
PA\1233273PT.docx PE693.727v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2020/0374(COD)

3.6.2021

PROJETO DE PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à disputabilidade e equidade dos mercados no setor digital 
(Regulamento Mercados Digitais)
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Relator de parecer: Tiemo Wölken



PE693.727v01-00 2/56 PA\1233273PT.docx

PT

PA_Legam



PA\1233273PT.docx 3/56 PE693.727v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

O relator do parecer congratula-se com a proposta de regulamento relativo à disputabilidade e 
equidade dos mercados no setor digital (Regulamento Mercados Digitais) apresentada pela 
Comissão. O Regulamento Mercados Digitais (RMD) é um acréscimo crucial ao quadro 
regulamentar, pois oferece ao regulador um conjunto de instrumentos para intervir contra 
práticas comerciais desleais e oportunistas utilizadas pelas maiores empresas da esfera digital. 

O âmbito de aplicação, o processo de designação dos controladores de acesso e as obrigações 
estabelecidas pela Comissão Europeia constituem um importante primeiro passo para fazer 
face a este problema. Porém, o relator do parecer considera que estas disposições não são 
suficientemente ambiciosas para resolver os problemas das práticas de mercado desleais e do 
desincentivo da inovação. 

Âmbito de aplicação

A Comissão propõe um conjunto de oito serviços essenciais de plataforma como objeto deste 
regulamento. A natureza exaustiva desta lista limita a flexibilidade do regulamento para fazer 
face a categorias novas e emergentes de serviços essenciais de plataforma. Os mercados 
digitais movem-se rapidamente e o quadro regulamentar deve refletir este aspeto da economia 
digital. Por conseguinte, o relator propõe que a lista deixe de ser exaustiva, para que o RMD 
possa perdurar mais no futuro. 

Os controladores de acesso não existem apenas em mercados com uma grande quantidade de 
utilizadores finais e utilizadores profissionais, nem são constituídos apenas pelas maiores 
empresas. Por conseguinte, a Comissão deverá ser capaz de incluir empresas de menor 
dimensão que não preenchem os critérios quantitativos da designação de controlador de 
acesso, mas que, não obstante, exercem a função de controladores de acesso no seu mercado. 
É o caso, por exemplo, das denominadas «plataformas digitais de trabalho».

Plataformas digitais de trabalho

O relator propõe que se acrescentem as plataformas digitais de trabalho, ou seja, as 
plataformas que ligam utilizadores para a prestação de serviços presencialmente ou em linha, 
ao âmbito de aplicação do RMD. Estas plataformas, que atuam, por exemplo, nas entregas de 
comida, na mobilidade ou no trabalho doméstico, exercem grande poder no mercado e ditam 
condições de trabalho inaceitáveis. Os trabalhadores independentes são quem arca com os 
custos desta prática comercial abusiva. A fim de solucionar este problema, as plataformas de 
trabalho controladoras de acesso devem ser obrigadas a proporcionar transparência aos seus 
utilizadores profissionais, bem como a permitir-lhes comunicarem e organizarem-se com vista 
a negociar melhores condições comerciais, caso tal seja permitido pela legislação em matéria 
de concorrência e pela legislação nacional pertinentes. 

Processo de designação

O processo de designação atual implica um nível elevado de prestação de informações pelos 
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próprios potenciais controladores de acesso. O relator considera que este processo pode ser 
simplificado, a fim de garantir que todos os potenciais controladores de acesso sejam 
abrangidos pela legislação, salvo se puderem provar que, na sua condição específica no 
mercado, não são controladores de acesso na aceção do regulamento. Todos os que são 
considerados controladores de acesso devem ter de cumprir as obrigações do regulamento, 
quer prestem eles próprios as informações, quer não. Além disso, o relator gostaria de 
salientar a importância da capacidade da Comissão para designar controladores de acesso 
emergentes independentemente do limiar quantitativo enquanto instrumento central para 
garantir a flexibilidade do regulamento na sua aplicação prática.

Obrigações

Muitas das obrigações estipuladas nos artigos 5.º e 6.º da proposta da Comissão abordam as 
questões certas. Todavia, frequentemente as disposições estão aquém do seu potencial pleno. 

O relator propõe a inclusão, tanto de utilizadores profissionais, como de utilizadores finais, 
em cada disposição, sempre que tal seja aplicável. Esta proposta está em conformidade com o 
objetivo do RMD de permitir, tanto a utilizadores profissionais, como a utilizadores finais, 
tirar pleno partido da economia de plataformas.  

Além disso, o objetivo de garantir a equidade é referido nos considerandos. Contudo, as 
obrigações efetivas não incluem tal princípio da equidade. Por conseguinte, o relator propõe 
acrescentar este princípio essencial ao artigo 5.º.

Mais especificamente, o relator propõe que a proibição de combinação de dados do artigo 5.º 
seja alterada, a fim de eliminar a opção do consentimento. A experiência com o RGPD 
demonstrou que, muitas vezes, há um abuso de opções de consentimento bem intencionadas 
por parte das plataformas dominantes e que o consentimento informado por parte do 
utilizador final é praticamente inalcançável. A fim de evitar um potencial abuso de dados 
pessoais, a única opção é, por conseguinte, uma proibição absoluta da combinação de dados 
pessoais.

Outro acréscimo importante é o reforço dos requisitos de transparência para os serviços de 
publicidade para editores comerciais, agentes publicitários e outros terceiros, com vista a 
verificar a eficácia e a prestação de serviços de publicidade pelos serviços essenciais de 
plataforma.

Além disso, o autofavorecimento dos controladores de acesso é uma prática comum, que visa 
garantir a utilização dos seus próprios serviços em detrimento de aplicações informáticas de 
terceiros. O relator propõe várias alterações a fim de atenuar este problema e reforça a 
disposição relativa à interoperabilidade do artigo 6.º, n.º 1, alínea f).

Outras disposições

O relator inclui várias alterações a outras disposições. Nomeadamente, no artigo 11.º, relativo 
à antievasão, propõe alterações a fim de proibir os denominados padrões «obscuros», que 
visam influenciar subconscientemente as escolhas de um utilizador final ou utilizador 
profissional. Além disso, o relator solicita um reforço dos direitos dos utilizadores finais e dos 
utilizadores profissionais na sinalização de incumprimentos dos controladores de acesso, bem 
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como na invocação de um procedimento de notificação, com avaliação pela Comissão.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Importa ainda que o presente 
regulamento complete, sem prejuízo da 
respetiva aplicação, as regras decorrentes 
de outros atos do direito da União que 
regem determinados aspetos da prestação 
de serviços abrangidos pelo presente 
regulamento, nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2019/1150 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26, o 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento Serviços Digitais] do 
Parlamento Europeu e do Conselho27, o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28, a 
Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento 
Europeu e do Conselho29, a 
Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho30 e a 
Diretiva (UE) 2010/13 do Parlamento 
Europeu e do Conselho31, assim como as 
regras nacionais destinadas a dar aplicação 
ou, consoante o caso, execução à legislação 
da União. 

(11) Importa ainda que o presente 
regulamento complete, sem prejuízo da 
respetiva aplicação, as regras decorrentes 
de outros atos do direito da União que 
regem determinados aspetos da prestação 
de serviços abrangidos pelo presente 
regulamento, nomeadamente o 
Regulamento (UE) 2019/1150 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26, o 
Regulamento (UE) XXXX/XXXX 
[Regulamento Serviços Digitais] do 
Parlamento Europeu e do Conselho27, o 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28, a 
Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento 
Europeu e do Conselho29, a 
Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho30 e a 
Diretiva (UE) 2010/13 do Parlamento 
Europeu e do Conselho31, assim como as 
regras nacionais destinadas a dar aplicação 
ou, consoante o caso, execução à legislação 
da União. Nos casos em que os 
controladores de acesso sejam titulares do 
direito previsto no artigo 7.º, n.º 1, da 
Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho ( 41 ), não devem exercer 
esse direito de tal forma que impeça a 
reutilização de dados ou a restrinja para 
além dos limites estabelecidos no presente 
regulamento.

_____________ _____________
26 Regulamento (UE) 2019/1150 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 

26 Regulamento (UE) 2019/1150 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN#footnote41
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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).

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).

27 Regulamento (UE) …/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho — proposta 
relativa a um mercado único de serviços 
digitais (Regulamento Serviços Digitais), 
que altera a Diretiva 2000/31/CE.

27 Regulamento (UE) …/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho — proposta 
relativa a um mercado único de serviços 
digitais (Regulamento Serviços Digitais), 
que altera a Diretiva 2000/31/CE.

28 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).

28 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).

29 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).

29 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).

30 Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, relativa aos serviços de 
pagamento no mercado interno, que altera 
as Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e o Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, e que revoga a 
Diretiva 2007/64/CE (JO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

30 Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, relativa aos serviços de 
pagamento no mercado interno, que altera 
as Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e o Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, e que revoga a 
Diretiva 2007/64/CE (JO L 337 
de 23.12.2015, p. 35).

31 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 (Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual) (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

31 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 (Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual) (JO L 95 de 15.4.2010, p. 1).

Or. en



PA\1233273PT.docx 7/56 PE693.727v01-00

PT

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fraca disputabilidade e as práticas 
desleais no setor digital são mais 
frequentes e pronunciadas no respeitante a 
determinados serviços digitais do que a 
outros. É o caso, em particular, de serviços 
digitais de utilização generalizada que 
servem maioritariamente de intermediários 
diretos entre os utilizadores profissionais e 
os utilizadores finais e nos quais são mais 
prevalentes características como as 
extraordinárias economias de escala, os 
consideráveis efeitos de rede, a capacidade 
de estabelecer uma ligação entre muitos 
utilizadores profissionais e muitos 
utilizadores finais por meio da natureza 
multilateral destes serviços, os efeitos de 
vinculação tecnológica, a falta de 
multiconectividade ou a integração 
vertical. Muitas vezes, esses serviços 
digitais são prestados por apenas um 
prestador ou por um número muito 
reduzido de prestadores de grandes 
dimensões. Na maioria das vezes, estes 
prestadores de serviços essenciais de 
plataforma tornaram-se controladores de 
acesso para os utilizadores profissionais e 
os utilizadores finais, com impactos 
profundos, adquirindo a capacidade de 
estabelecer facilmente cláusulas contratuais 
comerciais de modo unilateral e prejudicial 
para os seus utilizadores profissionais e 
utilizadores finais. Importa, portanto, 
centrar a atenção exclusivamente nos 
serviços digitais mais amplamente 
utilizados pelos utilizadores profissionais e 
utilizadores finais e nos contextos em que, 
com base nas condições de mercado atuais, 
as preocupações em matéria de fraca 
disputabilidade e práticas desleais dos 
controladores de acesso são mais visíveis e 

(12) A fraca disputabilidade e as práticas 
desleais no setor digital são mais 
frequentes e pronunciadas no respeitante a 
determinados serviços digitais do que a 
outros. É o caso, em particular, de serviços 
digitais de utilização generalizada que 
servem maioritariamente de intermediários 
diretos entre os utilizadores profissionais e 
os utilizadores finais e nos quais são mais 
prevalentes características como as 
extraordinárias economias de escala, os 
consideráveis efeitos de rede, a capacidade 
de estabelecer uma ligação entre muitos 
utilizadores profissionais e muitos 
utilizadores finais por meio da natureza 
multilateral destes serviços, os efeitos de 
vinculação tecnológica, a falta de 
multiconectividade ou a integração 
vertical. Muitas vezes, esses serviços 
digitais são prestados por apenas um 
prestador ou por um número muito 
reduzido de prestadores de grandes 
dimensões. Na maioria das vezes, estes 
prestadores de serviços essenciais de 
plataforma tornaram-se controladores de 
acesso para os utilizadores profissionais e 
os utilizadores finais, com impactos 
profundos, adquirindo a capacidade de 
estabelecer facilmente cláusulas contratuais 
comerciais de modo unilateral e prejudicial 
para os seus utilizadores profissionais e 
utilizadores finais. Importa, portanto, 
centrar a atenção nos serviços digitais mais 
amplamente utilizados pelos utilizadores 
profissionais e utilizadores finais e nos 
contextos em que, com base nas condições 
de mercado atuais, as preocupações em 
matéria de fraca disputabilidade e práticas 
desleais dos controladores de acesso são 
mais visíveis e prementes do ponto de vista 
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prementes do ponto de vista do mercado 
interno.

do mercado interno.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Mais particularmente, os serviços 
de intermediação em linha, os motores de 
pesquisa em linha, os sistemas operativos, 
as redes sociais em linha, os serviços de 
plataformas de partilha de vídeos, os 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, os serviços de 
computação em nuvem e os serviços de 
publicidade em linha têm todos a 
capacidade de afetar um grande número de 
utilizadores finais e empresas, o que 
acarreta o risco de práticas comerciais 
desleais. Importa, portanto, que sejam 
incluídos na definição de serviços 
essenciais de plataforma e abrangidos pelo 
âmbito do presente regulamento. Os 
serviços de intermediação em linha 
também podem desenvolver a sua atividade 
no domínio dos serviços financeiros e 
podem servir de intermediários ou podem 
ser utilizados para prestar serviços como os 
enunciados na lista não exaustiva constante 
do anexo II da Diretiva (UE) 2015/1535 do 
Parlamento Europeu e do Conselho32. Em 
determinadas circunstâncias, importa que a 
noção de «utilizadores finais» abranja 
utilizadores habitualmente considerados 
utilizadores profissionais, mas que, numa 
determinada situação, não utilizem os 
serviços essenciais de plataforma para 
fornecer bens ou prestar serviços a outros 
utilizadores finais, por exemplo as 
empresas que dependem de serviços de 
computação em nuvem para fins próprios. 

