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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O RSD deve abranger todos os serviços digitais que desempenham um papel importante na 
divulgação de conteúdos ilegais, a fim de submeter as respetivas práticas de moderação de 
conteúdos a uma regulação adequada. Foi por este motivo que clarifiquei o âmbito de 
aplicação do RSD no sentido de visar explicitamente três tipos de serviços que desempenham 
um papel primordial na divulgação de conteúdos: motores de pesquisa, serviços de 
transmissão em direto de conteúdos gerados por utilizadores e serviços de mensagens. 

Estas três categorias de serviços devem estar sujeitas, em primeiro lugar, às obrigações 
atualmente previstas para todos os serviços intermediários e, em segundo lugar, às obrigações 
de avaliação e atenuação dos riscos aplicadas a plataformas de muito grande dimensão, 
quando estas excedem os limiares pertinentes. Os serviços de transmissão em direto e os 
serviços de mensagens devem também ser sujeitos a determinadas obrigações aplicáveis aos 
serviços de armazenagem em servidor e às plataformas em linha, na medida em que essas 
obrigações lhes possam ser aplicadas. Por exemplo, estes serviços podem e devem cumprir as 
obrigações relacionadas com a suspensão de contas e com as garantias oferecidas aos 
utilizadores em caso de sanções.

No contexto da rápida expansão dos últimos anos e, em especial, da pandemia de COVID-19, 
os mercados em linha deram lugar a uma série de ameaças em matéria de proteção dos 
consumidores, em termos tanto de respeito dos direitos dos consumidores como de segurança 
e conformidade dos produtos. Acresce que estes mercados suscitam preocupações crescentes 
no que respeita aos direitos de propriedade industrial e à contrafação e, em termos mais 
gerais, preocupações também crescentes no que respeita à criação de condições de 
concorrência desiguais, em que as empresas que cumprem as suas obrigações estão cada vez 
mais sujeitas a concorrência desleal por parte das empresas infratoras. 

Por exemplo, as investigações sobre os dez principais mercados em linha revelaram que, em 
média, 63 % dos produtos propostos aos consumidores europeus eram não conformes e 28 % 
destes produtos eram mesmo perigosos, percentagens significativamente mais elevadas do 
que as encontradas nos retalhistas tradicionais.

Esta situação está, sem dúvida, ligada a uma lacuna no quadro jurídico em vigor, que permite 
que os mercados em linha escapem a uma série de requisitos essenciais, sem os quais não é 
possível assegurar um nível razoável e satisfatório de proteção dos consumidores europeus 
que fazem compras em linha. Quanto maior for a quota de mercado dos mercados em linha, 
mais elevado e mais preocupante será esse risco. 

Atendendo ao que precede, para colmatar esta lacuna e, dessa forma, eliminar este risco 
crescente, afigura-se indispensável inserir no RSD uma série de disposições adicionais 
específicas para as plataformas em linha que oferecem serviços de mercado. 

Outro problema é a aplicação do chamado «princípio do país de origem», que, dada a atual 
criação de plataformas de conteúdos na UE, pode levar a que sejam poucas as autoridades 
nacionais habilitadas a fazer cumprir o RSD. Estas autoridades poderão não ter condições 
para desempenhar o papel que lhes incumbe. Além disso, o regime proposto não permite ter 
devidamente em conta as especificidades nacionais na regulação dos conteúdos. O RSD deve, 
por conseguinte, ser adaptado de modo a conferir explicitamente prerrogativas de intervenção 
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às autoridades competentes do país de destino (por exemplo, o poder para aceder aos dados, 
participar na investigação e na tomada de decisões, para tomar medidas em relação a um 
problema que afete o seu território e para intervir diretamente em caso de inação injustificada 
por parte da autoridade do país de estabelecimento).

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 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Atendendo às características 
específicas dos serviços em causa e à 
correspondente necessidade de submeter os 
seus prestadores a determinadas obrigações 
específicas, é necessário distinguir, no 
âmbito da categoria mais vasta de 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, tal como definidos no 
presente regulamento, a subcategoria de 
plataformas em linha. As plataformas em 
linha, como as redes sociais ou os 
mercados em linha, devem ser definidas 
como prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor que não só 
armazenam informações fornecidas pelos 
destinatários do serviço a pedido dos 
mesmos, mas também divulgam essas 
informações ao público, mais uma vez a 
pedido dos mesmos. No entanto, a fim de 
evitar impor obrigações demasiado amplas, 
os prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor não devem ser considerados 
plataformas em linha quando a divulgação 
ao público seja apenas um elemento menor 
e meramente acessório de outro serviço e 
não possa, por razões técnicas objetivas, 
ser utilizado sem esse serviço principal, e 
quando a integração desse elemento não 
constitua uma forma de contornar a 
aplicabilidade das regras do presente 
regulamento às plataformas em linha. Por 

(13) Atendendo às características 
específicas dos serviços em causa e à 
correspondente necessidade de submeter os 
seus prestadores a determinadas obrigações 
específicas, é necessário distinguir, no 
âmbito da categoria mais vasta de 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, tal como definidos no 
presente regulamento, a subcategoria de 
plataformas em linha. As plataformas em 
linha, os motores de pesquisa, as redes 
sociais, os mercados em linha, as 
plataformas de transmissão em direto ou 
os prestadores de serviços de mensagens 
privadas devem ser definidos como 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor que não só armazenam 
informações fornecidas pelos destinatários 
do serviço a pedido dos mesmos, mas 
também divulgam essas informações ao 
público, mais uma vez a pedido dos 
mesmos. No entanto, a fim de evitar impor 
obrigações demasiado amplas, os 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor não devem ser considerados 
plataformas em linha quando a divulgação 
ao público seja apenas um elemento menor 
e meramente acessório de outro serviço e 
não possa, por razões técnicas objetivas, 
ser utilizado sem esse serviço principal, e 
quando a integração desse elemento não 
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exemplo, a secção de comentários de um 
jornal em linha poderá constituir um 
elemento deste tipo, caso seja evidente que 
a secção em causa é acessória do serviço 
principal, representado pela publicação de 
notícias sob a responsabilidade editorial do 
editor.

constitua uma forma de contornar a 
aplicabilidade das regras do presente 
regulamento às plataformas em linha. Por 
exemplo, a secção de comentários de um 
jornal em linha poderá constituir um 
elemento deste tipo, caso seja evidente que 
a secção em causa é acessória do serviço 
principal, representado pela publicação de 
notícias sob a responsabilidade editorial do 
editor.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As isenções de responsabilidade 
estabelecidas no presente regulamento não 
devem aplicar-se nos casos em que, em vez 
de se limitar a prestar os serviços de forma 
neutra, através de um tratamento 
meramente técnico e automático das 
informações prestadas pelo destinatário do 
serviço, o prestador de serviços 
intermediários desempenhe um papel ativo 
que lhe permita ter conhecimento ou 
controlo dessas informações. Por 
conseguinte, essas isenções não devem ser 
aplicáveis no que respeita à 
responsabilidade relativa às informações 
fornecidas não pelo destinatário do serviço 
mas pelo próprio prestador do serviço 
intermediário, inclusive quando as 
informações tenham sido elaboradas sob a 
responsabilidade editorial desse prestador.

