação de conteúdos ilegais, 
em conformidade com o princípio de que «o que é ilegal fora de linha também é ilegal 
em linha»; observa que os instrumentos automatizados não são capazes de diferenciar 
os conteúdos ilegais dos conteúdos legais num dado contexto; constata, além disso, que 
o controlo humano de relatórios automatizados por parte dos prestadores de serviços, do 
seu pessoal ou dos seus contratantes não pode, per se, melhorar o funcionamento das 
tecnologias de reconhecimento de conteúdos; salienta, por conseguinte, que, sem 
prejuízo do disposto no artigo 17.º da Diretiva relativa aos direitos de autor, o ato 
legislativo sobre os serviços digitais deve excluir explicitamente qualquer obrigação de 
utilizar ferramentas automatizadas para a moderação de conteúdos e regular a sua 
utilização voluntária, devendo abster-se de impor mecanismos de notificação e retirada 
definitiva («notice-and-stay-down»); insiste em que os procedimentos de moderação de 
conteúdos utilizados pelos prestadores não devem conduzir a medidas de controlo ex 
ante baseadas em ferramentas automatizadas ou na filtragem dos conteúdos; sublinha 
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que os moderadores de conteúdos devem receber formação adequada e apoio 
psicológico apropriado; salienta a importância de saber se uma decisão de moderação de 
conteúdos foi tomada por um humano ou um algoritmo e, neste último caso, saber se 
um ser humano procedeu a uma verificação; destaca a necessidade de melhorar a 
transparência da verificação e a gestão de conteúdos por parte das plataformas de 
alojamento de conteúdos, preconizando, por isso, um mecanismo de controlo das 
plataformas de alojamento de conteúdos dominantes ou sistémicas, a fim de avaliar os 
riscos ligados às suas políticas de gestão de conteúdos;

7. Destaca a importância de confiar a uma agência europeia ou a um organismo europeu, 
existente ou novo, a coordenação da cooperação entre os Estados-Membros 
relativamente a questões transfronteiriças e a rede de organismos nacionais 
independentes responsáveis por garantir a aplicação da regulamentação;

8. Sublinha que a equidade das condições gerais de utilização impostas pelos 
intermediários aos utilizadores dos seus serviços e a respetiva conformidade com as 
normas em matéria de direitos fundamentais devem estar sujeitas a controlo 
jurisdicional;

9. Realça que, a fim de reforçar construtivamente as normas da Diretiva relativa ao 
comércio eletrónico e de garantir a segurança jurídica, a legislação aplicável deve 
especificar de forma exaustiva e explícita os deveres dos prestadores de serviços 
digitais, em vez de impor um dever geral de diligência; salienta que o regime jurídico da 
responsabilidade dos prestadores de serviços digitais não deve depender de conceitos 
imprecisos, como o papel «ativo» ou «passivo» dos prestadores;

10. Salienta que a responsabilidade por fazer cumprir a legislação, por tomar uma decisão 
sobre a legalidade das atividades em linha e por ordenar aos prestadores de serviços de 
alojamento virtual que removam conteúdos ilegais ou desativem o acesso a esses 
conteúdos o mais rapidamente possível, inclusive nas redes sociais, nomeadamente para 
proteger os utilizadores, e depois de o prestador de serviços e as partes envolvidas terem 
sido informados, deve caber sempre a autoridades judiciais independentes, que tomam a 
decisão final; adverte, por conseguinte, contra disposições que incentivem as 
plataformas a adotarem medidas voluntárias; sublinha que o ato legislativo sobre os 
serviços digitais deve garantir o pleno respeito dos direitos fundamentais e proteger os 
direitos civis dos utilizadores, bem como instaurar garantias e as vias de recurso 
aplicáveis a todas as medidas estabelecidas pelas plataformas e pelos prestadores de 
serviços digitais; considera que, a partir do momento em que um prestador de serviços 
de alojamento tem conhecimento efetivo da existência de conteúdos ilegais e da sua 
natureza ilegal mediante uma notificação válida, convém que esse prestador esteja 
sujeito à obrigação de retirar os conteúdos e que possa ser responsabilizado pela 
avaliação dos conteúdos notificados, especialmente no caso dos serviços de «mercado 
em linha»; insta a Comissão a ponderar a possibilidade de obrigar os prestadores de 
serviços de alojamento, com posição dominante ou sistémica, a comunicarem crimes 
graves à autoridade competente pela aplicação da lei, logo que tenham conhecimento 
efetivo de tais crimes;