(13) Mais particularmente, os serviços 
de intermediação em linha, os motores de 
pesquisa em linha, os sistemas operativos, 
as redes sociais em linha, os serviços de 
plataformas de partilha de vídeos, os 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, os serviços de 
computação em nuvem e os serviços de 
publicidade em linha, os navegadores 
Web, os assistentes virtuais, os serviços de 
transmissão e as plataformas digitais de 
trabalho têm todos a capacidade de afetar 
um grande número de utilizadores finais e 
empresas, o que acarreta o risco de práticas 
comerciais desleais. Importa, portanto, que 
sejam incluídos na definição de serviços 
essenciais de plataforma e abrangidos pelo 
âmbito do presente regulamento. O facto 
de a fraca disputabilidade e as práticas 
desleais no setor digital serem mais 
frequentes e pronunciadas em 
determinados serviços digitais do que 
noutros não implica que outras categorias 
de serviços delas estejam isentas. Os 
serviços essenciais de plataforma 
abrangidos pelo âmbito do presente 
regulamento não devem, por conseguinte, 
limitar-se a certos tipos de serviços. Os 
serviços de intermediação em linha 
também podem desenvolver a sua atividade 
no domínio dos serviços financeiros e 
podem servir de intermediários ou podem 
ser utilizados para prestar serviços como os 
enunciados na lista não exaustiva constante 
do anexo II da Diretiva (UE) 2015/1535 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho32. Em 
determinadas circunstâncias, importa que a 
noção de «utilizadores finais» abranja 
utilizadores habitualmente considerados 
utilizadores profissionais, mas que, numa 
determinada situação, não utilizem os 
serviços essenciais de plataforma para 
fornecer bens ou prestar serviços a outros 
utilizadores finais, por exemplo as 
empresas que dependem de serviços de 
computação em nuvem para fins próprios. 

_____________ _____________
32 Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de setembro 
de 2015, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

32 Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de setembro 
de 2015, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das 
regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação (JO L 241 de 17.9.2015, p. 1).

Or. en

Justificação

A abertura do Regulamento Mercados Digitais a mais serviços essenciais de plataforma 
potenciais permite-lhe perdurar mais no tempo e reconhece o desenvolvimento acelerado dos 
mercados digitais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de evitar um mecanismo de 
aplicação complexo e relativamente 
demorado e de garantir a eficiência, os 
prestadores de serviços essenciais de 
plataforma devem ser automaticamente 
considerados controladores de acesso, se 
preencherem os requisitos qualitativos e 
quantitativos estipulados no presente 
regulamento para serem considerados 
controladores de acesso, sem ser 
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necessário um procedimento de 
designação. Nos termos do 
considerando 15, a Comissão pode 
prescindir do estatuto de controlador de 
acesso, se o controlador de acesso 
apresentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que o serviço essencial 
de plataforma em causa é prestado, e 
tendo em conta os três critérios de 
identificação de controladores de acesso, 
o prestador não preenche os requisitos.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar a aplicação 
efetiva do presente regulamento aos 
prestadores de serviços essenciais de 
plataforma mais suscetíveis de preencher 
estes requisitos objetivos e nos contextos 
em que os comportamentos desleais que 
enfraquecem a disputabilidade são mais 
prevalentes e têm maiores impactos, é 
necessário que a Comissão possa designar 
diretamente como controladores de acesso 
os prestadores de serviços essenciais de 
plataforma que alcancem determinados 
limiares quantitativos. Em todo o caso, 
importa que essas empresas sejam objeto 
de um processo de designação rápido que 
tenha início com a entrada em vigor do 
presente regulamento.

(16) A fim de assegurar a aplicação 
efetiva do presente regulamento aos 
prestadores de serviços essenciais de 
plataforma mais suscetíveis de preencher 
estes requisitos objetivos e nos contextos 
em que os comportamentos desleais que 
enfraquecem a disputabilidade são mais 
prevalentes e têm maiores impactos, é 
necessário que a Comissão possa designar 
diretamente como controladores de acesso 
os prestadores de serviços essenciais de 
plataforma que alcancem determinados 
limiares quantitativos.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Um volume de negócios muito 
significativo na União e a prestação de um 
serviço essencial de plataforma em, pelo 
menos, três Estados-Membros constituem 
indícios convincentes de que o prestador 
do serviço essencial de plataforma tem um 
impacto significativo no mercado interno. 
O mesmo se aplica às situações em que um 
prestador de um serviço essencial de 
plataforma em, pelo menos, três Estados-
Membros tem uma capitalização bolsista 
ou um valor justo de mercado equivalente 
muito significativo. Por conseguinte, é 
conveniente presumir que um prestador de 
um serviço essencial de plataforma tem um 
impacto significativo no mercado interno 
se prestar o serviço essencial de plataforma 
em, pelo menos, três Estados-Membros e 
se o seu volume de negócios gerado no 
Espaço Económico Europeu (EEE) for 
igual ou superior a um limiar específico 
elevado ou a capitalização bolsista do 
grupo for igual ou superior a um 
determinado valor absoluto elevado. No 
caso dos prestadores de serviços essenciais 
de plataforma que pertençam a empresas 
não cotadas em bolsa, há que ter em conta 
se o valor justo de mercado equivalente é 
superior a um determinado valor absoluto 
elevado. A Comissão deve utilizar o seu 
poder de adotar atos delegados para 
estabelecer uma metodologia objetiva de 
cálculo dos referidos valores. Um elevado 
volume de negócios do grupo no EEE, 
juntamente com o limiar de utilizadores 
dos serviços essenciais de plataforma na 
União, reflete uma capacidade 
relativamente sólida de monetização destes 
utilizadores. Uma elevada capitalização 
bolsista em comparação com o mesmo 
limiar de utilizadores na União reflete um 
potencial relativamente significativo de 

(17) Um volume de negócios muito 
significativo na União e a prestação de um 
serviço essencial de plataforma em, pelo 
menos, dois Estados-Membros constituem 
indícios convincentes de que o prestador 
do serviço essencial de plataforma tem um 
impacto significativo no mercado interno. 
O mesmo se aplica às situações em que um 
prestador de um serviço essencial de 
plataforma em, pelo menos, dois Estados-
Membros tem uma capitalização bolsista 
ou um valor justo de mercado equivalente 
muito significativo. Por conseguinte, é 
conveniente presumir que um prestador de 
um serviço essencial de plataforma tem um 
impacto significativo no mercado interno 
se prestar o serviço essencial de plataforma 
em, pelo menos, dois Estados-Membros e 
se o seu volume de negócios gerado no 
Espaço Económico Europeu (EEE) for 
igual ou superior a um limiar específico 
elevado ou a capitalização bolsista do 
grupo for igual ou superior a um 
determinado valor absoluto elevado. No 
caso dos prestadores de serviços essenciais 
de plataforma que pertençam a empresas 
não cotadas em bolsa, há que ter em conta 
se o valor justo de mercado equivalente é 
superior a um determinado valor absoluto 
elevado. A Comissão deve utilizar o seu 
poder de adotar atos delegados para 
estabelecer uma metodologia objetiva de 
cálculo dos referidos valores. Um elevado 
volume de negócios do grupo no EEE, 
juntamente com o limiar de utilizadores 
dos serviços essenciais de plataforma na 
União, reflete uma capacidade 
relativamente sólida de monetização destes 
utilizadores. Uma elevada capitalização 
bolsista em comparação com o mesmo 
limiar de utilizadores na União reflete um 
potencial relativamente significativo de 
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monetização destes utilizadores num futuro 
próximo. Por sua vez, este potencial de 
monetização reflete, em princípio, uma 
posição de porta de acesso das empresas 
em causa. Além disso, ambos os 
indicadores refletem a sua capacidade 
financeira, nomeadamente a sua 
capacidade de potencializarem o seu acesso 
aos mercados financeiros para reforçarem a 
sua posição. Tal pode acontecer, por 
exemplo, se este acesso excecional for 
utilizado para adquirir outras empresas, 
capacidade esta que, por sua vez, já se 
demonstrou ter potenciais efeitos negativos 
na inovação. A capitalização bolsista 
também pode ser reflexo de previsões em 
termos da posição e do efeito futuro dos 
prestadores em causa no mercado interno, 
não obstante a eventualidade de terem, 
presentemente, um volume de negócios 
relativamente baixo. O valor da 
capitalização bolsista pode basear-se num 
nível que reflita a capitalização bolsista 
média das maiores empresas cotadas em 
bolsa na União ao longo de um período 
adequado.

monetização destes utilizadores num futuro 
próximo. Por sua vez, este potencial de 
monetização reflete, em princípio, uma 
posição de porta de acesso das empresas 
em causa. Além disso, ambos os 
indicadores refletem a sua capacidade 
financeira, nomeadamente a sua 
capacidade de potencializarem o seu acesso 
aos mercados financeiros para reforçarem a 
sua posição. Tal pode acontecer, por 
exemplo, se este acesso excecional for 
utilizado para adquirir outras empresas, 
capacidade esta que, por sua vez, já se 
demonstrou ter potenciais efeitos negativos 
na inovação. A capitalização bolsista 
também pode ser reflexo de previsões em 
termos da posição e do efeito futuro dos 
prestadores em causa no mercado interno, 
não obstante a eventualidade de terem, 
presentemente, um volume de negócios 
relativamente baixo. O valor da 
capitalização bolsista pode basear-se num 
nível que reflita a capitalização bolsista 
média das maiores empresas cotadas em 
bolsa na União ao longo de um período 
adequado.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Existe uma posição enraizada e 
duradoura nas operações, ou é previsível 
que tal posição venha a ser adquirida no 
futuro, em especial, se a disputabilidade da 
posição do prestador do serviço essencial 
de plataforma for limitada. É 
provavelmente esse o caso se o prestador 
em causa tiver prestado um serviço 
essencial de plataforma em, pelo menos, 
três Estados-Membros a um número muito 
elevado de utilizadores profissionais e 

(21) Existe uma posição enraizada e 
duradoura nas operações, ou é previsível 
que tal posição venha a ser adquirida no 
futuro, em especial, se a disputabilidade da 
posição do prestador do serviço essencial 
de plataforma for limitada. É 
provavelmente esse o caso se o prestador 
em causa tiver prestado um serviço 
essencial de plataforma em, pelo menos, 
dois Estados-Membros a um número muito 
elevado de utilizadores profissionais e 
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utilizadores finais durante, pelo menos, três 
anos.