(18) As isenções de responsabilidade 
estabelecidas no presente regulamento não 
devem aplicar-se nos casos em que, em vez 
de se limitar a prestar os serviços de forma 
neutra, através de um tratamento 
meramente técnico, automático e passivo 
das informações prestadas pelo destinatário 
do serviço, o prestador de serviços 
intermediários desempenhe um papel ativo 
que lhe permita ter conhecimento ou 
controlo dessas informações. Essas 
isenções não devem ser aplicáveis no que 
respeita à responsabilidade relativa às 
informações fornecidas não pelo 
destinatário do serviço mas pelo próprio 
prestador do serviço intermediário, 
inclusive quando as informações tenham 
sido elaboradas sob a responsabilidade 
editorial desse prestador. Considera-se que 
o prestador de serviços intermediários 
desempenha um papel ativo quando 
otimiza, promove, classifica, organiza e 
referencia o conteúdo, 
independentemente de este estar ou não 
automatizado.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As isenções de responsabilidade 
estabelecidas no presente regulamento 
não devem aplicar-se aos prestadores de 
serviços intermediários que não cumpram 
as obrigações de devida diligência 
previstas no presente regulamento. A 
condicionalidade deve ainda assegurar 
que as normas para beneficiar de tais 
isenções contribuam para um elevado 
nível de segurança e de confiança no 
ambiente em linha.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Um prestador de serviços 
intermediários que colabore 
deliberadamente com um destinatário dos 
serviços a fim de exercer atividades ilegais 
não presta o seu serviço de forma neutra, 
pelo que não deve poder beneficiar das 
isenções de responsabilidade previstas no 
presente regulamento.

(20) Um prestador de serviços 
intermediários que tenha por principal 
objetivo desenvolver ou facilitar atividades 
ilegais não presta o seu serviço de forma 
neutra, pelo que não deve poder beneficiar 
das isenções de responsabilidade previstas 
no presente regulamento.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de assegurar a proteção 
efetiva dos consumidores quando efetuam 
transações comerciais em linha que sejam 
objeto de intermediação, certos 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, nomeadamente plataformas 
em linha que permitam aos consumidores 
celebrar contratos à distância com 
comerciantes, não devem poder beneficiar 
da isenção de responsabilidade aplicável 
aos prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor prevista no 
presente regulamento, na medida em que 
essas plataformas apresentem as 
informações pertinentes relacionadas com 
as transações em causa de uma forma que 
induza os consumidores a acreditarem que 
as informações foram fornecidas pelas 
mesmas ou por destinatários do serviço 
que atuem sob a sua autoridade ou 
controlo, e que conhecem ou controlam as 
informações, mesmo que, na realidade, tal 
não seja o caso. Neste contexto, deve 
determinar-se, de forma objetiva, com base 
em todas as circunstâncias pertinentes, se a 
apresentação é passível de induzir um 
consumidor médio e razoavelmente bem 
informado a essa convicção.

(23) Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor, como 
plataformas em linha que permitam aos 
consumidores celebrar contratos à distância 
com comerciantes e outros prestadores de 
serviços, não devem poder beneficiar da 
isenção de responsabilidade aplicável aos 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor prevista no presente 
regulamento, na medida em que 
apresentem as informações pertinentes 
relacionadas com as transações ou 
intercâmbios em causa de uma forma que 
induza os consumidores a acreditarem que 
as informações foram fornecidas pelos 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor ou por destinatários do serviço 
que atuem sob a sua autoridade ou 
controlo, e que esses prestadores de 
serviços de armazenagem em servidor 
conhecem ou controlam as informações, 
mesmo que, na realidade, tal não seja o 
caso. Neste contexto, deve determinar-se, 
de forma objetiva, com base em todas as 
circunstâncias pertinentes, se a 
apresentação é passível de induzir um 
consumidor médio e razoavelmente bem 
informado a essa convicção.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de criar segurança jurídica e 
de não desencorajar atividades destinadas a 
detetar, identificar e atuar contra conteúdos 
ilegais que os prestadores de serviços 
intermediários possam exercer 
voluntariamente, deve esclarecer-se que o 

(25) A fim de criar segurança jurídica e 
de não desencorajar atividades destinadas a 
detetar, identificar e atuar contra conteúdos 
ilegais que os prestadores de serviços 
intermediários possam exercer 
voluntariamente, deve esclarecer-se que o 
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simples facto de os prestadores exercerem 
tais atividades não conduz à 
inaplicabilidade das isenções de 
responsabilidade previstas no presente 
regulamento, desde que essas atividades 
sejam realizadas de boa-fé e de forma 
diligente. Além disso, convém esclarecer 
que o simples facto de esses prestadores 
tomarem medidas, de boa-fé, para cumprir 
os requisitos do direito da União, incluindo 
os estabelecidos no presente regulamento 
no que respeita à aplicação dos seus termos 
e condições, não deve ditar a 
inaplicabilidade dessas isenções de 
responsabilidade. Por conseguinte, 
quaisquer atividades e medidas desse tipo 
que um dado prestador possa ter tomado 
não devem ser tidas em conta ao 
determinar se pode beneficiar de uma 
isenção de responsabilidade, em particular 
no que diz respeito à questão de saber se 
presta o seu serviço de forma neutra e 
pode, por conseguinte, ser abrangido pelo 
âmbito de aplicação da disposição 
pertinente e esta regra não implica, porém, 
que o prestador possa necessariamente 
beneficiar da referida isenção.

simples facto de os prestadores exercerem 
tais atividades não conduz à 
inaplicabilidade das isenções de 
responsabilidade previstas no presente 
regulamento, desde que essas atividades 
sejam realizadas de boa-fé e de forma 
diligente. Além disso, convém esclarecer 
que o simples facto de esses prestadores 
tomarem medidas, de boa-fé, para cumprir 
os requisitos do direito da União ou 
nacional, incluindo os estabelecidos no 
presente regulamento no que respeita à 
aplicação dos seus termos e condições, não 
deve ditar a inaplicabilidade dessas 
isenções de responsabilidade estabelecidas 
no presente regulamento. Por conseguinte, 
quaisquer atividades e medidas desse tipo 
que um dado prestador possa ter tomado 
não devem ser tidas em conta ao 
determinar se pode beneficiar de uma 
isenção de responsabilidade, em particular 
no que diz respeito à questão de saber se 
presta o seu serviço de forma neutra e 
pode, por conseguinte, ser abrangido pelo 
âmbito de aplicação da disposição 
pertinente e esta regra não implica, porém, 
que o prestador possa necessariamente 
beneficiar da referida isenção.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os prestadores de serviços 
intermediários não devem estar sujeitos a 
uma obrigação de vigilância no que diz 
respeito a obrigações de natureza geral. Tal 
não diz respeito a obrigações de vigilância 
em casos específicos e, em especial, não 
afeta as decisões das autoridades nacionais 
nos termos da legislação nacional, em 
conformidade com as condições 

(28) Os Estados-Membros só estão 
impedidos de impor uma obrigação de 
vigilância aos prestadores de serviços no 
que diz respeito a obrigações de natureza 
geral. Tal não diz respeito a obrigações de 
vigilância em casos específicos e, em 
especial, não afeta as decisões das 
autoridades nacionais nos termos da 
legislação nacional, em conformidade com 
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estabelecidas no presente regulamento. 
Nenhuma disposição do presente 
regulamento deve ser interpretada como 
uma imposição de uma obrigação geral de 
vigilância ou de uma obrigação de 
apuramento ativo dos factos, ou como 
uma obrigação geral de os prestadores 
tomarem medidas pró-ativas relativamente 
a conteúdos ilegais.

as condições estabelecidas no presente 
regulamento. Nenhuma disposição do 
presente regulamento deve ser interpretada 
como impeditiva de os prestadores 
tomarem medidas pró-ativas para 
identificar e suprimir conteúdos ilegais e 
para impedir o seu reaparecimento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As decisões de prestação de 
informações reguladas pelo presente 
regulamento dizem respeito à produção de 
informações específicas sobre os 
destinatários individuais do serviço 
intermediário em causa, que são 
identificados nessas decisões para efeitos 
de determinação do respetivo cumprimento 
das regras da União ou nacionais 
aplicáveis. Por conseguinte, as decisões 
que ordenam a prestação de informações 
sobre um grupo de destinatários do serviço 
que não estejam especificamente 
identificados, incluindo as decisões que 
ordenam a prestação de informações 
agregadas necessárias para fins estatísticos 
ou para a elaboração de políticas baseadas 
em dados concretos, não devem ser 
afetadas pelas regras de prestação de 
informações do presente regulamento.