11. Sublinha que os conteúdos ilegais devem ser removidos onde estão alojados e que os 
fornecedores de acesso não devem ser obrigados a bloquear o acesso a conteúdos;
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12. Salienta que, em caso de violação da lei, devem ser aplicadas sanções proporcionadas, 
que não devem comportar a exclusão de pessoas dos serviços digitais;

13. Salienta que a divulgação nas redes sociais de conteúdos legais mas potencialmente 
lesivos, como a desinformação e o discurso de ódio, deve ser combatida, dando aos 
utilizadores o controlo dos conteúdos que lhes são propostos; realça que a curadoria de 
conteúdos com base no rastreio das ações dos utilizadores deve exigir o seu 
consentimento prévio e plenamente informado e que os utilizadores que recusem dar o 
consentimento devem dispor de outras opções justas e razoáveis para aceder ao serviço; 
propõe que os utilizadores das redes sociais tenham o direito de ver uma cronologia das 
suas ações, com ou sem curadoria de conteúdos; propõe que as plataformas 
consideradas dominantes ou sistémicas forneçam aos utilizadores uma IPA que lhes 
permita gerir os conteúdos através de um software ou de serviços da sua escolha, 
sempre que tal seja tecnicamente possível; sublinha que as plataformas devem garantir 
uma maior transparência nos processos automatizados de tomada de decisões, 
garantindo que os algoritmos não sejam enviesados e que os processos de tomada de 
decisão no âmbito de um sistema algorítmico sejam sempre tão compreensíveis e 
transparentes quanto possível; insiste em que o ato legislativo sobre os serviços digitais 
deve proibir práticas de moderação de conteúdos que sejam discriminatórias;

14. Salienta que, para ultrapassar o efeito de dependência das redes centralizadas e garantir 
a concorrência e a escolha dos consumidores, os utilizadores dos serviços das principais 
redes sociais e dos serviços de mensagens devem ter a capacidade de interação entre 
plataformas através de interfaces abertas (interconectividade); exorta a Comissão a 
proibir a imposição de um ecossistema sujeito a direitos de propriedade e fechado para a 
utilização de produtos e serviços digitais em diferentes ambientes, a fim de garantir uma 
interoperabilidade genuína e de alto nível, fornecendo estes produtos e serviços num 
formato aberto e que permita a sua exportação para qualquer ambiente digital;