utilizadores finais durante, pelo menos, três 
anos.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os prestadores de serviços 
essenciais de plataforma que alcancem os 
limiares quantitativos, mas consigam 
apresentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que o serviço essencial 
de plataforma em causa é prestado, não 
preenchem os requisitos objetivos para 
serem considerados controladores de 
acesso, não devem ser diretamente 
designados, mas sim objeto de uma 
investigação mais aprofundada. O ónus da 
apresentação de provas que fundamentem a 
não aplicação, a um determinado prestador, 
da presunção decorrente de os limiares 
quantitativos terem sido alcançados deve 
recair sobre esse prestador. Na sua 
avaliação, importa que a Comissão só 
tenha em conta os elementos diretamente 
relacionados com os requisitos de 
designação de um controlador de acesso, 
nomeadamente se este constituir uma porta 
de acesso importante explorada por um 
prestador com impacto significativo no 
mercado interno e, efetiva ou 
previsivelmente, com uma posição 
enraizada e duradoura. Há que rejeitar 
qualquer justificação por motivos 
económicos que procure demonstrar uma 
eficiência decorrente de um tipo específico 
de prática do prestador de serviços 
essenciais de plataforma, uma vez que tal 
não é pertinente para efeitos da designação 
como controlador de acesso. A Comissão 
deve ter poderes para tomar uma decisão 

(23) Os prestadores de serviços 
essenciais de plataforma que alcancem os 
limiares quantitativos, mas consigam 
apresentar argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que o serviço essencial 
de plataforma em causa é prestado, não 
preenchem os requisitos objetivos para 
serem considerados controladores de 
acesso, devem ser objeto de uma 
investigação mais aprofundada. O ónus da 
apresentação de provas que fundamentem a 
não aplicação, a um determinado prestador, 
da presunção decorrente de os limiares 
quantitativos terem sido alcançados deve 
recair sobre esse prestador. Na sua 
avaliação, importa que a Comissão só 
tenha em conta os elementos diretamente 
relacionados com os requisitos de 
designação de um controlador de acesso, 
nomeadamente se este constituir uma porta 
de acesso importante explorada por um 
prestador com impacto significativo no 
mercado interno e, efetiva ou 
previsivelmente, com uma posição 
enraizada e duradoura. Há que rejeitar 
qualquer justificação por motivos 
económicos que procure demonstrar uma 
eficiência decorrente de um tipo específico 
de prática do prestador de serviços 
essenciais de plataforma, uma vez que tal 
não é pertinente para efeitos da designação 
como controlador de acesso. A Comissão 
deve ter poderes para tomar uma decisão 
com base nos limiares quantitativos se o 
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com base nos limiares quantitativos se o 
prestador obstruir significativamente a 
investigação ao não cumprir as medidas de 
investigação tomadas pela Comissão.

prestador obstruir significativamente a 
investigação ao não cumprir as medidas de 
investigação tomadas pela Comissão.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

Os controladores de acesso designados 
devem cumprir as obrigações estabelecidas 
no presente regulamento no respeitante a 
cada um dos serviços essenciais de 
plataforma enunciados na decisão de 
designação pertinente. É necessário que as 
regras obrigatórias sejam aplicadas tendo 
em conta a posição dos controladores de 
acesso enquanto conglomerados, se for 
caso disso. Além disso, importa que as 
medidas de execução que a Comissão 
eventualmente imponha por decisão a um 
controlador de acesso na sequência de um 
diálogo regulamentar sejam concebidas de 
modo eficaz, tendo em conta as 
características dos serviços essenciais de 
plataforma e os possíveis riscos de evasão, 
e cumprindo o princípio da 
proporcionalidade e os direitos 
fundamentais das empresas em causa e de 
terceiros.

Os controladores de acesso devem cumprir 
as obrigações estabelecidas no presente 
regulamento no respeitante a cada um dos 
serviços essenciais de plataforma 
enunciados na decisão de designação 
pertinente. É necessário que as regras 
obrigatórias sejam aplicadas tendo em 
conta a posição dos controladores de 
acesso enquanto conglomerados, se for 
caso disso. Além disso, importa que as 
medidas de execução que a Comissão 
eventualmente imponha por decisão a um 
controlador de acesso na sequência de um 
diálogo regulamentar sejam concebidas de 
modo eficaz, tendo em conta as 
características dos serviços essenciais de 
plataforma e os possíveis riscos de evasão, 
e cumprindo o princípio da 
proporcionalidade e os direitos 
fundamentais das empresas em causa e de 
terceiros.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

As práticas de combinação de dados de 
utilizadores finais provenientes de diversas 
fontes ou de inscrição de utilizadores em 
diferentes serviços, por parte dos 
controladores de acesso, conferem-lhes 
potenciais vantagens em termos de 
acumulação de dados, colocando, assim, 
obstáculos à entrada. Para assegurar que os 
controladores de acesso não prejudicam 
deslealmente a disputabilidade dos serviços 
essenciais de plataforma, aqueles devem 
permitir que os seus utilizadores finais 
decidam livremente se pretendem 
consentir tais práticas comerciais, 
oferecendo-lhes uma alternativa menos 
personalizada. Esta possibilidade deve 
abranger todas as fontes de dados 
pessoais possíveis, nomeadamente 
serviços próprios do controlador de acesso 
e sítios Web de terceiros, e deve ser 
proativamente apresentada ao utilizador 
final de modo explícito, claro e simples.

(36) As práticas de combinação de 
dados de utilizadores finais provenientes de 
diversas fontes ou de inscrição de 
utilizadores em diferentes serviços, por 
parte dos controladores de acesso, 
conferem-lhes potenciais vantagens em 
termos de acumulação de dados, 
colocando, assim, obstáculos à entrada. 
Para assegurar que os controladores de 
acesso não prejudicam deslealmente a 
disputabilidade dos serviços essenciais de 
plataforma, aqueles devem ser proibidos 
de combinar dados pessoais de 
utilizadores profissionais ou utilizadores 
finais gerados num serviço essencial de 
plataforma com dados pessoais 
provenientes de quaisquer outros serviços 
propostos pelo controlador de acesso, ou 
com dados pessoais provenientes de 
serviços de terceiros.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de salvaguardar a equidade 
do ambiente comercial e proteger a 
disputabilidade do setor digital, é 
importante salvaguardar o direito de os 
utilizadores profissionais manifestarem as 
suas preocupações sobre comportamentos 
desleais dos controladores de acesso junto 
das autoridades administrativas ou outras 

(39) A fim de salvaguardar a equidade 
do ambiente comercial e proteger a 
disputabilidade do setor digital, é 
importante salvaguardar o direito de os 
utilizadores profissionais e utilizadores 
finais manifestarem as suas preocupações 
sobre comportamentos desleais dos 
controladores de acesso junto das 
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autoridades públicas competentes. Por 
exemplo, os utilizadores profissionais 
podem querer apresentar reclamações 
sobre diversos tipos de práticas desleais, 
tais como condições de acesso 
discriminatórias, o encerramento 
injustificado de contas de utilizadores 
profissionais ou uma fundamentação 
ambígua para a desreferenciação de 
produtos. É, portanto, conveniente proibir 
todas as práticas suscetíveis de impedir, de 
qualquer forma, a possibilidade de expor 
preocupações ou procurar vias de recurso 
disponíveis, por exemplo, por meio de 
cláusulas de confidencialidade nos acordos 
ou outras disposições por escrito. Tal não 
deve prejudicar o direito de os utilizadores 
profissionais e os controladores de acesso 
estabelecerem nos seus acordos os termos 
de utilização, nomeadamente o recurso a 
mecanismos legais de tratamento de 
reclamações, incluindo eventuais 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, ou a jurisdição de tribunais 
específicos em conformidade com o 
respetivo direito da União e nacional. De 
igual modo, tal também não deve 
prejudicar o papel que os controladores de 
acesso desempenham na luta contra os 
conteúdos ilícitos na Internet.

autoridades administrativas, judiciais ou 
outras autoridades públicas competentes. 
Por exemplo, os utilizadores profissionais 
ou utilizadores finais podem querer 
apresentar reclamações sobre diversos 
tipos de práticas desleais, tais como 
condições de acesso discriminatórias, o 
encerramento injustificado de contas de 
utilizadores profissionais ou de 
utilizadores finais ou uma fundamentação 
ambígua para a desreferenciação de 
produtos. É, portanto, conveniente proibir 
todas as práticas suscetíveis de impedir, de 
qualquer forma, a possibilidade de expor 
preocupações ou procurar vias de recurso 
disponíveis, por exemplo, por meio de 
cláusulas de confidencialidade nos acordos 
ou outras disposições por escrito. Tal não 
deve prejudicar o direito de os utilizadores 
profissionais e os controladores de acesso 
estabelecerem nos seus acordos os termos 
de utilização, nomeadamente o recurso a 
mecanismos legais de tratamento de 
reclamações, incluindo eventuais 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios, ou a jurisdição de tribunais 
específicos em conformidade com o 
respetivo direito da União e nacional. De 
igual modo, tal também não deve 
prejudicar o papel que os controladores de 
acesso desempenham na luta contra os 
conteúdos ilícitos na Internet.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Os controladores de acesso podem 
recorrer a diversos meios para favorecerem 
os seus próprios serviços ou produtos no 
seu serviço essencial de plataforma, em 
detrimento de serviços iguais ou 

(46) Os controladores de acesso podem 
recorrer a diversos meios para favorecerem 
os seus próprios serviços ou produtos no 
seu serviço essencial de plataforma, em 
detrimento de serviços iguais ou 
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semelhantes que os utilizadores finais 
poderiam obter por meio de terceiros. Tal 
ocorre, por exemplo, quando determinadas 
aplicações informáticas ou serviços são 
pré-instalados por um controlador de 
acesso. A fim de proporcionar escolha aos 
utilizadores finais, é necessário que os 
controladores de acesso não impeçam os 
utilizadores finais de desinstalarem 
quaisquer aplicações informáticas pré-
instaladas no seu serviço essencial de 
plataforma, favorecendo, assim, as suas 
próprias aplicações informáticas.

semelhantes que os utilizadores finais 
poderiam obter por meio de terceiros. Tal 
ocorre, por exemplo, quando determinadas 
aplicações informáticas ou serviços são 
pré-instalados por um controlador de 
acesso, ou quando um serviço ou 
aplicação é prestado por defeito, sem 
indicação de escolha entre serviços 
alternativos. A fim de proporcionar 
escolha aos utilizadores finais, é necessário 
que os controladores de acesso não 
impeçam os utilizadores finais de 
desinstalarem quaisquer aplicações 
informáticas pré-instaladas no seu serviço 
essencial de plataforma, nem impeçam a 
escolha do utilizador através da 
parametrização de serviços por defeito, 
favorecendo, assim, as suas próprias 
aplicações informáticas ou os seus 
próprios serviços.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Muitas vezes, os controladores de 
acesso encontram-se numa situação de 
integração vertical e oferecem 
determinados produtos ou serviços aos 
utilizadores finais por meio dos seus 
próprios serviços essenciais de plataforma, 
ou por meio de um utilizador profissional 
sobre o qual exercem controlo, o que 
conduz frequentemente a conflitos de 
interesse. Tal pode incluir as situações em 
que um controlador de acesso oferece os 
seus próprios serviços de intermediação em 
linha por meio de um motor de pesquisa 
em linha. Ao oferecerem esses produtos ou 
serviços no serviço essencial de 
plataforma, os controladores de acesso 
podem reservar uma posição mais 