(32) As decisões de prestação de 
informações reguladas pelo presente 
regulamento dizem respeito à produção de 
informações específicas sobre os 
destinatários individuais do serviço 
intermediário em causa, que são 
identificados nessas decisões para efeitos 
de determinação do respetivo cumprimento 
das regras da União ou nacionais 
aplicáveis. Essas informações devem 
incluir os endereços de correio eletrónico, 
os números de telefone e endereços IP 
pertinentes e outros detalhes de contacto 
necessários para assegurar tal 
cumprimento. Por conseguinte, as decisões 
que ordenam a prestação de informações 
sobre um grupo de destinatários do serviço 
que não estejam especificamente 
identificados, incluindo as decisões que 
ordenam a prestação de informações 
agregadas necessárias para fins estatísticos 
ou para a elaboração de políticas baseadas 
em dados concretos, não devem ser 
afetadas pelas regras de prestação de 
informações do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Os prestadores de serviços 
intermediários estabelecidos num país 
terceiro que ofereçam serviços na União 
devem designar um representante legal 
suficientemente mandatado na União e 
fornecer informações relativas aos 
respetivos representantes legais, de modo a 
permitir uma supervisão eficaz e, se 
necessário, a aplicação do presente 
regulamento em relação a esses 
prestadores. O representante legal deve 
poder atuar também como ponto de 
contacto, desde que sejam cumpridos os 
requisitos pertinentes do presente 
regulamento.

(37) Os prestadores de serviços 
intermediários estabelecidos num país 
terceiro que ofereçam serviços na União 
devem designar um representante legal 
suficientemente mandatado na União e 
fornecer informações relativas aos 
respetivos representantes legais, de modo a 
permitir uma supervisão eficaz e, se 
necessário, a aplicação do presente 
regulamento em relação a esses 
prestadores. O representante legal deve 
poder atuar também como ponto de 
contacto, desde que sejam cumpridos os 
requisitos pertinentes do presente 
regulamento. A fim de evitar encargos 
desproporcionados, as microempresas e as 
pequenas empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, estabelecidas em países 
terceiros devem ficar isentas da obrigação 
de designar um representante legal.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor desempenham 
um papel especialmente importante na luta 
contra aos conteúdos ilegais em linha, uma 
vez que armazenam informações 
fornecidas pelos destinatários do serviço e 
a pedido destes e, normalmente, dão a 

(40) Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor desempenham 
um papel especialmente importante na luta 
contra aos conteúdos ilegais em linha, uma 
vez que armazenam informações 
fornecidas pelos destinatários do serviço e 
a pedido destes e, normalmente, dão a 
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outros destinatários acesso às mesmas, por 
vezes em grande escala. É importante que 
todos os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor, 
independentemente da sua dimensão, criem 
mecanismos de notificação e ação de 
simples utilização, que facilitem a 
notificação de elementos específicos de 
informação que a parte notificante 
considere constituírem conteúdos ilegais ao 
prestador de serviços de armazenagem em 
servidor em causa («notificação»), nos 
termos da qual esse prestador pode decidir 
se concorda ou não com a avaliação e se 
pretende remover os conteúdos ou bloquear 
o acesso aos mesmos («ação»). Desde que 
cumpridos os requisitos sobre as 
notificações, deve ser possível a cidadãos 
ou entidades notificar múltiplos elementos 
específicos de conteúdos alegadamente 
ilegais através de uma única notificação. A 
obrigação de criar mecanismos de 
notificação e ação deve aplicar-se, por 
exemplo, a serviços de armazenagem e 
partilha de ficheiros, a serviços de 
armazenagem em servidor, a servidores de 
publicidade e a sítios Web de 
armazenamento e partilha temporários de 
dados (tipo «Pastebin»), na medida em que 
sejam considerados prestadores de serviços 
de armazenagem em servidor abrangidos 
pelo presente regulamento.

outros destinatários acesso às mesmas, por 
vezes em grande escala. É importante que 
todos os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor, 
independentemente da sua dimensão, criem 
mecanismos de notificação e ação de 
simples utilização, que facilitem a 
notificação de elementos específicos de 
informação que a parte notificante 
considere constituírem conteúdos ilegais ao 
prestador de serviços de armazenagem em 
servidor em causa («notificação»), nos 
termos da qual esse prestador pode decidir, 
com base na sua própria avaliação, se 
concorda ou não, com base na sua própria 
avaliação, com a notificação e se pretende 
remover os conteúdos ou bloquear o acesso 
aos mesmos («ação»). Desde que 
cumpridos os requisitos sobre as 
notificações, deve ser possível a cidadãos 
ou entidades notificar múltiplos elementos 
específicos de conteúdos alegadamente 
ilegais através de uma única notificação. 
Pode igualmente ser possível que as 
plataformas em linha impeçam o 
reaparecimento de um conteúdo já 
identificado como ilegal e que tenha sido 
removido mediante aviso prévio. A 
obrigação de criar mecanismos de 
notificação e ação deve aplicar-se, por 
exemplo, a serviços de armazenagem e 
partilha de ficheiros, a serviços de 
armazenagem em servidor, a servidores de 
publicidade e a sítios Web de 
armazenamento e partilha temporários de 
dados (tipo «Pastebin»), na medida em que 
sejam considerados prestadores de serviços 
de armazenagem em servidor abrangidos 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 46
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Texto da Comissão Alteração

(46) É possível tomar medidas contra 
conteúdos ilegais de forma mais rápida e 
fiável quando as plataformas em linha 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar que as notificações apresentadas 
por sinalizadores de confiança através dos 
mecanismos de notificação e ação exigidos 
pelo presente regulamento sejam tratadas 
prioritariamente, sem prejuízo da exigência 
de proceder ao tratamento de todas as 
notificações apresentadas ao abrigo desses 
mecanismos e tomar uma decisão sobre as 
mesmas de forma atempada, diligente e 
objetiva. Esse estatuto de sinalizador de 
confiança só deve ser atribuído a entidades, 
e não a cidadãos, que tenham demonstrado, 
nomeadamente, que possuem 
conhecimentos especializados e 
competências específicas para combater os 
conteúdos ilegais, que representam 
interesses coletivos e que trabalham de 
uma forma diligente e objetiva. No que se 
refere a conteúdos terroristas, tais 
entidades podem ser de natureza pública, 
como unidades de sinalização de conteúdos 
na Internet das autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da lei ou da 
Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial («Europol»), ou 
organizações não governamentais e 
organismos semipúblicos, como as 
organizações que fazem parte da rede 
INHOPE (Associação Internacional das 
Linhas Diretas para a Internet) de linhas 
diretas para a denúncia de pornografia 
infantil e as organizações empenhadas em 
notificar manifestações racistas e 
xenófobas ilegais em linha. No que se 
refere aos direitos de propriedade 
intelectual, pode conceder-se às 
organizações da indústria e dos titulares de 
direitos o estatuto de sinalizador de 
confiança sempre que as mesmas tenham 
demonstrado que satisfazem as condições 
aplicáveis. As regras do presente 
regulamento sobre sinalizadores de 