15. Realça a necessidade de o ato legislativo sobre os serviços digitais prever regras 
específicas e pormenorizadas, como a clarificação das disposições aplicáveis às 
plataformas e aos serviços de redes sociais; entende que é necessário especificar as 
condições de validade e de acompanhamento das notificações de conteúdos; considera 
igualmente que a prevenção e a repressão de abusos, que consistem, nomeadamente, na 
apresentação repetida de notificações erróneas ou abusivas de conteúdos, devem 
basear-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia;
realça ainda a necessidade de limitar a responsabilidade das plataformas no que diz 
respeito aos serviços, nomeadamente aos conteúdos dos meios de comunicação social, 
que já estejam sob o controlo editorial de um fornecedor de conteúdos, que, por sua vez, 
está sujeito a uma regulamentação abrangente, bem como a uma supervisão 
independente e eficaz por parte de uma autoridade competente independente 
reconhecida, de acordo com um sistema de notificação e de ação conforme com os 
princípios consagrados na Diretiva sobre o comércio eletrónico; considera que os 
agentes comerciais e não comerciais de menor dimensão não devem estar sujeitos às 
mesmas obrigações; realça que qualquer novo quadro jurídico no domínio dos serviços 
digitais deve ser viável para as PME europeias, incluindo as empresas em fase de 
arranque, devendo, por conseguinte, incluir obrigações proporcionadas e salvaguardas 
claras para todos os setores; salienta que as normas previstas no ato legislativo sobre os 
serviços digitais devem impedir os operadores de plataformas de alterarem conteúdos 
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sob o controlo editorial de um fornecedor de conteúdos, tal como previsto no direito da 
União; sublinha que, se for necessário retirar o conteúdo dos meios de comunicação 
social, importa garantir que tal só possa ser feito com base numa decisão judicial; 
entende que os fornecedores de conteúdos devem ser ouvidos antes de o acesso a um 
conteúdo ser desativado, exceto se tal prejudicar ou comprometer uma investigação 
penal em curso; é de opinião que devem ser disponibilizados mecanismos de recurso 
adequados, tanto através de organismos de resolução de litígios como de autoridades 
judiciais, aplicando prazos razoáveis; considera que os prestadores de serviços de 
alojamento comerciais considerados dominantes ou sistémicos devem facultar um 
mecanismo acessível ao público de forma anónima para a denúncia de conteúdos 
alegadamente ilegais publicados nas suas plataformas; salienta, neste contexto, que o 
ato legislativo relativo aos serviços digitais não deve comprometer nem tornar obsoletas 
as normas constantes da Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual; frisa 
que os titulares de direitos devem ter acesso aos dados não pessoais gerados pelos seus 
conteúdos nas plataformas ou relacionados com esses conteúdos, nas condições 
previstas pelo direito da União, e na sequência de uma avaliação de impacto adequada;

16. Recomenda vivamente que as plataformas que funcionam como mercados em linha 
transmitam aos utilizadores informações sobre os principais parâmetros que determinam 
a ordem e a classificação dos produtos que lhes são apresentados em resultado das suas 
pesquisas, em particular se o resultado de uma pesquisa tiver sido influenciado por um 
pagamento efetuado por um fornecedor para esse efeito, ou se o operador de plataforma 
for igualmente fornecedor de alguns dos produtos que figuram nos resultados da 
pesquisa;

17. Destaca a importância de alargar o âmbito de aplicação territorial do ato legislativo 
relativo aos serviços digitais de modo a cobrir também as atividades dos prestadores de 
serviços digitais estabelecidos em países terceiros, desde que ofereçam os seus serviços 
na União; propõe que os intermediários, quando estão estabelecidos num país terceiro, 
devem designar um representante legal, estabelecido na União, que possa assumir a 
responsabilidade pelos produtos ou serviços que oferecem;

18. Propõe que as plataformas que oferecem um sistema de reputação aos fornecedores de 
bens ou serviços prestem informações sobre a forma como são geradas essas 
classificações; recomenda, a este respeito, que as opiniões que alimentam estes sistemas 
de reputação se baseiem em experiências reais e provenham de uma parte que participou 
na transação; salienta que não deve ser publicada uma opinião se o seu autor tiver 
recebido uma qualquer vantagem para dar uma opinião positiva ou negativa específica;

19. Destaca que o ato legislativo relativo aos serviços digitais deve prestar especial atenção 
aos utilizadores com deficiência e garantir a sua acessibilidade aos serviços digitais; é 
de opinião que a Comissão deve incentivar os prestadores de serviços a desenvolverem 
ferramentas técnicas que permitam que as pessoas com deficiência que vivem na União 
utilizem corretamente os serviços Internet e daí retirem benefícios;

20. Recomenda que as plataformas que oferecem um sistema de reputação aos fornecedores 
de bens ou serviços autorizem a transferência das avaliações existentes para o sistema 
de reputação de outra plataforma, a pedido do fornecedor, bem como após a rescisão do 
contrato entre a plataforma e o fornecedor; salienta que os consumidores devem ser 
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informados da origem das apreciações, caso tenham sido transferidos de outra 
plataforma.
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