(48) Muitas vezes, os controladores de 
acesso encontram-se numa situação de 
integração vertical e oferecem 
determinados produtos ou serviços aos 
utilizadores finais por meio dos seus 
próprios serviços essenciais de plataforma, 
ou por meio de um utilizador profissional 
sobre o qual exercem controlo, o que 
conduz frequentemente a conflitos de 
interesse. Tal pode incluir as situações em 
que um controlador de acesso oferece os 
seus próprios serviços de intermediação em 
linha por meio de um motor de pesquisa 
em linha. Ao oferecerem esses produtos ou 
serviços no serviço essencial de 
plataforma, os controladores de acesso 
podem reservar uma posição mais 
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vantajosa, em termos de classificação, para 
as suas próprias ofertas, em comparação 
com os produtos de terceiros que também 
exercem a sua atividade nesse serviço 
essencial de plataforma. Tal pode suceder, 
por exemplo, com produtos ou serviços, 
incluindo outros serviços essenciais de 
plataforma, que são classificados nos 
resultados comunicados pelos motores de 
pesquisa em linha, ou que são parcial ou 
totalmente integrados em resultados dos 
motores de pesquisa em linha, grupos de 
resultados referentes a um determinado 
tema, exibidos juntamente com os 
resultados do motor de pesquisa em linha, 
que são considerados ou utilizados por 
determinados utilizadores finais como um 
serviço distinto ou adicional do motor de 
pesquisa em linha. São também disso 
exemplo as aplicações informáticas 
distribuídas por meio de lojas de aplicações 
informáticas, ou os produtos ou serviços 
destacados e exibidos no fluxo de notícias 
(newsfeed) de uma rede social, ou os 
produtos ou serviços classificados nos 
resultados de pesquisas ou exibidos num 
mercado em linha. Nestas circunstâncias, o 
controlador de acesso encontra-se numa 
posição em que assume um papel duplo 
enquanto intermediário de prestadores 
terceiros e prestador direto de produtos ou 
serviços do controlador de acesso. Por 
conseguinte, estes controladores de acesso 
têm a capacidade de prejudicar diretamente 
a disputabilidade desses produtos ou 
serviços nos serviços essenciais de 
plataforma em causa, em detrimento dos 
utilizadores profissionais que não são 
controlados pelo controlador de acesso.

vantajosa, em termos de classificação, para 
as suas próprias ofertas, em comparação 
com os produtos de terceiros que também 
exercem a sua atividade nesse serviço 
essencial de plataforma. Tal pode suceder, 
por exemplo, com produtos ou serviços, 
incluindo outros serviços essenciais de 
plataforma, que são classificados nos 
resultados comunicados pelos motores de 
pesquisa em linha, ou que são parcial ou 
totalmente integrados em resultados dos 
motores de pesquisa em linha, grupos de 
resultados referentes a um determinado 
tema, exibidos juntamente com os 
resultados do motor de pesquisa em linha, 
que são considerados ou utilizados por 
determinados utilizadores finais como um 
serviço distinto ou adicional do motor de 
pesquisa em linha. São também disso 
exemplo as aplicações informáticas 
distribuídas por meio de lojas de aplicações 
informáticas, ou os produtos ou serviços 
destacados e exibidos no fluxo de notícias 
(newsfeed) de uma rede social, ou os 
produtos ou serviços classificados nos 
resultados de pesquisas ou exibidos num 
mercado em linha, ou os produtos ou 
serviços apresentados nos parâmetros dos 
serviços essenciais de plataforma, ou os 
resultados apresentados por um assistente 
virtual. Nestas circunstâncias, o 
controlador de acesso encontra-se numa 
posição em que assume um papel duplo 
enquanto intermediário de prestadores 
terceiros e prestador direto de produtos ou 
serviços do controlador de acesso. Por 
conseguinte, estes controladores de acesso 
têm a capacidade de prejudicar diretamente 
a disputabilidade desses produtos ou 
serviços nos serviços essenciais de 
plataforma em causa, em detrimento dos 
utilizadores profissionais que não são 
controlados pelo controlador de acesso.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) O valor dos motores de pesquisa 
em linha para os respetivos utilizadores 
profissionais e utilizadores finais aumenta 
a par do aumento do número total desses 
utilizadores. Os fornecedores de motores 
de pesquisa em linha recolhem e 
armazenam conjuntos de dados agregados 
que contêm informações sobre as 
pesquisas efetuadas pelos utilizadores e as 
interações destes com os resultados 
apresentados. Os fornecedores de motores 
de pesquisa em linha recolhem estes 
dados a partir das pesquisas efetuadas no 
seu próprio serviço de motor de pesquisa 
em linha e, consoante o caso, das 
pesquisas efetuadas nas plataformas dos 
seus parceiros comerciais a jusante. O 
acesso de que os controladores de acesso 
dispõem a estes dados sobre 
classificações, pesquisas, cliques e 
visualizações constitui um importante 
obstáculo à entrada e expansão, que 
prejudica a disputabilidade dos serviços 
dos motores de pesquisa em linha. É, 
portanto, conveniente que os 
controladores de acesso sejam obrigados a 
proporcionar acesso, em condições 
equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias, a estes dados sobre 
classificações, pesquisas, cliques e 
visualizações decorrentes de pesquisas 
gratuitas e remuneradas, gerados pelos 
consumidores em serviços de motores de 
pesquisa em linha, a outros prestadores de 
tais serviços, para que estes prestadores 
terceiros possam otimizar os seus serviços 
e concorrer face aos serviços essenciais de 
plataforma em causa. É igualmente 
conveniente conceder o mesmo acesso aos 
terceiros contratados por um fornecedor 
de motores de pesquisa que atuem 
enquanto subcontratantes do motor de 

Suprimido
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pesquisa no tratamento destes dados. Ao 
proporcionar acesso aos seus dados sobre 
pesquisas, o controlador de acesso deve 
assegurar a proteção dos dados pessoais 
dos utilizadores finais pelos meios 
adequados, sem diminuir 
substancialmente a qualidade ou a 
utilidade dos dados.

Or. en

Justificação

A AEPD levanta a questão de os dados em questão serem muito provavelmente dados 
pessoais ou facilmente identificáveis. Por conseguinte, não devem ser partilhados.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE. Aplica-se também sem prejuízo: de 
regras nacionais que proíbam os acordos, 
decisões de associações de empresas e 
práticas concertadas anticoncorrenciais e 
os abusos de posição dominante; de regras 
nacionais em matéria de concorrência que 
proíbam outras formas de comportamento 
unilateral, desde que as mesmas se 
apliquem a outras empresas que não 
controladores de acesso ou equivalham à 
imposição de obrigações adicionais aos 
controladores de acesso; do Regulamento 
(CE) n.º 139/200438 do Conselho e de 
regras nacionais relativas ao controlo das 
operações de concentração de empresas; do 
Regulamento (UE) 2019/1150 e do 
Regulamento (UE) …/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho39. 

6. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE. Aplica-se também sem prejuízo: de 
regras nacionais que proíbam os acordos, 
decisões de associações de empresas e 
práticas concertadas anticoncorrenciais e 
os abusos de posição dominante; de regras 
nacionais em matéria de concorrência que 
proíbam outras formas de comportamento 
unilateral, desde que as mesmas se 
apliquem a outras empresas que não 
controladores de acesso ou equivalham à 
imposição de obrigações adicionais aos 
controladores de acesso; do Regulamento 
(CE) n.º 139/200438 do Conselho e de 
regras nacionais relativas ao controlo das 
operações de concentração de empresas; do 
Regulamento (UE) 2019/1150; do 
Regulamento (UE) 2016/679; da Diretiva 
2002/58; e do Regulamento (UE) …/… do 
Parlamento Europeu e do Conselho39.

____________________ ______________________
38 Regulamento (CE) n.º 139/2004 do 38 Regulamento (CE) n.º 139/2004 do 
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Conselho, de 20 de janeiro de 2004, 
relativo ao controlo das concentrações de 
empresas («Regulamento das 
concentrações comunitárias») (JO L 24 
de 29.1.2004, p. 1).

Conselho, de 20 de janeiro de 2004, 
relativo ao controlo das concentrações de 
empresas («Regulamento das 
concentrações comunitárias») (JO L 24 
de 29.1.2004, p. 1).

Or. en

Justificação

Ao fazer referência ao RGPD e à Diretiva Privacidade Eletrónica, esta alteração harmoniza 
o texto com o considerando 11.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2) «Serviço essencial de plataforma», 
qualquer dos seguintes serviços: 

2) «Serviço essencial de plataforma», 
um serviço de utilização generalizada que 
faça a intermediação entre utilizadores 
profissionais e utilizadores finais, ou 
dentro de qualquer um destes grupos, e 
seja prestado por um prestador de serviços 
de plataforma multilateral, tal como:

Or. en

Justificação

A abertura do Regulamento Mercados Digitais a mais serviços essenciais de plataforma 
potenciais permite-lhe perdurar mais no tempo e reconhece o desenvolvimento acelerado dos 
mercados digitais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Navegadores Web;
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Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Plataformas digitais de trabalho;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Assistentes virtuais;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18) «Classificação», a importância 
relativa atribuída aos bens ou serviços 
propostos por intermédio de serviços de 
intermediação em linha ou serviços de 
redes sociais em linha, ou a relevância 
atribuída aos resultados de pesquisa pelos 
motores de pesquisa em linha, tal como 
apresentados, organizados ou 
comunicados, respetivamente, por 
prestadores de serviços de intermediação 
em linha ou de serviços de redes sociais 
em linha ou por fornecedores de motores 
de pesquisa em linha, independentemente 

18) «Classificação», a importância 
relativa atribuída aos bens ou serviços, tal 
como apresentados, organizados ou 
comunicados por prestadores de serviços 
essenciais de plataforma, 
independentemente dos meios tecnológicos 
utilizados para essa apresentação, 
organização ou comunicação;



PA\1233273PT.docx 23/56 PE693.727v01-00

PT

dos meios tecnológicos utilizados para essa 
apresentação, organização ou 
comunicação;

Or. en

Justificação

A classificação é empregue por serviços essenciais de plataforma para além dos serviços de 
redes sociais e dos motores de pesquisa (por exemplo, assistentes virtuais), pelo que a 
disposição deve abranger toda a gama de serviços pertinentes. Esta alteração também 
harmoniza a disposição com o considerando 49.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A) «Plataforma digital de trabalho», 
um serviço essencial de plataforma que 
facilita a ligação entre um ou vários 
utilizadores profissionais e utilizadores 
finais para a prestação de serviços 
presenciais ou em linha, através de um ou 
vários utilizadores profissionais;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A) «Assistente virtual», uma 
aplicação informática que reage a ordens 
orais ou por escrito e realiza tarefas, 
como executar pesquisas, aceder a outros 
serviços e com eles interagir em nome do 
utilizador final;

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

26-A) «Navegadores Web», aplicações 
informáticas independentes ou 
incorporadas para aceder a conteúdos 
alojados em servidores Web e na Internet 
e com eles interagir;

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A) «Resultados de pesquisa», 
quaisquer informações em qualquer 
formato, incluindo textos, gráficos, voz e 
outros resultados, devolvidos por um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma em resposta e relativamente a 
uma pesquisa escrita ou oral, 
independentemente de as informações 
serem um resultado orgânico, um 
resultado pago, uma resposta direta ou 
qualquer produto, serviço ou informação 
propostos em relação aos resultados 
orgânicos, ou apresentados juntamente 
com estes, ou neles parcial ou totalmente 
incorporados;

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Designação de controladores de acesso Qualificação como controladores de 
acesso

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um prestador de serviços essenciais 
de plataforma deve ser designado como 
controlador de acesso se:

1. Um prestador de serviços essenciais 
de plataforma deve ser considerado 
controlador de acesso se:

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Explorar um serviço essencial de 
plataforma que serve de porta de acesso 
importante para os utilizadores 
profissionais chegarem aos utilizadores 
finais; e 

b) Explorar um serviço essencial de 
plataforma que serve de porta de acesso 
importante para os utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais 
chegarem a outros utilizadores finais ou 
utilizadores profissionais; e

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
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bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se que um prestador de 
serviços essenciais de plataforma satisfaz:

2. Presume-se que um prestador de 
serviços essenciais de plataforma satisfaz 
qualquer um dos seguintes critérios:

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O requisito previsto no n.º 1, 
alínea a), se a empresa à qual pertence tiver 
realizado um volume de negócios anual no 
Espaço Económico Europeu (EEE) igual 
ou superior a 6 500 milhões de EUR nos 
três últimos exercícios financeiros, ou se a 
capitalização bolsista média ou o valor 
justo de mercado equivalente da empresa à 
qual pertence tiver ascendido a, pelo 
menos, 65 mil milhões de EUR no último 
exercício financeiro, e se prestar um 
serviço essencial de plataforma em, pelo 
menos, três Estados-Membros;

a) O requisito previsto no n.º 1, 
alínea a), se a empresa à qual pertence tiver 
realizado um volume de negócios anual no 
Espaço Económico Europeu (EEE) igual 
ou superior a 6 500 milhões de EUR nos 
três últimos exercícios financeiros, ou se a 
capitalização bolsista média ou o valor 
justo de mercado equivalente da empresa à 
qual pertence tiver ascendido a, pelo 
menos, 65 mil milhões de EUR no último 
exercício financeiro, e se prestar um 
serviço essencial de plataforma em, pelo 
menos, dois Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requisito previsto no n.º 1, 
alínea b), se prestar um serviço essencial 
de plataforma com mais de 45 milhões de 
utilizadores finais ativos mensalmente, 
estabelecidos ou situados na União, e mais 
de 10 000 utilizadores profissionais ativos 
anualmente, estabelecidos na União, no 
último exercício financeiro.

b) O requisito previsto no n.º 1, 
alínea b), se prestar um ou vários serviços 
essenciais de plataforma que congreguem 
mais de 45 milhões de utilizadores finais 
mensalmente, estabelecidos ou situados na 
União, ou mais de 10 000 utilizadores 
profissionais anualmente, estabelecidos na 
União, no último exercício financeiro.