(46) É possível tomar medidas contra 
conteúdos ilegais de forma mais rápida e 
fiável quando as plataformas em linha 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar que as notificações apresentadas 
por sinalizadores de confiança através dos 
mecanismos de notificação e ação exigidos 
pelo presente regulamento sejam tratadas 
prioritariamente, sem prejuízo da exigência 
de proceder ao tratamento de todas as 
notificações apresentadas ao abrigo desses 
mecanismos e tomar uma decisão sobre as 
mesmas de forma atempada, diligente e 
objetiva. Esse estatuto de sinalizador de 
confiança só deve ser atribuído a entidades, 
e não a cidadãos, que tenham demonstrado, 
nomeadamente, que possuem 
conhecimentos especializados e 
competências específicas para combater os 
conteúdos ilegais, que representam 
interesses coletivos ou interesses gerais de 
prevenção ou recurso de infrações ao 
direito da União e que trabalham de uma 
forma diligente e objetiva. No que se refere 
a conteúdos terroristas, tais entidades 
podem ser de natureza pública, como 
unidades de sinalização de conteúdos na 
Internet das autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da lei ou da 
Agência da União Europeia para a 
Cooperação Policial («Europol»), ou 
organizações não governamentais e 
organismos semipúblicos, como as 
organizações que fazem parte da rede 
INHOPE (Associação Internacional das 
Linhas Diretas para a Internet) de linhas 
diretas para a denúncia de pornografia 
infantil e as organizações empenhadas em 
notificar manifestações racistas e 
xenófobas ilegais em linha. No que se 
refere aos direitos de propriedade 
intelectual, pode conceder-se às 
organizações da indústria e dos titulares de 
direitos o estatuto de sinalizador de 
confiança sempre que as mesmas tenham 
demonstrado que satisfazem as condições 
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confiança não devem ser interpretadas no 
sentido de impedir as plataformas em linha 
de dar um tratamento semelhante às 
notificações apresentadas por entidades ou 
cidadãos aos quais não tenha sido atribuído 
o estatuto de sinalizador de confiança ao 
abrigo do presente regulamento nem de 
cooperar, de qualquer outra forma, com 
outras entidades, em conformidade com o 
direito aplicável, incluindo o presente 
regulamento e o 
Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43.

aplicáveis. O mesmo deve ser concedido 
aos requerentes, na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 608/2013, ou em 
caso de reclamações nos termos do 
Regulamento (UE) 2019/1020, a fim de 
assegurar que as regras vigentes 
relativamente à aplicação da legislação 
aduaneira ou de proteção dos 
consumidores sejam efetivamente 
aplicadas à venda em linha. As regras do 
presente regulamento sobre sinalizadores 
de confiança não devem ser interpretadas 
no sentido de impedir as plataformas em 
linha de dar um tratamento semelhante às 
notificações apresentadas por entidades ou 
cidadãos aos quais não tenha sido atribuído 
o estatuto de sinalizador de confiança ao 
abrigo do presente regulamento nem de 
cooperar, de qualquer outra forma, com 
outras entidades, em conformidade com o 
direito aplicável, incluindo o presente 
regulamento e o 
Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43.

__________________ __________________
43 Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e que substitui e revoga as 
Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).

43 Regulamento (UE) 2016/794 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2016, que cria a Agência da 
União Europeia para a Cooperação Policial 
(Europol) e que substitui e revoga as 
Decisões 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 
2009/935/JAI, 2009/936/JAI e 
2009/968/JAI do Conselho (JO L 135 
de 24.5.2016, p. 53).

Or. en

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Facilitar a inovação, apoiar a 
transição digital, promover o crescimento 
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económico e criar condições equitativas 
para os serviços digitais no mercado 
interno;

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que atue para fins alheios à sua 
atividade comercial, empresarial ou 
profissional;

(c) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que atue para fins alheios à sua 
atividade comercial, empresarial, artesanal 
ou profissional;

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

‒ um número significativo de 
utilizadores num ou mais Estados-
Membros, ou

‒ um número significativo de 
utilizadores, proporcionalmente à 
população total, num ou mais Estados-
Membros, ou

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) «Serviço intermediário»: um dos 
seguintes serviços:

(f) «Serviço intermediário»: um dos 
seguintes serviços da sociedade da 
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informação:

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f) – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

‒ uma plataforma em linha, na 
aceção da alínea h),

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

‒ um serviço de «armazenagem em 
servidor» que consista na armazenagem de 
informações prestadas por um destinatário 
do serviço a pedido do mesmo;

‒ um serviço de «armazenagem em 
servidor» que consista na armazenagem de 
informações prestadas por um destinatário 
do serviço a pedido do mesmo e que não 
desempenhe um papel ativo no tratamento 
de dados;

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

‒ um motor de pesquisa em linha, na 
aceção do artigo 2.º, ponto 5, do 
Regulamento (UE) 2019/1150.
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Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Conteúdos ilegais»: quaisquer 
informações que, por si só ou por 
referência a uma atividade, incluindo a 
venda de produtos ou a prestação de 
serviços, não estejam em conformidade 
com o direito da União ou de um Estado-
Membro, independentemente do objeto ou 
da natureza precisa desse direito;

(g) «Conteúdos ilegais»: quaisquer 
informações que, por si só ou por 
referência a conteúdos, produtos, serviços 
ou atividade ilegais não estejam em 
conformidade com o direito da União ou de 
um Estado-Membro, independentemente 
do objeto ou da natureza precisa desse 
direito;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Plataforma em linha»: um 
prestador de um serviço de armazenagem 
em servidor que, a pedido de um 
destinatário do serviço, armazene e 
divulgue informações ao público, a menos 
que essa atividade seja um elemento menor 
e meramente acessório de outro serviço, 
que, por razões técnicas objetivas, não 
possa ser utilizado sem esse outro serviço, 
e que a sua integração no outro serviço não 
constitua uma forma de contornar a 
aplicabilidade do presente regulamento;

(h) «Plataforma em linha»: um 
prestador de um serviço de armazenagem 
em servidor que armazene e divulgue 
informações ao público e otimize o seu 
conteúdo, a menos que essa atividade seja 
um elemento menor e meramente acessório 
do serviço principal, que, por razões 
técnicas objetivas, não possa ser utilizado 
sem esse serviço principal, e que a sua 
integração no outro serviço não constitua 
uma forma de contornar a aplicabilidade do 
presente regulamento;

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) «Mercado em linha»: uma 
plataforma em linha que permita aos 
consumidores celebrar contratos à 
distância com comerciantes;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) «Serviço de plataforma de 
transmissão em direto»: um serviço da 
sociedade da informação que tenha como 
principal objetivo ou como um dos 
principais objetivos dar ao público acesso 
a material de áudio ou de vídeo 
transmitido em direto pelos seus 
utilizadores, o qual organiza e promove 
com fins lucrativos;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea h-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-C) «Serviço de mensagens privadas»: 
um serviço de comunicações interpessoais 
independentes do número, na aceção do 
artigo 2.º, ponto 7, da Diretiva 
(UE) 2018/1972, com exceção da 
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transmissão de correio eletrónico, na 
aceção do artigo 2º, alínea h), da Diretiva 
2002/58/CE.

