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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;

1. Salienta que, sempre que seja tecnicamente 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 e a 
usurpação de identidade; assinala que, nos casos em que a Diretiva relativa aos direitos 
dos consumidores exige que os comerciantes comuniquem a sua identidade, os 
prestadores de mercados importantes poderiam ser obrigados a verificar a sua 
identidade, ao passo que, noutros casos, o direito de utilizar os serviços digitais de 
forma anónima deve ser preservado;

2. Observa que, uma vez que as atividades em linha dos particulares permitem conhecer a 
sua personalidade e manipulá-los, a recolha e a utilização de dados pessoais relativos à 
utilização de serviços digitais devem estar subordinadas a um quadro de específico de 
proteção da vida privada e ser limitadas na medida do necessário para fornecer e faturar 
a utilização do serviço;

3. Observa que os instrumentos automatizados não são capazes de diferenciar os 
conteúdos ilegais dos conteúdos legais num dado contexto; salienta que o controlo 
humano de relatórios automatizados efetuado por prestadores de serviços não resolve 
este problema, uma vez que o pessoal de empresas privadas não tem a independência, a 
qualificação e a responsabilidade face às autoridades públicas; salienta, por conseguinte, 
que o ato legislativo sobre os serviços digitais deve proibir explicitamente qualquer 
obrigação de os prestadores de serviços de alojamento virtual ou outros intermediários 
técnicos utilizarem instrumentos automatizados para a moderação de conteúdos, e 
abster-se de impor mecanismos destinados a impedir o reaparecimento de conteúdos 
após a sua remoção («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;

4. 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 deve incumbir a autoridades judiciais 
independentes; considera que apenas um prestador de serviços de alojamento virtual que 
tenha conhecimento efetivo de conteúdos ilegais e da sua natureza ilícita deve estar 
sujeito à obrigação de retirada de conteúdos;

5. Salienta que a divulgação de informações falsas e racistas nas redes sociais deve ser 
combatida, dando aos utilizadores o controlo dos conteúdos que lhes são propostos; 
salienta que a curadoria de conteúdos com base no rastreio das ações dos utilizadores 
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deve exigir o consentimento do utilizador; propõe que os utilizadores das redes sociais 
tenham o direito de ver uma cronologia das suas ações; sugere que as plataformas 
dominantes no mercado proporcionem aos utilizadores uma API que permita que os 
conteúdos sejam geridos por software ou serviços da sua escolha;

6. 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 o direito de interação entre 
plataformas através de interfaces abertas (interconectividade).