Para efeitos do primeiro parágrafo, os 
utilizadores finais ativos mensalmente 
correspondem ao número médio de 
utilizadores finais ativos mensalmente 
durante a maior parte do último exercício 
financeiro;

Para efeitos do primeiro parágrafo, os 
utilizadores finais correspondem ao 
número médio de utilizadores finais ativos 
mensalmente durante o último exercício 
financeiro;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso os prestadores de serviços essenciais 
de plataforma atinjam todos os limiares 
estabelecidos no n.º 2, devem notificar a 
Comissão desse facto, no prazo de três 
meses após o cumprimento dos referidos 
limiares, e facultar-lhe as informações 
pertinentes assinaladas no n.º 2. Essa 
notificação deve incluir as informações 
pertinentes assinaladas no n.º 2 relativas 
a cada um dos serviços essenciais de 
plataforma do prestador que atinja os 
limiares estabelecidos no n.º 2, alínea b). 
A notificação deve ser atualizada sempre 
que outros serviços essenciais de 
plataforma atinjam individualmente os 

Caso os prestadores de serviços essenciais 
de plataforma atinjam todos os limiares 
estabelecidos no n.º 2, devem ser 
considerados controladores de acesso e 
devem cumprir todas as obrigações 
impostas por força do presente 
regulamento, salvo se o controlador de 
acesso aduzir argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que é prestado o 
serviço essencial de plataforma em causa, 
e atendendo aos elementos enumerados 
no n.º 6, não satisfaz os requisitos 
previstos no artigo 3.º, n.º 1.
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limiares estabelecidos no n.º 2, alínea b).

Or. en

Justificação

O procedimento de «designação» pode ser complicado e demorado (e atrasado, se o 
prestador de serviços essenciais de plataforma não estiver disposto a autodesignar-se), pelo 
que carece de eficiência. Ao simplificar o procedimento de designação, dando 
simultaneamente ao controlador de acesso a opção de contestar a sua designação, esta 
alteração acelera o processo.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A falta de notificação, por um prestador 
de serviços essenciais de plataforma 
sujeito a essa obrigação, das informações 
exigidas nos termos do presente número 
não impede a Comissão de designar, em 
qualquer momento, esse prestador como 
controlador de acesso, em aplicação do 
n.º 4.

Suprimido

Or. en

Justificação

O procedimento de «designação» pode ser complicado e demorado (e atrasado, se o 
prestador de serviços essenciais de plataforma não estiver disposto a autodesignar-se), pelo 
que carece de eficiência. Ao simplificar o procedimento de designação, dando 
simultaneamente ao controlador de acesso a opção de contestar a sua designação, esta 
alteração acelera o processo.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem demora injustificada e, o mais 
tardar, 60 dias após a receção das 
informações completas a que se refere o 
n.º 3, a Comissão designa o prestador de 
serviços essenciais de plataforma que 
atinja todos os limiares estabelecidos no 
n.º 2 como controlador de acesso, salvo se, 
na sua notificação, esse prestador aduzir 
argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que é prestado o 
serviço essencial de plataforma em causa, 
e atendendo aos elementos enumerados 
no n.º 6, não satisfaz os requisitos 
previstos no n.º 1.

Suprimido

No caso de o controlador de acesso aduzir 
argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que não 
satisfaz os requisitos previstos no n.º 1, a 
Comissão aplica o disposto no n.º 6 para 
determinar se os critérios estabelecidos no 
n.º 1 são preenchidos.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Relativamente a cada controlador 
de acesso identificado nos termos do n.º 4 
ou do n.º 6, a Comissão identifica a 
empresa à qual este pertence e enumera os 
serviços essenciais de plataforma 
pertinentes prestados no âmbito da mesma 
empresa e que, individualmente, servem de 
porta de acesso importante para os 

7. Relativamente a cada controlador 
de acesso identificado nos termos do 
artigo 3.º-A ou do artigo 3.º, n.º 6, a 
Comissão identifica a empresa à qual este 
pertence e enumera os serviços essenciais 
de plataforma pertinentes prestados no 
âmbito da mesma empresa e que, 
individualmente, servem de porta de acesso 
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utilizadores profissionais chegarem aos 
utilizadores finais, tal como referido no 
n.º 1, alínea b).

importante para os utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais 
chegarem aos utilizadores finais ou 
utilizadores profissionais, tal como 
referido no n.º 1, alínea b).

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Notificação à Comissão

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo) – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso os prestadores de serviços 
essenciais de plataforma atinjam todos os 
limiares estabelecidos no artigo 3.º, n.º 2, 
devem notificar a Comissão desse facto, 
no prazo de três meses após o 
cumprimento dos referidos limiares, e 
facultar-lhe as informações pertinentes 
assinaladas no artigo 3.º, n.º 2. Essa 
notificação deve incluir as informações 
pertinentes assinaladas no artigo 3.º, 
n.º 2, relativas a cada um dos serviços 
essenciais de plataforma do prestador que 
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atinja os limiares estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b). A notificação 
deve ser atualizada sempre que outros 
serviços essenciais de plataforma atinjam 
individualmente os limiares estabelecidos 
no artigo 3.º, n.º 2, alínea b).
A falta de notificação, por um prestador 
de serviços essenciais de plataforma 
sujeito a essa obrigação, das informações 
exigidas nos termos do presente número 
não isenta o controlador de acesso do 
cumprimento das obrigações impostas por 
força do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz um procedimento de designação de controladores de acesso 
simplificado, passando partes do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 3.º para um novo artigo.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo) – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem demora injustificada e, o mais 
tardar, 60 dias após a receção das 
informações completas a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 1, a Comissão inclui o 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma que atinja todos os limiares 
estabelecidos no artigo 3.º, n.º 2, na lista 
de controladores de acesso, salvo se, na 
sua notificação, esse prestador aduzir 
argumentos suficientemente 
fundamentados para demonstrar que, nas 
circunstâncias em que é prestado o 
serviço essencial de plataforma em causa, 
e atendendo aos elementos enumerados 
no artigo 3.º, n.º 6, não satisfaz os 
requisitos previstos no artigo 3.º, n.º 1.
No caso de o controlador de acesso aduzir 
argumentos suficientemente 
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fundamentados para demonstrar que não 
satisfaz os requisitos previstos no 
artigo 3.º, n.º 1, a Comissão aplica o 
disposto no artigo 3.º, n.º 6, para 
determinar se os critérios estabelecidos no 
artigo 3.º, n.º 1, se encontram 
preenchidos.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publica e atualiza, de 
modo permanente, a lista de controladores 
de acesso e a lista de serviços essenciais de 
plataforma em relação aos quais os 
controladores de acesso devem cumprir as 
obrigações previstas nos artigos 5.º e 6.º.

3. A Comissão disponibiliza ao 
público e atualiza, de modo permanente, a 
lista de controladores de acesso e a lista de 
serviços essenciais de plataforma em 
relação aos quais os controladores de 
acesso devem cumprir as obrigações 
previstas nos artigos 5.º e 6.º.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O controlador de acesso atua com 
equidade relativamente aos utilizadores 
profissionais e abstém-se de recorrer a 
práticas que impeçam os utilizadores 
profissionais de concorrer efetivamente 
com os seus serviços essenciais de 
plataforma ou quaisquer outros serviços 
prestados pelo controlador de acesso ou 
por terceiros, como vantagens tarifárias, 
desreferenciação das ofertas dos 
utilizadores profissionais ou aumento das 
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taxas de comissão, ou medidas com efeitos 
equivalentes;

Or. en

Justificação

A fim de harmonizar as obrigações dos controladores de acesso com os considerandos 32, 33 
e 34, é necessário incluir um princípio geral de equidade no artigo 5.º. Este princípio deverá 
assegurar a ação equitativa dos serviços essenciais de plataforma sempre que estes estejam 
em concorrência direta com os utilizadores profissionais através dos seus próprios serviços. 

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Abster-se de combinar dados 
pessoais obtidos a partir destes serviços 
essenciais de plataforma com dados 
pessoais provenientes de qualquer outro 
serviço oferecido pelo controlador de 
acesso ou com dados pessoais provenientes 
de serviços prestados por terceiros, bem 
como de inscrever utilizadores finais 
noutros serviços do controlador de acesso 
com o intuito de combinar dados pessoais, 
salvo se tiver sido apresentada uma 
possibilidade de escolha específica ao 
utilizador final e este tiver dado o seu 
consentimento, na aceção do 
Regulamento (UE) 2016/679;  

a) Abster-se de combinar dados 
pessoais obtidos a partir destes serviços 
essenciais de plataforma com dados 
pessoais provenientes de qualquer outro 
serviço oferecido pelo controlador de 
acesso ou com dados pessoais provenientes 
de serviços prestados por terceiros, bem 
como de inscrever utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais noutros 
serviços do controlador de acesso com o 
intuito de combinar dados pessoais;  

Or. en

Justificação

Como foi demonstrado pelo RGPD, os regimes de consentimento simples muitas vezes são 
insuficientes para fazer face à perda de controlo dos utilizadores sobre os seus dados 
pessoais. A fim de limitar as potenciais consequências negativas para os utilizadores finais, 
os utilizadores profissionais e os serviços concorrentes, é necessário impedi-los de 
combinarem dados pessoais.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Permitir que os utilizadores 
profissionais proponham os mesmos 
produtos ou serviços aos utilizadores finais 
por via de serviços de intermediação em 
linha de terceiros a preços ou em condições 
diferentes dos propostos por via dos 
serviços de intermediação em linha do 
controlador de acesso;

b) Permitir que os utilizadores 
profissionais proponham os mesmos 
produtos ou serviços aos utilizadores finais 
ou outros utilizadores profissionais por 
via de serviços de intermediação em linha 
de terceiros a preços ou em condições 
diferentes dos propostos por via dos 
serviços de intermediação em linha do 
controlador de acesso;

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Abster-se de impedir ou restringir a 
possibilidade de os utilizadores 
profissionais levantarem questões junto de 
autoridades públicas competentes 
relativamente a qualquer prática dos 
controladores de acesso;

d) Abster-se de impedir ou restringir a 
possibilidade de os utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais 
levantarem questões junto de autoridades 
públicas ou judiciais competentes 
relativamente a qualquer prática dos 
controladores de acesso;

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Abster-se de exigir aos utilizadores 
profissionais que utilizem, proponham ou 
interoperem com um serviço de 
identificação do controlador de acesso no 
contexto dos serviços propostos pelos 
utilizadores profissionais que utilizam os 
serviços essenciais de plataforma desse 
controlador de acesso;

e) Abster-se de exigir aos utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais que 
utilizem, proponham ou interoperem com 
qualquer serviço do controlador de acesso 
no contexto dos serviços propostos pelos 
utilizadores profissionais que utilizam os 
serviços essenciais de plataforma desse 
controlador de acesso;