Or. en

Justificação

The scope of the DSA should be clarified in order to explicitly target three types of services 
that play a major role in the dissemination of content: search engines, live-streaming services 
of user-generated content and messaging services. These three categories of services should 
be subject, firstly, to the obligations currently provided for all intermediary services, and 
secondly, to the risk assessment and mitigation obligations applied to very large platforms, 
when they exceed the relevant thresholds. Live-streaming services and messaging services 
should also fall under certain obligations applicable to hosting services and online platforms, 
to the extent that these obligations can be applied to them.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Divulgação ao público»: a 
disponibilização de informações, a pedido 
do destinatário do serviço que as forneceu, 
a um número potencialmente ilimitado de 
terceiros;

(i) «Divulgação ao público»: a 
disponibilização de informações, a pedido 
do destinatário do serviço que as forneceu, 
a um número significativo e 
potencialmente ilimitado de terceiros;

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) «Moderação de conteúdos»: as 
atividades empreendidas por prestadores de 
serviços intermediários destinadas a 
detetar, identificar e combater os conteúdos 
ilegais ou informações incompatíveis com 

(p) «Moderação de conteúdos»: as 
atividades empreendidas por prestadores de 
serviços intermediários, 
independentemente de serem 
automatizadas ou executadas por uma 
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os seus termos e condições, fornecidos 
pelos destinatários do serviço, incluindo as 
medidas tomadas que afetam a 
disponibilidade, visibilidade e 
acessibilidade desses conteúdos ilegais ou 
dessas informações, como a despromoção, 
o bloqueio do acesso ou a remoção dos 
mesmos, ou a capacidade de os 
destinatários fornecerem essas 
informações, como a cessação ou 
suspensão da conta de um destinatário;

pessoa, destinadas a detetar, identificar e 
combater os conteúdos ilegais ou 
informações incompatíveis com os seus 
termos e condições, fornecidos pelos 
destinatários do serviço, incluindo as 
medidas tomadas que afetam a 
disponibilidade, visibilidade e 
acessibilidade desses conteúdos ilegais ou 
dessas informações, como a despromoção, 
o bloqueio do acesso ou a remoção dos 
mesmos, ou a capacidade de os 
destinatários fornecerem essas 
informações, como a cessação ou 
suspensão da conta de um destinatário;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A partir do momento em que tenha 
conhecimento da ilicitude, atue com 
diligência no sentido de remover ou 
impossibilitar o acesso aos conteúdos 
ilegais.

(b) A partir do momento em que tenha 
conhecimento da ilicitude, remova ou 
impossibilite com diligência e 
permanentemente o acesso aos conteúdos 
ilegais; «com diligência» significa 
imediatamente ou o mais rapidamente 
possível e, em qualquer circunstância, o 
mais tardar no prazo de 30 minutos, se o 
conteúdo ilegal se prender com a 
transmissão de um evento desportivo ou 
de entretenimento em direto.

Or. en

Justificação

Most of the economic value of the broadcast of a live sports or entertainment event lies in the 
live dimension and most of that value is lost when the event ends. In order to make the current 
system work for live content, the notion of 'expeditious' has to be clarified. Therefore, to keep 
enforcement meaningful, the removal or disabling of access to illegal broadcasts of live 
sports or entertainment events shall be done as quickly as possible and definitely before the 
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end of the match or concert or live show etc. The Dutch District Court in The Hague clarified 
for the first time in the ECATEL case in 2018 that the removal of infringing live content has to 
be done within maximum 30 minutes. European Parliament resolution of 19 May 2021 with 
recommendations to the Commission on challenges of sports events organisers in the digital 
environment (2020/2073(INL)) asks for such clarification so that 'expeditiously' in this 
context is considered to mean immediately or as fast as possible and in any event no later 
than within 30 minutes of the receipt of the notification from rightholders or from a certified 
trusted flagger.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 1 não é aplicável no que 
respeita à responsabilidade, nos termos do 
direito em matéria de proteção dos 
consumidores, de plataformas em linha 
que permitam aos consumidores celebrar 
contratos à distância com comerciantes, 
sempre que essas plataformas apresentem 
o elemento específico de informação ou 
permitam, de qualquer outra forma, que a 
transação específica em causa induza um 
consumidor médio e razoavelmente bem 
informado a acreditar que a informação, o 
produto ou o serviço objeto da transação é 
fornecido pela própria ou por um 
destinatário do serviço que atue sob a sua 
autoridade ou controlo.

3. O n.º 1 não é aplicável no que 
respeita à responsabilidade dos mercados 
em linha, sempre que esses mercados 
apresentem o elemento específico de 
informação ou permitam, de qualquer outra 
forma, que a transação específica em causa 
induza um consumidor médio e 
razoavelmente bem informado a acreditar 
que a informação, o produto ou o serviço 
objeto da transação é fornecido pela 
própria ou por um destinatário do serviço 
que atue sob a sua autoridade ou controlo. 
O n.º 1 não é aplicável no que respeita à 
responsabilidade dos mercados em linha 
por conteúdos ilegais que alojem nas suas 
plataformas, salvo se puderem demonstrar 
que cumpriram as suas obrigações nos 
termos dos artigos 11.º, 14.º, 22.º, 22.º-A, 
22.º-B, 22.º-C e 22.º-D.

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O n.º 1 não é aplicável no caso de 
o prestador de serviços intermediários 
desempenhar um papel ativo, por 
exemplo, prestando assistência na 
otimização, classificação, organização, 
referenciação ou promoção do conteúdo, 
ou ter qualquer controlo sobre o 
conteúdo, nomeadamente mediante a 
utilização de meios automatizados, como 
algoritmos.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços intermediários 
não são considerados inelegíveis para 
beneficiar das isenções de responsabilidade 
referidas nos artigos 3.º, 4.º e 5.º apenas 
por realizarem investigações voluntárias 
por iniciativa própria ou outras atividades 
destinadas a detetar, identificar e remover 
ou bloquear o acesso a conteúdos ilegais, 
ou por tomarem as medidas necessárias 
para cumprir os requisitos do direito da 
União, incluindo os previstos no presente 
regulamento.

1. Os prestadores de serviços 
intermediários são considerados inelegíveis 
para beneficiar das isenções de 
responsabilidade referidas nos artigos 3.º, 
4.º e 5.º se desenvolverem ou facilitarem 
atividades ilegais ou se não cumprirem as 
obrigações de devida diligência previstas 
no presente regulamento.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
 Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O primeiro parágrafo é aplicável 
unicamente no caso de os serviços 
intermediários cumprirem as obrigações 
de devida diligência previstas no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A decisão encontra-se redigida na 
língua declarada pelo prestador e é enviada 
ao ponto de contacto, nomeado pelo 
prestador, em conformidade com o 
artigo 10.º.

(c) A decisão encontra-se redigida na 
língua declarada pelo prestador e é enviada 
ao ponto de contacto, nomeado pelo 
prestador, em conformidade com o 
artigo 10.º; mediante decisão de um 
Estado-Membro, a decisão pode ser 
redigida na língua oficial do Estado-
Membro cuja autoridade emitiu a decisão 
contra o elemento específico de conteúdo 
ilegal; nesse caso, o ponto de contacto tem 
direito, mediante pedido, a uma 
transcrição por parte dessa autoridade 
para a língua declarada pelo prestador.

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1



PA\1234732PT.docx 23/59 PE694.960v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem, após receção de 
uma decisão que ordene a prestação de 
informações específicas sobre um ou mais 
destinatários individuais específicos do 
serviço, emitida pelas autoridades 
judiciárias ou administrativas nacionais 
competentes com base no direito da União 
ou no direito interno aplicável, em 
conformidade com o direito da União, 
informar sem demora injustificada, a 
autoridade que emitiu a decisão da sua 
receção e aplicação.

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem, após receção de 
uma decisão que ordene a prestação de 
informações específicas sobre um ou mais 
destinatários individuais específicos do 
serviço, emitida pelas autoridades 
judiciárias ou administrativas nacionais 
competentes com base no direito da União 
ou no direito interno aplicável, em 
conformidade com o direito da União, 
informar sem demora injustificada, a 
autoridade que emitiu a decisão da sua 
receção e aplicação. Se a decisão não for 
aplicada, deve ser emitida uma declaração 
a explicar as razões pelas quais as 
informações não podem ser prestadas às 
autoridades judiciárias ou administrativas 
nacionais que emitiram a decisão.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– uma exposição de motivos que 
explique o objetivo para o qual a 
informação é necessária e a razão pela 
qual a exigência de fornecer a 
informação é necessária e proporcionada 
para determinar o cumprimento das regras 
do direito da União ou do direito interno 
aplicáveis pelos destinatários dos serviços 
intermediários, a menos que tal exposição 
não possa ser fornecida por motivos 
relacionados com a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
crimes,

– uma exposição de motivos segundo 
a qual a informação é necessária para 
determinar o cumprimento das regras do 
direito da União ou do direito interno 
aplicáveis pelos destinatários dos serviços 
intermediários, a menos que tal exposição 
não possa ser fornecida por motivos 
oficiais relacionados com a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
crimes,

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A decisão encontra-se redigida na 
língua declarada pelo prestador e é enviada 
ao ponto de contacto nomeado por esse 
prestador, em conformidade com o 
artigo 10.º.

(c) A decisão encontra-se redigida na 
língua declarada pelo prestador e é enviada 
ao ponto de contacto nomeado por esse 
prestador, em conformidade com o 
artigo 10.º. mediante decisão de um 
Estado-Membro, a decisão pode ser 
redigida na língua oficial do Estado-
Membro cuja autoridade emitiu a decisão 
contra o elemento específico de conteúdo 
ilegal; nesse caso, o ponto de contacto tem 
direito, mediante pedido, a uma 
transcrição por parte dessa autoridade 
para a língua declarada pelo prestador.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços 
intermediários que não possuam um 
estabelecimento na União mas que 
ofereçam serviços na União devem 
designar, por escrito, uma pessoa singular 
ou coletiva como seu representante legal 
num dos Estados-Membros em que o 
prestador ofereça os seus serviços.

1. Os prestadores de serviços 
intermediários que não possuam um 
estabelecimento na União mas que 
ofereçam serviços na União devem 
designar, caso já existam, logo que 
possível, caso ainda não existam, antes do 
seu estabelecimento, por escrito, uma 
pessoa singular ou coletiva como seu 
representante legal num dos Estados-
Membros em que o prestador ofereça os 
seus serviços.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços 
intermediários devem mandatar 
representantes legais a quem as autoridades 
dos Estados-Membros, a Comissão e o 
Comité se podem dirigir, para além ou em 
substituição do prestador, para abordar 
todas as questões necessárias à receção, ao 
cumprimento e à execução das decisões 
emitidas em relação ao presente 
regulamento. Os prestadores de serviços 
intermediários devem dotar o seu 
representante legal dos poderes e recursos 
necessários para cooperar com as 
autoridades dos Estados-Membros, a 
Comissão e o Comité e dar cumprimento 
às referidas decisões.

2. Os prestadores de serviços 
intermediários devem mandatar 
representantes legais a quem as autoridades 
dos Estados-Membros, a Comissão e o 
Comité se podem dirigir, para além ou em 
substituição do prestador, para abordar 
todas as questões necessárias à receção, ao 
cumprimento e à execução das decisões 
emitidas em relação ao presente 
regulamento. Os prestadores de serviços 
intermediários devem dotar o seu 
representante legal dos poderes e recursos 
necessários para assegurar a sua 
adequada e tempestiva cooperação com as 
autoridades dos Estados-Membros, a 
Comissão e o Comité e o cumprimento das 
referidas decisões.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os prestadores de serviços 
intermediários considerados micro ou 
pequenas empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE, que não 
tenham conseguido contratar os serviços 
de um representante legal após um 
esforço razoável, devem poder solicitar ao 
coordenador do serviço digital no Estado-
Membro em que a empresa pretende 
contratar um representante legal que 
facilite uma maior cooperação e 
recomende possíveis soluções, incluindo 
possibilidades de representação coletiva.
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Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem incluir nos seus 
termos e condições informações sobre 
quaisquer restrições que imponham em 
relação à utilização do seu serviço no que 
diz respeito às informações prestadas 
pelos destinatários do serviço. Essas 
informações devem incluir informações 
sobre quaisquer políticas, procedimentos, 
medidas e instrumentos utilizados para 
efeitos de moderação de conteúdos, 
incluindo a tomada de decisões 
algorítmicas e a análise humana. Devem 
ser apresentadas em linguagem clara e 
inequívoca e ser disponibilizadas ao 
público num formato facilmente acessível.

1. Os prestadores de serviços 
intermediários devem assegurar que os  
seus termos e condições proíbem os 
destinatários dos seus serviços de prestar 
informações que não estejam em 
conformidade com o direito da União ou 
com o direito do Estado-Membro em que 
essas informações são disponibilizadas.

Or. en

Justificação

Os termos e condições devem incluir a proibição de conteúdos contrários ao direito da União 
ou ao direito nacional local. Podem prever restrições adicionais, desde que essas restrições 
tenham em devida conta os direitos fundamentais. Deve ser explicitado que os prestadores de 
serviços intermediários devem aplicar os seus termos e condições.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços 
intermediários devem agir de forma 
diligente, objetiva e proporcionada na 
aplicação e execução das restrições 

2. Os prestadores de serviços 
intermediários devem assegurar que 
quaisquer restrições adicionais que 
imponham à utilização dos seus serviços 
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referidas no n.º 1, tendo devidamente em 
conta os direitos e interesses legítimos de 
todas as partes envolvidas, incluindo os 
direitos fundamentais aplicáveis dos 
destinatários do serviço, tal como 
consagrados na Carta.

no que respeita às informações prestadas 
pelos destinatários do serviço têm em 
devida conta os direitos fundamentais, tal 
como consagrados na Carta.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços intermediários 
aplicam as restrições adicionais referidas 
no primeiro parágrafo de forma diligente, 
objetiva e proporcionada, tendo 
devidamente em conta os direitos e 
interesses legítimos de todas as partes 
envolvidas, incluindo os direitos 
fundamentais aplicáveis dos destinatários 
do serviço, tal como consagrados na 
Carta.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Capítulo III – Secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições adicionais aplicáveis aos 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, incluindo plataformas em 
linha

Disposições adicionais aplicáveis aos 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor, incluindo plataformas em 
linha, e aos prestadores de serviços de 
plataformas de transmissão em direto e de 
serviços de mensagens privadas

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor devem criar 
mecanismos que permitam a qualquer 
cidadão ou entidade notificá-los da 
presença, no seu serviço, de elementos 
específicos de informação que o cidadão 
ou a entidade considere ser conteúdo ilegal. 
Esses mecanismos devem ser de fácil 
acesso e utilização, e permitir a 
apresentação de notificações 
exclusivamente por meios eletrónicos.

1. Os prestadores de serviços de 
mensagens privadas e os prestadores de 
serviços de armazenagem em servidor, 
incluindo plataformas em linha, devem 
criar mecanismos que permitam a qualquer 
cidadão ou entidade notificá-los da 
presença, no seu serviço, de elementos 
específicos de informação que o cidadão 
ou a entidade considere ser conteúdo ilegal. 
Esses mecanismos devem ser de fácil 
acesso e utilização, claramente visíveis e 
de baixo limiar e estar localizados perto 
do conteúdo em questão, de forma a 
permitir a apresentação de notificações 
exclusivamente por meios eletrónicos.