Or. en

Justificação

A disposição original abordava a importante prática da agregação, mas fazia-o 
exclusivamente para os serviços de identificação. Por conseguinte, era demasiado restrita, 
uma vez que a agregação é um problema transversal a diferentes serviços. Assim sendo, esta 
alteração amplia o âmbito de aplicação.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Abster-se de exigir aos utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais que 
subscrevam ou se registem em quaisquer 
outros serviços essenciais de plataforma 
identificados nos termos do artigo 3.º, ou 
que atinjam os limiares indicados no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), como condição 
de acesso, inscrição ou registo em qualquer 
dos respetivos serviços essenciais de 
plataforma identificados nos termos do 
referido artigo;

f) Abster-se de exigir aos utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais que 
utilizem, subscrevam ou se registem em 
quaisquer outros serviços essenciais de 
plataforma e serviços complementares 
como condição de acesso, inscrição ou 
registo em qualquer dos respetivos serviços 
essenciais de plataforma identificados nos 
termos do referido artigo;

Or. en
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Justificação

As plataformas podem fazer-se valer do seu poder de mercado de forma desleal para levarem 
os utilizadores a subscreverem serviços complementares e não apenas outros serviços 
essenciais de plataforma, incluindo, por exemplo, serviços de pagamento. Por conseguinte, é 
importante proibir completamente esta prática.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fornecer aos agentes publicitários e 
editores comerciais aos quais prestam 
serviços de publicidade, a pedido destes, 
informações relativas ao preço pago pelo 
agente publicitário e editor comercial, bem 
como sobre a quantia ou a remuneração 
paga ao editor comercial, pela publicação 
de determinado anúncio e por cada um dos 
serviços de publicidade pertinentes 
prestados pelo controlador de acesso.

g) Fornecer aos agentes publicitários e 
editores comerciais aos quais prestam 
serviços de publicidade, a pedido destes, 
informações pertinentes relativas ao preço 
pago pelo agente publicitário e editor 
comercial, bem como sobre a quantia ou a 
remuneração paga ao editor comercial, pela 
publicação de determinado anúncio e por 
cada um dos serviços de publicidade 
pertinentes prestados pelo controlador de 
acesso;

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Fornecer aos agentes 
publicitários, editores comerciais e 
terceiros com interesse legítimo em 
representar estes grupos que utilizam 
serviços de publicidade, mediante pedido, 
as informações de que estes necessitem 
para proceder à sua própria verificação 
independente da prestação dos serviços de 
publicidade em linha e da sua eficácia.

Or. en
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Justificação

The DMA includes advertising services as a core platform service. However, while Recital 42 
makes explicit the intention of the Commission to provide advertisers and publishers with 
access to information about the ads run through these advertising services, the obligations in 
Art. 5 stop short of mandating this transparency. This amendment brings the obligations in 
Art. 5 in line with Recital 42 and adds third parties with a legitimate interest to the list of 
potential beneficiaries of this information access, in order to reflect the growing need for 
critical and independent scrutiny of gatekeeper advertising practices.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Abster-se de utilizar, em 
concorrência com utilizadores 
profissionais, quaisquer dados não 
disponíveis publicamente, que sejam 
gerados no decurso das atividades desses 
utilizadores profissionais dos seus serviços 
essenciais de plataforma, incluindo pelos 
utilizadores finais desses utilizadores 
profissionais, ou fornecidos pelos referidos 
utilizadores profissionais dos seus serviços 
essenciais de plataforma ou pelos 
utilizadores finais desses utilizadores 
profissionais; 

a) Abster-se de utilizar quaisquer 
dados não disponíveis publicamente, que 
sejam fornecidos ou gerados no decurso 
das atividades desses utilizadores 
profissionais e utilizadores finais dos seus 
serviços essenciais de plataforma, 
incluindo pelos utilizadores finais desses 
utilizadores profissionais, ou fornecidos 
pelos referidos utilizadores profissionais 
dos seus serviços essenciais de plataforma 
ou pelos utilizadores finais desses 
utilizadores profissionais; 

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Permitir que os utilizadores finais 
desinstalem quaisquer aplicações 
informáticas pré-instaladas nos seus 
serviços essenciais de plataforma, sem 
prejuízo da possibilidade de um 
controlador de acesso restringir a 
desinstalação no caso de aplicações 
informáticas essenciais para o 
funcionamento do sistema operativo ou do 
dispositivo que não possam ser 
tecnicamente disponibilizadas de forma 
individual por terceiros; 

b) Permitir que os utilizadores finais 
desinstalem quaisquer aplicações 
informáticas pré-instaladas e alterem 
qualquer parâmetro por defeito nos seus 
serviços essenciais de plataforma, sem 
prejuízo da possibilidade de um 
controlador de acesso restringir a 
desinstalação no caso de aplicações 
informáticas que o controlador de acesso 
tem de provar serem essenciais para o 
funcionamento do sistema operativo ou do 
dispositivo que não possam ser 
tecnicamente disponibilizadas de forma 
individual por terceiros; 

Or. en

Justificação

O ónus da prova em relação ao caráter essencial de uma aplicação recai totalmente no 
controlador de acesso, a fim de evitar a evasão à disposição através do aumento da 
integração técnica de um serviço com o seu serviço essencial de plataforma. A alteração 
colmata uma lacuna que pode surgir caso se omitam os parâmetros desta disposição.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Permitir a instalação e a utilização 
efetiva de aplicações informáticas de 
terceiros ou de lojas de aplicações 
informáticas que utilizam ou interoperam 
com sistemas operativos do controlador de 
acesso em causa, bem como permitir o 
acesso a essas aplicações informáticas ou 
lojas de aplicações informáticas por outros 
meios além dos serviços essenciais de 

c) Permitir a instalação, a 
parametrização por defeito e a utilização 
efetiva de aplicações informáticas de 
terceiros ou de lojas de aplicações 
informáticas que utilizam ou interoperam 
com sistemas operativos do controlador de 
acesso em causa, bem como permitir o 
acesso a essas aplicações informáticas ou 
lojas de aplicações informáticas por outros 
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plataforma desse controlador de acesso. O 
controlador de acesso não pode ser 
impedido de tomar medidas 
proporcionadas com vista a garantir que as 
aplicações informáticas de terceiros ou as 
lojas de aplicações informáticas não 
ponham em perigo a integridade do 
equipamento informático ou do sistema 
operativo disponibilizado pelo controlador 
de acesso;

meios além dos serviços essenciais de 
plataforma desse controlador de acesso. 
Após a instalação de uma aplicação 
informática de terceiros ou loja de 
aplicações informáticas, o controlador de 
acesso deve dar ao utilizador profissional 
ou utilizador final uma indicação clara de 
que deve decidir quanto ao novo 
parâmetro por defeito. O controlador de 
acesso não pode ser impedido de tomar 
medidas proporcionadas com vista a 
garantir que as aplicações informáticas de 
terceiros ou as lojas de aplicações 
informáticas não ponham em perigo a 
integridade do equipamento informático ou 
do sistema operativo disponibilizado pelo 
controlador de acesso;

Or. en

Justificação

Os controladores de acesso exercem um poder de mercado significativo através da 
parametrização de aplicações por defeito e padrão. Melhorar a escolha do utilizador através 
do fornecimento de alternativas claras pode resolver este problema e melhorar os resultados 
do mercado.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Abster-se de classificar de forma 
mais favorável os serviços e produtos 
propostos pelos próprios ou por qualquer 
terceiro pertencente à mesma empresa, 
comparativamente a serviços ou produtos 
semelhantes de terceiros, e aplicar 
condições equitativas e não 
discriminatórias à referida classificação;

d) Abster-se de classificar de forma 
mais favorável os serviços, parâmetros e 
produtos propostos pelos próprios ou por 
qualquer terceiro pertencente à mesma 
empresa, comparativamente a serviços ou 
produtos semelhantes de terceiros, e aplicar 
condições transparentes, equitativas e não 
discriminatórias à referida classificação;

Or. en
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Justificação

O autofavorecimento ocorre numa ampla variedade de categorias de serviços essenciais de 
plataforma. Esta alteração alarga o âmbito de aplicação da disposição, a fim de abranger a 
maior variedade de serviços possível.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Permitir aos utilizadores 
profissionais e aos prestadores de serviços 
complementares o acesso e a 
interoperabilidade com o mesmo sistema 
operativo, equipamento informático ou 
funcionalidades de software disponíveis ou 
utilizados na prestação de qualquer serviço 
complementar por parte do controlador de 
acesso;

f) Permitir aos utilizadores 
profissionais, aos utilizadores finais, aos 
prestadores de serviços complementares e 
a outros prestadores de serviços essenciais 
de plataforma o acesso e a 
interoperabilidade com o mesmo sistema 
operativo, equipamento informático ou 
funcionalidades de software disponíveis ou 
utilizados na prestação de qualquer serviço 
complementar e serviço essencial de 
plataforma por parte do controlador de 
acesso;

Or. en

Justificação

A interoperabilidade é fundamental para assegurar mercados digitais competitivos. Por 
conseguinte, este requisito deve estender-se não só aos serviços complementares, mas 
também aos serviços essenciais de plataforma, e deve incluir a interoperabilidade com outros 
prestadores de serviços essenciais de plataforma. Desta forma, os utilizadores também ficam 
com um maior nível de controlo sobre os seus dados, princípio que é também apoiado pela 
AEPD.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Fornecer aos agentes publicitários e 
editores comerciais, a pedido destes e a 

Suprimido
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título gratuito, acesso às ferramentas de 
medição de desempenho do controlador de 
acesso e às informações necessárias para 
que os agentes publicitários e editores 
comerciais efetuem a sua própria 
verificação independente do inventário de 
anúncios;

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Proporcionar uma portabilidade 
efetiva dos dados gerados no decurso das 
atividades de um utilizador profissional ou 
utilizador final e, em particular, fornecer 
ferramentas aos utilizadores finais que 
permitam exercer o direito de portabilidade 
dos dados, em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679, incluindo 
mediante a concessão de um acesso 
contínuo e em tempo real;

h) Proporcionar uma portabilidade 
efetiva dos dados fornecidos ou gerados no 
decurso das atividades de um utilizador 
profissional ou utilizador final e, em 
particular, fornecer ferramentas aos 
utilizadores finais que permitam exercer o 
direito de portabilidade dos dados, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2016/679, incluindo mediante a concessão 
de um acesso contínuo e em tempo real;

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Proporcionar aos utilizadores 
profissionais, ou a terceiros autorizados por 
um utilizador profissional, a título gratuito, 
o acesso e a utilização, de forma efetiva, 
contínua, em tempo real e com elevada 
qualidade, de dados agregados ou não 
agregados, fornecidos ou gerados no 
contexto da utilização dos serviços 

i) Proporcionar aos utilizadores 
profissionais, ou a terceiros autorizados por 
um utilizador profissional, a título gratuito, 
o acesso e a utilização, de forma efetiva, 
contínua, em tempo real e com elevada 
qualidade, de dados agregados ou não 
agregados, fornecidos ou gerados no 
contexto da utilização dos serviços 
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essenciais de plataforma em causa por 
esses utilizadores profissionais e por 
utilizadores finais que recorram aos 
produtos ou serviços fornecidos pelos 
referidos utilizadores profissionais; Em 
relação aos dados pessoais, permitir o 
acesso aos mesmos e a sua utilização 
unicamente nos casos diretamente 
relacionados com a utilização, por parte do 
utilizador final, dos produtos ou serviços 
propostos pelo utilizador profissional em 
causa por intermédio do serviço essencial 
de plataforma em causa, contanto que o 
utilizador final autorize essa partilha dando 
o seu consentimento na aceção do 
Regulamento (UE) 2016/679;

essenciais de plataforma em causa por 
esses utilizadores profissionais e por 
utilizadores finais que recorram aos 
produtos ou serviços fornecidos pelos 
referidos utilizadores profissionais; 
permitir, com o consentimento do titular 
dos dados, o acesso aos mesmos e a sua 
utilização unicamente nos casos 
diretamente relacionados com a utilização, 
por parte do utilizador final, dos produtos 
ou serviços propostos pelo utilizador 
profissional em causa por intermédio do 
serviço essencial de plataforma em causa, 
contanto que o utilizador final autorize essa 
partilha dando o seu consentimento na 
aceção do Regulamento (UE) 2016/679;