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma indicação clara da localização 
eletrónica dessas informações, em 
particular o ou os endereços URL exatos 
e, se necessário, informações adicionais 
que permitam a identificação dos 
conteúdos ilegais;

(b) Uma indicação clara da localização 
eletrónica dessas informações que 
permitam a identificação dos conteúdos 
ilegais, se a aplicação do serviço que é 
utilizado pelo destinatário o permitir;

Or. en

Justificação

São necessárias notificações neutras em termos tecnológicos e à prova do tempo. A ligação 
atualmente estabelecida na proposta entre dados de localização eletrónicos e URL não 
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cumpre esses requisitos, porquanto, para algumas tecnologias, o URL é simplesmente 
irrelevante e inadequado para localizar informações ilegais. Tal é o caso das aplicações, 
aplicações de mensagens ou plataformas de transmissão em direto e, à medida que a 
tecnologia se desenvolve, tal continuará a constituir um problema. Assim, a referência ao 
URL deve ser suprimida, de modo a permitir um âmbito de aplicação suficientemente vasto, 
que abarque qualquer desenvolvimento tecnológico futuro.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor devem proceder 
ao tratamento de quaisquer notificações 
que recebam ao abrigo dos mecanismos 
referidos no n.º 1 e tomar as suas decisões 
relativamente às informações a que as 
notificações se referem de forma 
atempada, diligente e objetiva. Quando 
utilizarem meios automatizados para esse 
tratamento ou tomada de decisão, devem 
incluir informações sobre essa utilização 
na notificação a que se refere o n.º 4.

6. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor, incluindo 
plataformas em linha e de serviços de 
mensagens privadas, sem prejuízo do 
artigo 5.º, n.º 1, alínea b), devem proceder 
ao tratamento de quaisquer notificações 
que recebam ao abrigo dos mecanismos 
referidos no n.º 1 do presente artigo e 
remover ou bloquear o acesso aos 
conteúdos ilegais sem demora indevida e, 
o mais tardar, no prazo de sete dias a 
contar da receção da notificação.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor devem, sem 
demora injustificada e, o mais tardar, no 
prazo de sete dias a contar da data de 
receção da notificação, informar os 
consumidores que tenham comprado 
produtos ilegais entre o momento em que 
foram carregados no sítio Web do 
prestador e o momento em que foram 
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retirados da plataforma no seguimento de 
uma notificação válida.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
 Artigo 14 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor podem adotar 
todas as medidas razoáveis para 
permanentemente bloquear, remover ou 
bloquear o acesso a todos os conteúdos 
ilegais ou atividades ilegais que sejam 
idênticos ou equivalentes a conteúdos 
anteriormente retirados na sequência de 
um procedimento de notificação e ação 
válido que não tenha suscitado um 
recurso bem-sucedido.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um prestador de serviços 
de armazenagem em servidor decidir 
remover ou bloquear o acesso a elementos 
específicos de informação fornecidos pelos 
destinatários do serviço, 
independentemente dos meios utilizados 
para detetar, identificar ou remover ou 
bloquear o acesso a essas informações e do 
motivo da sua decisão, deve informar o 
destinatário, o mais tardar no momento da 
remoção ou do bloqueio do acesso, da 
decisão e apresentar uma exposição clara e 

1. Quando um prestador de serviços 
de armazenagem em servidor decidir 
remover, bloquear o acesso ou de outra 
forma restringir a visibilidade de 
elementos específicos de informação 
fornecidos pelos destinatários do serviço 
ou suspender ou pôr termo a pagamentos 
relacionados com esses elementos, 
independentemente dos meios utilizados 
para detetar, identificar ou remover, 
bloquear o acesso ou reduzir a visibilidade 
dessas informações e do motivo da sua 
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específica dos motivos dessa decisão. decisão, deve informar o destinatário, o 
mais tardar no momento da remoção, do 
bloqueio do acesso , da restrição da 
visibilidade ou da suspensão ou termo dos 
pagamentos, da decisão e apresentar uma 
exposição clara e específica dos motivos 
dessa decisão.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A exposição de motivos referida no 
n.º 1 deve conter, pelo menos, as seguintes 
informações:

2. Quando a decisão de remoção ou 
de bloqueio do acesso às informações for 
seguida da transmissão dessas 
informações nos termos do artigo 15.º-A, 
a prestação de informações ao 
destinatário nos termos do n.º 1 é adiada 
por um período de seis semanas, a fim de 
não interferir com eventuais investigações 
criminais em curso. Esse período de seis 
semanas só pode ser prorrogado após 
decisão fundamentada da autoridade 
competente à qual foram transmitidos os 
elementos de informação específicos. A 
exposição de motivos referida no n.º 1 deve 
conter, pelo menos, as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se a decisão implica a remoção ou 
o bloqueio do acesso às informações e, 

(a) Se a decisão implica a remoção, o 
bloqueio do acesso, a restrição da 
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quando pertinente, o âmbito territorial do 
bloqueio do acesso;

visibilidade ou a cessação de pagamentos 
relativos às informações e, quando 
pertinente, o âmbito territorial do bloqueio 
do acesso ou da restrição da visibilidade;

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Preservação dos conteúdos e dos dados 
conexos e transmissão obrigatória de 
elementos de informação específicos

1. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor devem 
armazenar os conteúdos ilegais que 
tenham sido removidos ou cujo acesso 
tenha sido bloqueado em resultado da 
moderação de conteúdos ou de uma 
decisão que ordene a atuação contra um 
elemento específico de conteúdo ilegal 
conforme referido no artigo 8.º, bem como 
quaisquer dados conexos removidos em 
consequência da remoção desses 
conteúdos ilegais, que sejam necessários 
para:
(a) A apreciação administrativa ou 
judicial ou resolução extrajudicial de 
litígios contra uma decisão de remoção ou 
bloqueio do acesso a conteúdos ilegais e 
dados conexos; ou
(b) A prevenção, deteção, investigação 
e repressão de crimes.
2. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor armazenam os 
conteúdos ilegais e os dados conexos nos 
termos do n.º 1 durante um período de 
seis meses a contar da data da sua 
remoção ou do bloqueio do acesso aos 
mesmos. A pedido da autoridade 
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competente ou do tribunal, os conteúdos 
ilegais são armazenados por um período 
especificado adicional unicamente se tal 
for necessário para a apreciação 
administrativa ou judicial em curso 
referida no n.º 1, alínea a), e pelo período 
de tempo necessário para esse efeito.
3. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor asseguram que 
os conteúdos ilegais e os dados conexos 
armazenados nos termos do n.º 1 sejam 
objeto das garantias técnicas e 
organizacionais adequadas. Essas 
garantias técnicas e organizacionais 
asseguram que os conteúdos ilegais e os 
dados conexos armazenados sejam 
acessíveis e tratados exclusivamente para 
as finalidades referidas no n.º 1 e 
garantem um elevado nível de segurança 
dos dados pessoais em causa. Os 
prestadores de serviços de armazenagem 
em servidor reavaliam e atualizam essas 
garantias sempre que necessário.
4. Os prestadores de serviços de 
armazenagem em servidor transmitem às 
autoridades competentes dos Estados-
Membros os conteúdos ilegais que tenham 
sido removidos ou cujo acesso tenha sido 
bloqueado, independentemente do facto 
de tal remoção ou bloqueio do acesso ser 
resultado de uma moderação voluntária 
dos conteúdos ou da utilização do 
mecanismo de notificação e ação a que se 
refere o artigo 14.º. Os prestadores de 
serviços de armazenagem em servidor 
transmitem esses conteúdos ilegais nas 
seguintes condições:
(a) Os conteúdos ilegais referidos no 
presente número são conteúdos 
manifestamente ilegais e constituem uma 
infração nos termos da Decisão-Quadro 
2008/913/JAI do Conselho1-A e da 
Diretiva 2011/36//UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-B; e
(b) A autoridade responsável pela 
aplicação da lei competente para receber 
esses conteúdos ilegais é a autoridade do 
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Estado-Membro de residência ou de 
estabelecimento da pessoa que 
disponibilizou os conteúdos ilegais, ou, na 
sua ausência, a autoridade responsável 
pela aplicação da lei do Estado-Membro 
em que o prestador de serviços de 
armazenagem em servidor está 
estabelecido ou tem o seu representante 
legal; na sua ausência, o prestador de 
serviços de alojamento deve informar a 
Europol;
(c) Se o prestador de serviços de 
armazenagem em servidor for uma 
plataforma em linha de muito grande 
dimensão, na aceção do capítulo III, 
secção 4, deve, quando transmitir os 
conteúdos ilegais, apor um sinalizador 
que indique que os conteúdos ilegais 
constituem uma ameaça para a vida ou a 
segurança das pessoas.
5. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão a lista das respetivas 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei competentes para efeitos do n.º 4.
_______________
1-A Decisão-Quadro 2008/913/JAI do 
Conselho, de 28 de novembro de 2008, 
relativa à luta por via do direito penal 
contra certas formas e manifestações de 
racismo e xenofobia (JO L 328 
de 6.12.2008, p. 55).
1-B Diretiva 2011/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de abril 
de 2011, relativa à prevenção e luta 
contra o tráfico de seres humanos e à 
proteção das vítimas, e que substitui a 
Decisão-Quadro 2002/629/JAI do 
Conselho (JO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