Or. en

Justificação

Esta alteração harmoniza a disposição com o parecer emitido pela AEPD.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Permitir a todos os fornecedores de 
motores de pesquisa em linha terceiros, a 
pedido destes, um acesso equitativo, 
razoável e não discriminatório a dados 
sobre classificações, pesquisas, cliques e 
visualizações relativamente a pesquisas 
gratuitas e pagas, gerados por utilizadores 
finais nos motores de pesquisa em linha do 
controlador de acesso, sob reserva de 
anonimização dos dados sobre pesquisas, 
cliques e visualizações que constituam 
dados pessoais;

Suprimido

Or. en

Justificação

A AEPD levanta a questão de os dados em questão serem muito provavelmente dados 
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pessoais ou facilmente identificáveis. Por conseguinte, não devem ser partilhados.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Facultar aos utilizadores 
profissionais de plataformas digitais de 
trabalho o acesso a canais de 
comunicação sem supervisão, 
interferência ou acesso por parte do 
controlador de acesso para efeitos de 
discussão, coordenação e tomada de 
medidas entre utilizadores profissionais 
contra práticas comerciais 
discriminatórias ou desleais por parte do 
controlador de acesso, não obstante as 
suas obrigações decorrentes da legislação 
nacional ou da União;

Or. en

Justificação

As plataformas de trabalho são uma categoria importante e em crescimento das potenciais 
plataformas controladoras de acesso. A sua posição crucial no mercado entre utilizadores 
profissionais e utilizadores finais coloca-as numa posição de poder que pode habilitá-las a 
explorar utilizadores profissionais ou utilizadores finais. Estas disposições visam criar 
transparência para estes serviços e dar aos utilizadores profissionais destas plataformas a 
possibilidade de se organizarem e de tratarem de queixas de forma coletiva.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Fornecer aos utilizadores 
profissionais de plataformas digitais de 
trabalho e terceiros com interesse legítimo 
em representar utilizadores profissionais 
ou utilizadores finais informações sobre o 
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funcionamento dos respetivos algoritmos, 
classificações e interações, tarifas e taxas, 
alterações de termos e algoritmos, 
rastreamento de utilizadores profissionais 
ou utilizadores finais e procedimentos de 
desativação de forma clara, compreensível 
e facilmente acessível;

Or. en

Justificação

As plataformas de trabalho são uma categoria importante e em crescimento das potenciais 
plataformas controladoras de acesso. A sua posição crucial no mercado entre utilizadores 
profissionais e utilizadores finais coloca-as numa posição de poder que pode habilitá-las a 
explorar utilizadores profissionais ou utilizadores finais. Estas disposições visam criar 
transparência para estes serviços e dar aos utilizadores profissionais destas plataformas a 
possibilidade de se organizarem e de tratarem de queixas de forma coletiva.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas aplicadas pelo 
controlador de acesso a fim de assegurar o 
cumprimento das obrigações previstas nos 
artigos 5.º e 6.º devem ser eficazes na 
realização do objetivo inerente à obrigação 
em causa. O controlador de acesso deve 
assegurar que essas medidas são aplicadas 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE, bem como a 
legislação em matéria de cibersegurança, 
defesa dos consumidores e segurança dos 
produtos. 

1. As medidas aplicadas pelo 
controlador de acesso a fim de assegurar o 
cumprimento integral das obrigações 
previstas nos artigos 5.º e 6.º devem ser 
eficazes na realização do objetivo inerente 
à obrigação em causa. O controlador de 
acesso deve demonstrar o cumprimento 
das obrigações previstas nos artigos 5.º 
e 6.º e assegurar que essas medidas são 
aplicadas em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 e a 
Diretiva 2002/58/CE, bem como a 
legislação em matéria de cibersegurança, 
defesa dos consumidores e segurança dos 
produtos. 

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete a redação do artigo 11.º relativo à «antievasão».
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Existir um desequilíbrio entre 
direitos e deveres dos utilizadores 
profissionais e o controlador de acesso 
obtiver, junto dos utilizadores 
profissionais, uma vantagem 
desproporcionada em relação ao serviço 
prestado pelo mesmo aos utilizadores 
profissionais; ou 

a) Existir um desequilíbrio entre 
direitos e deveres dos utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais e o 
controlador de acesso obtiver, junto dos 
utilizadores profissionais, uma vantagem 
desproporcionada em relação ao serviço 
prestado pelo mesmo aos utilizadores 
profissionais ou utilizadores finais; ou 

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os controladores de acesso devem 
assegurar o cumprimento efetivo e integral 
das obrigações previstas nos artigos 5.º e 
6.º. Embora as obrigações previstas nos 
artigos 5.º e 6.º sejam aplicáveis no 
respeitante aos serviços essenciais de 
plataforma designados nos termos do 
artigo 3.º, a sua aplicação não pode ser 
prejudicada por comportamentos da 
empresa à qual o controlador de acesso 
pertence, independentemente de esse 
comportamento ser de natureza contratual, 
comercial, técnica ou qualquer outra.

1. Os controladores de acesso devem 
assegurar o cumprimento efetivo e integral 
das obrigações previstas nos artigos 5.º e 
6.º. Embora as obrigações previstas nos 
artigos 5.º e 6.º sejam aplicáveis no 
respeitante aos serviços essenciais de 
plataforma designados nos termos do 
artigo 3.º, a sua aplicação não pode ser 
prejudicada por comportamentos da 
empresa à qual o controlador de acesso 
pertence, independentemente de esse 
comportamento ser de natureza contratual, 
comercial, técnica ou qualquer outra, 
incluindo oferecer aos utilizadores uma 
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escolha de forma não neutra ou subverter 
a tomada de decisão autónoma de 
utilizadores profissionais ou utilizadores 
finais através da forma, da função ou do 
funcionamento da interface do utilizador 
ou das respetivas componentes.

Or. en

Justificação

É essencial fazer face à prática comum de utilizar padrões «obscuros», empregue para levar 
subconscientemente os utilizadores num certo sentido, na medida em que esta priva os 
utilizadores da sua autonomia e de uma escolha independente.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que é necessário 
obter consentimento para a recolha e o 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
respeitar o presente regulamento, os 
controladores de acesso devem tomar as 
medidas necessárias para permitir que os 
utilizadores profissionais obtenham 
diretamente o consentimento indispensável 
para o tratamento desses dados, sempre que 
exigido por força do 
Regulamento (UE) 2016/679 e da 
Diretiva 2002/58/CE, ou para observar, por 
outros meios, as regras e os princípios da 
União em matéria de proteção de dados e 
privacidade, nomeadamente por via do 
fornecimento de dados devidamente 
anonimizados aos utilizadores 
profissionais, se for caso disso. Os 
controladores de acesso não podem tornar 
a obtenção do referido consentimento mais 
onerosa para os utilizadores profissionais 
do que para os seus próprios serviços.

2. Nos casos em que é necessário 
obter consentimento para a recolha e o 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
respeitar o presente regulamento, os 
controladores de acesso devem tomar as 
medidas necessárias para permitir que os 
utilizadores profissionais obtenham 
diretamente o consentimento indispensável 
para o tratamento desses dados, sempre que 
exigido por força do 
Regulamento (UE) 2016/679 e da 
Diretiva 2002/58/CE, ou para observar, por 
outros meios, as regras e os princípios da 
União em matéria de proteção de dados e 
privacidade, nomeadamente por via do 
fornecimento de dados devidamente 
anonimizados aos utilizadores 
profissionais, se for caso disso. Os 
controladores de acesso não podem tornar 
a obtenção do referido consentimento mais 
onerosa para os utilizadores profissionais 
do que para os seus próprios serviços e 
devem proporcionar aos utilizadores uma 
escolha de forma neutra, salvaguardando 
a tomada de decisão autónoma de 
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utilizadores profissionais ou utilizadores 
finais através da forma, da função ou do 
funcionamento da interface de utilizador.

Or. en

Justificação

É essencial fazer face à prática comum de utilizar padrões «obscuros», utilizada para 
conduzir subconscientemente os utilizadores num certo sentido, na medida em que esta priva 
os utilizadores da sua autonomia e de uma escolha independente.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os controladores de acesso não 
podem deteriorar as condições ou a 
qualidade de nenhum dos serviços 
essenciais de plataforma prestados a 
utilizadores profissionais ou utilizadores 
finais que façam uso dos direitos ou das 
escolhas previstas nos artigos 5.º e 6.º, nem 
dificultar indevidamente o exercício 
desses direitos ou escolhas. 

3. Os controladores de acesso não 
podem deteriorar as condições ou a 
qualidade de nenhum dos serviços 
essenciais de plataforma prestados a 
utilizadores profissionais ou utilizadores 
finais que façam uso dos direitos ou das 
escolhas previstas nos artigos 5.º e 6.º, nem 
prejudicar o exercício efetivo desses 
direitos ou escolhas. 

Or. en

Justificação

Os utilizadores profissionais e finais devem poder ser capazes de exercer plenamente os seus 
direitos de forma efetiva.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O direito do fabricante de uma 
base de dados previsto no artigo 7.º, n.º 1, 
da Diretiva 96/9/CE não pode ser exercido 
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por um controlador de acesso de tal forma 
que impeça a reutilização de dados ou a 
restrinja para além dos limites 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Justificação

Um controlador de acesso pode recorrer ao direito «sui generis» relativo às bases de dados 
previsto no artigo 7.º da Diretiva 96/9/CE para se furtar a algumas das obrigações impostas 
pelo RMD. Para que tal não aconteça, deve ser afirmado claramente que este direito não 
pode ser exercido de tal forma que impeça a reutilização de dados ou a limite para além dos 
limites estabelecidos no RMD.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação prevista no n.º 1 
deve, no mínimo, descrever os volumes de 
negócios anuais no EEE e a nível mundial 
dos alvos de aquisição e o volume de 
negócios anual no EEE, o número de 
utilizadores profissionais ativos 
anualmente e o número de utilizadores 
finais ativos mensalmente dos serviços 
essenciais de plataforma em causa, bem 
como a fundamentação para a concentração 
projetada.

2. A notificação prevista no n.º 1 
deve, no mínimo, descrever os volumes de 
negócios anuais no EEE e a nível mundial 
dos alvos de aquisição e o volume de 
negócios anual no EEE, o número de 
utilizadores profissionais ativos 
anualmente e o número de utilizadores 
finais ativos mensalmente dos serviços 
essenciais de plataforma em causa, bem 
como a fundamentação para a concentração 
projetada e o seu impacto potencial nos 
direitos e interesses dos utilizadores 
profissionais e utilizadores finais.

Or. en

Justificação

O RMD tem por objetivo «permitir, tanto a utilizadores finais como a utilizadores 
profissionais» tirar pleno partido da economia de plataformas. Este objetivo deve ficar mais 
bem representado ao reconhecer também os efeitos adversos das ações dos controladores de 
acesso nos utilizadores finais.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses após a sua 
designação nos termos do artigo 3.º, o 
controlador de acesso deve apresentar à 
Comissão uma descrição, validada por uma 
auditoria independente, de quaisquer 
técnicas de definição de perfis de 
consumidores aplicadas pelo mesmo no 
âmbito dos serviços essenciais de 
plataforma identificados nos termos do 
artigo 3.º. Essa descrição deve ser 
atualizada, pelo menos, anualmente.

No prazo de seis meses após a sua 
designação nos termos do artigo 3.º, o 
controlador de acesso deve apresentar à 
Comissão uma descrição, validada por uma 
auditoria independente e disponível ao 
público, de quaisquer técnicas de definição 
de perfis de utilizadores profissionais e 
utilizadores finais e da personalização do 
seu serviço aplicadas pelo mesmo no 
âmbito dos serviços essenciais de 
plataforma identificados nos termos do 
artigo 3.º. Essa descrição deve ser 
atualizada, pelo menos, anualmente.

Or. en

Justificação

A fim de permitir um controlo público adequado das práticas de definição de perfis e de 
personalização dos controladores de acesso, é essencial que a auditoria seja disponibilizada 
ao público. A inclusão tanto de utilizadores profissionais como de utilizadores finais no 
âmbito de aplicação assegura que o efeito se reflete devidamente em ambas as partes.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode realizar uma 
investigação de mercado com o intuito de 
analisar se um prestador de serviços 
essenciais de plataforma deve ser 
designado como controlador de acesso nos 
termos do artigo 3.º, n.º 6, ou a fim de 
identificar serviços essenciais de 
plataforma relativamente a um controlador 
de acesso, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 7. A Comissão procura 

1. A Comissão pode, por iniciativa 
própria ou com base nos motivos previstos 
no artigo 33.º, realizar uma investigação de 
mercado com o intuito de analisar se um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma deve ser designado como 
controlador de acesso nos termos do 
artigo 3.º, n.º 6, ou a fim de identificar 
serviços essenciais de plataforma 
relativamente a um controlador de acesso, 
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finalizar a sua investigação adotando uma 
decisão em conformidade em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 4, no prazo de doze meses a contar da 
data de abertura da investigação de 
mercado.

em conformidade com o artigo 3.º, n.º 7. A 
Comissão procura finalizar a sua 
investigação adotando uma decisão em 
conformidade em conformidade com o 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 32.º, n.º 4, no prazo de doze meses a 
contar da data de abertura da investigação 
de mercado.

Or. en

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, em virtude do artigo 3.º, n.º 6, 
designar como controlador de acesso um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma que ainda não ocupa uma 
posição enraizada e duradoura nas suas 
operações, mas que se prevê que virá a 
ocupar num futuro próximo, a Comissão 
declara que são aplicáveis ao referido 
controlador de acesso apenas as obrigações 
previstas no artigo 5.º, alínea b), e no 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas e), f), h) e i), 
conforme especificado na decisão de 
designação. A Comissão declara como 
aplicáveis apenas as obrigações adequadas 
e necessárias para impedir que o 
controlador de acesso em causa adquira, de 
forma desleal, uma posição enraizada e 
duradoura nas suas operações. A Comissão 
revê essa designação em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 4.º. 

4. Se, em virtude do artigo 3.º, n.º 6, 
designar como controlador de acesso um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma que ainda não ocupa uma 
posição enraizada e duradoura nas suas 
operações, mas que se prevê que virá a 
ocupar num futuro próximo, a Comissão 
declara que são aplicáveis ao referido 
controlador de acesso apenas as obrigações 
previstas nos artigos 5.º e 6.º. A Comissão 
declara como aplicáveis apenas as 
obrigações adequadas e necessárias para 
impedir que o controlador de acesso em 
causa adquira, de forma desleal, uma 
posição enraizada e duradoura nas suas 
operações. A Comissão revê essa 
designação em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 4.º. 

Or. en

Justificação

Em virtude do âmbito e dos diferentes desafios dos serviços essenciais de plataforma, a 
Comissão deve ficar habilitada a ter em conta toda a gama de obrigações dos controladores 
de acesso designados.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se a investigação de mercado 
demonstrar que um controlador de acesso 
desrespeitou sistematicamente as 
obrigações previstas nos artigos 5.º e 6.º e 
reforçou ou ampliou a sua posição de 
controlo, no que respeita às características 
enunciadas no artigo 3.º, n.º 1, a Comissão 
pode, mediante decisão adotada em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 4, impor ao controlador de acesso em 
questão as medidas corretivas 
comportamentais ou estruturais que se 
afigurem proporcionadas para a infração 
cometida e necessárias para assegurar o 
cumprimento do presente regulamento. A 
Comissão finaliza a sua investigação 
adotando uma decisão no prazo de doze 
meses a contar da data de abertura da 
investigação de mercado. 

1. Se a investigação de mercado 
demonstrar que um controlador de acesso 
desrespeitou sistematicamente as 
obrigações previstas nos artigos 5.º e 6.º e 
reforçou ou ampliou a sua posição de 
controlo, no que respeita às características 
enunciadas no artigo 3.º, n.º 1, a Comissão 
pode, mediante decisão adotada em 
conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 4, impor ao controlador de acesso em 
questão as medidas corretivas 
comportamentais ou estruturais que se 
afigurem proporcionadas para a infração 
cometida e necessárias para assegurar o 
cumprimento integral do presente 
regulamento. A Comissão finaliza a sua 
investigação adotando uma decisão no 
prazo de seis meses a contar da data de 
abertura da investigação de mercado. 

Or. en

Justificação

A Comissão lança investigações de mercado depois de já ter conhecimento de três casos de 
incumprimento. Por conseguinte, deve agir com celeridade, sob pena de as práticas 
potencialmente abusivas de um controlador de acesso prejudicarem gravemente a 
concorrência e a escolha dos consumidores.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Considera-se que um controlador 
de acesso incorreu num incumprimento 

3. Considera-se que um controlador 
de acesso incorreu num incumprimento 
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sistemático das obrigações previstas nos 
artigos 5.º e 6.º se a Comissão tiver 
emitido, pelo menos, três decisões de 
incumprimento ou de aplicação de coima 
em conformidade com os artigos 25.º e 
26.º, respetivamente, respeitantes a 
qualquer dos serviços essenciais de 
plataforma prestados por esse controlador 
de acesso, durante um período de cinco 
anos antes da adoção da decisão de 
abertura de uma investigação de mercado 
com vista à eventual adoção de uma 
decisão nos termos do presente artigo.

sistemático das obrigações previstas nos 
artigos 5.º e 6.º se a Comissão tiver 
emitido, pelo menos, duas decisões de 
incumprimento ou de aplicação de coima 
em conformidade com os artigos 25.º e 
26.º, respetivamente, respeitantes a 
qualquer dos serviços essenciais de 
plataforma prestados por esse controlador 
de acesso, durante um período de cinco 
anos antes da adoção da decisão de 
abertura de uma investigação de mercado 
com vista à eventual adoção de uma 
decisão nos termos do presente artigo.

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode realizar uma 
investigação de mercado com o intuito de 
analisar se um ou mais serviços do setor 
digital devem ser aditados à lista de 
serviços essenciais de plataforma, ou para 
detetar tipos de práticas suscetíveis de 
limitar a disputabilidade dos serviços 
essenciais de plataforma ou de constituir 
práticas desleais e que não sejam 
devidamente abrangidos pelo presente 
regulamento. A Comissão emite um 
relatório público, o mais tardar, 24 meses 
após a abertura da investigação de 
mercado.

A Comissão pode realizar uma 
investigação de mercado com o intuito de 
analisar se um ou mais serviços do setor 
digital devem ser aditados à lista de 
serviços essenciais de plataforma, ou para 
detetar tipos de práticas suscetíveis de 
limitar a disputabilidade dos serviços 
essenciais de plataforma ou de constituir 
práticas desleais e que não sejam 
devidamente abrangidos pelo presente 
regulamento. A Comissão emite um 
relatório público, o mais tardar, 12 meses 
após a abertura da investigação de 
mercado.

Or. en

Justificação

A Comissão lança investigações de mercado depois de já ter conhecimento de três casos de 
incumprimento. Por conseguinte, deve agir com celeridade, sob pena de as práticas 
potencialmente abusivas de um controlador de acesso prejudicarem gravemente a 
concorrência e a escolha dos consumidores.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na decisão de incumprimento 
adotada nos termos do n.º 1, a Comissão 
ordena que o controlador de acesso cesse o 
incumprimento num prazo adequado e que 
apresente esclarecimentos sobre o modo 
como tenciona dar cumprimento à 
decisão.

3. Na decisão de incumprimento 
adotada nos termos do n.º 1, a Comissão 
ordena que o controlador de acesso cesse o 
incumprimento num prazo adequado e 
impõe as medidas corretivas 
comportamentais ou estruturais que se 
afigurem necessárias e proporcionadas 
para a infração.

Or. en

Justificação

A Comissão deve impor as medidas corretivas certas, se necessário. A experiência do direito 
da concorrência demonstrou que as medidas corretivas escolhidas pelos controladores de 
acesso normalmente ficam aquém do necessário para fazer face ao problema em causa.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adotar decisões nos 
termos do artigo 7.º, do artigo 8.º, n.º 1, do 
artigo 9.º, n.º 1, dos artigos 15.º, 16.º, 22.º, 
23.º, 25.º e 26.º e do artigo 27.º, n.º 2, a 
Comissão confere ao controlador de acesso 
ou à empresa ou associação de empresas 
em causa a possibilidade de se 
pronunciarem sobre:

1. Antes de adotar decisões nos 
termos do artigo 7.º, do artigo 8.º, n.º 1, do 
artigo 9.º, n.º 1, dos artigos 15.º, 16.º, 22.º, 
23.º, 25.º e 26.º e do artigo 27.º, n.º 2, a 
Comissão confere ao controlador de acesso 
ou à empresa ou associação de empresas 
em causa e a terceiros com um interesse 
legítimo a possibilidade de se 
pronunciarem sobre:

Or. en

Justificação

Estas alterações harmonizam o artigo 30.º com as alterações ao artigo 33.º.
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controladores de acesso, as 
empresas e as associações de empresas em 
causa podem formular observações às 
conclusões preliminares da Comissão num 
prazo fixado pela Comissão nas suas 
conclusões preliminares, que não poderá 
ser inferior a 14 dias.

2. Os controladores de acesso, as 
empresas e as associações de empresas em 
causa e os terceiros com um interesse 
legítimo podem formular observações às 
conclusões preliminares da Comissão num 
prazo fixado pela Comissão nas suas 
conclusões preliminares, que não poderá 
ser inferior a 14 dias.

Or. en

Justificação

Estas alterações harmonizam o artigo 30.º com as alterações ao artigo 33.º.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão baseia as suas decisões 
apenas nas objeções sobre as quais os 
controladores de acesso, as empresas e as 
associações de empresas em causa tenham 
tido oportunidade de se pronunciar.

3. A Comissão baseia as suas decisões 
apenas nas objeções sobre as quais os 
controladores de acesso, as empresas e as 
associações de empresas em causa e os 
terceiros com um interesse legítimo 
tenham tido oportunidade de se pronunciar.

Or. en

Justificação

Estas alterações harmonizam o artigo 30.º com as alterações ao artigo 33.º.
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Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso três ou mais Estados-
Membros solicitem à Comissão a abertura 
de uma investigação nos termos do 
artigo 15.º, por considerarem que existem 
motivos razoáveis para suspeitar que um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma deve ser designado como 
controlador de acesso, a Comissão analisa, 
no prazo de quatro meses, se existem 
motivos razoáveis para abrir a referida 
investigação.

1. Caso um ou mais Estados-
Membros solicitem à Comissão a abertura 
de uma investigação nos termos do 
artigo 15.º, por considerarem que existem 
motivos razoáveis para suspeitar que um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma deve ser designado como 
controlador de acesso, ou que um 
controlador de acesso está a violar as 
obrigações que lhe são impostas por força 
dos artigos 5.º e 6.º, ou porque dispõem de 
informações segundo as quais existem 
motivos razoáveis para acrescentar novos 
serviços e novas práticas, a Comissão 
analisa, com base nestas informações e no 
prazo de quatro meses, se existem motivos 
razoáveis para abrir a referida investigação.

Or. en

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os terceiros com interesse legítimo 
em representar utilizadores profissionais 
ou utilizadores finais podem comunicar à 
Comissão dados que comprovem que um 
prestador de serviços essenciais de 
plataforma deve ser designado como 
controlador de acesso, ou que um 
controlador de acesso está a violar as 
obrigações que lhe são impostas por força 
dos artigos 5.º e 6.º, ou quaisquer 
informações segundo as quais existem 
motivos razoáveis para acrescentar novos 
serviços e novas práticas. Com base nestas 
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informações, a Comissão analisa, no 
prazo de quatro meses, se existem motivos 
razoáveis para abrir a referida 
investigação, nos termos dos artigos 15.º, 
16.º e 17.º.

Or. en

Justificação

Os terceiros pertinentes devem ter o direito de apresentar queixas contra controladores de 
acesso, a fim de alertarem a Comissão para potenciais violações das obrigações dos 
controladores de acesso, que devem permitir à Comissão agir nos termos dos artigos 15.º, 
16.º e 17.º.