Or. en

Justificação

Para os conteúdos ilegais mais odiosos, o objetivo é ir além da mera remoção/bloqueio e 
obrigar à informação das autoridades responsáveis pela aplicação da lei, permitindo-lhes 
tomar rapidamente conhecimento desses conteúdos e iniciar investigações. A eficácia das 
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investigações deve ser protegida mediante o adiamento da informação do utilizador de que 
um conteúdo do qual ele é autor foi removido ou bloqueado e das razões pelas quais foi 
removido ou bloqueado. Este adiamento tem por objetivo impedir o autor de procurar 
eliminar provas.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-B
Notificação de suspeitas de crimes graves
1. Sempre que um prestador de 
serviços de armazenagem em servidor 
tome conhecimento de qualquer 
informação que levante suspeitas de que 
ocorreu, está a ocorrer ou é suscetível de 
ocorrer um crime grave que envolva uma 
ameaça à vida ou à segurança das 
pessoas, deve informar imediatamente as 
autoridades policiais ou judiciárias do ou 
dos Estados-Membros em causa da sua 
suspeita e fornecer todas as informações 
pertinentes disponíveis.
2. Sempre que um prestador de 
serviços de armazenagem em servidor não 
puder identificar com razoável certeza o 
Estado-Membro em causa, deve informar 
as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei do Estado-Membro em 
que se encontra estabelecido ou em que se 
encontra o seu representante legal ou 
informar a Europol. Para efeitos do 
presente artigo, o Estado-Membro em 
causa é o Estado-Membro em que se 
suspeita que tenha ocorrido, esteja a 
ocorrer ou seja suscetível de ocorrer o 
crime grave, o Estado-Membro em que o 
suspeito de ter cometido o crime resida ou 
esteja localizado ou o Estado-Membro em 
que a vítima do presumido crime grave 
resida ou esteja localizada. Para efeitos do 
presente artigo, os Estados-Membros 
transmitem à Comissão a lista das 
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respetivas autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei ou autoridades judiciárias 
competentes.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei recebem as 
informações mais úteis, é necessário clarificar a obrigação de os prestadores de serviços 
intermediários as informarem sempre que suspeitem de que um crime grave que envolva uma 
ameaça à vida ou à segurança das pessoas foi, está a ser ou é suscetível de ser cometido.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente secção não se aplica às 
plataformas em linha que sejam 
consideradas micro ou pequenas empresas 
na aceção do anexo da 
Recomendação 2003/361/CE.

A presente secção não se aplica às 
plataformas em linha que sejam 
consideradas micro ou pequenas empresas, 
tal como definidas na 
Recomendação 2003/361/CE, nem às 
plataformas em linha que tenham deixado 
de ser consideradas micro ou pequenas 
empresas, durante os 12 meses seguintes à 
perda do estatuto de micro ou pequena 
empresa.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas em linha devem 
proporcionar aos destinatários do serviço, 
durante um período mínimo de seis meses 
após a decisão referida no presente 
número, acesso a um sistema interno eficaz 

1. As plataformas em linha devem 
proporcionar aos destinatários do serviço, 
bem como aos indivíduos ou entidades 
que tenham apresentado uma notificação, 
durante um período mínimo de seis meses 



PA\1234732PT.docx 37/59 PE694.960v01-00

PT

de tratamento de reclamações que permita 
a apresentação eletrónica e gratuita de 
reclamações contra as decisões a seguir 
enunciadas tomadas pela plataforma em 
linha com o fundamento de que as 
informações fornecidas pelos destinatários 
constituem conteúdo ilegal ou 
incompatível com os seus termos e 
condições:

após a decisão referida no presente 
número, acesso a um sistema interno eficaz 
de tratamento de reclamações que permita 
a apresentação eletrónica e gratuita de 
reclamações contra a decisão tomada pela 
plataforma de não tomar medidas na 
sequência da receção de uma notificação 
e contra as decisões a seguir enunciadas 
tomadas pela plataforma em linha com o 
fundamento de que as informações 
fornecidas pelos destinatários constituem 
conteúdo ilegal ou incompatível com os 
seus termos e condições:

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Decisões de remoção ou bloqueio 
do acesso às informações;

(a) Decisões de remoção, bloqueio do 
acesso ou restrição da visibilidade das 
informações;

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Decisões de restrição da 
capacidade de atribuir um valor 
monetário aos conteúdos fornecidos pelos 
destinatários.

Or. en
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando a decisão de remoção ou de 
bloqueio do acesso às informações for 
seguida da transmissão dessas 
informações nos termos do artigo 15.º-A, 
o período mínimo de seis meses referido 
no n.º 1 do presente artigo começa a 
correr no dia em que as informações 
forem prestadas ao destinatário nos 
termos do artigo 15.º.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As plataformas em linha devem 
tratar as reclamações apresentadas através 
do seu sistema interno de tratamento de 
reclamações de uma forma atempada, 
diligente e objetiva. Sempre que uma 
reclamação contiver fundamentos 
suficientes para a plataforma em linha 
considerar que as informações a que a 
reclamação se refere não são ilegais nem 
incompatíveis com os seus termos e 
condições, ou contiver informações que 
indiquem que o comportamento do autor 
da reclamação não justifica a suspensão ou 
a cessação do serviço ou da conta, deve 
revogar a sua decisão referida no n.º 1 sem 
demora injustificada.

3. As plataformas em linha devem 
tratar as reclamações apresentadas através 
do seu sistema interno de tratamento de 
reclamações de uma forma atempada, 
diligente e objetiva, sem demoras 
indevidas e, o mais tardar, no prazo de 
sete dias a contar da notificação. Sempre 
que uma reclamação contiver fundamentos 
suficientes para a plataforma em linha 
considerar que as informações a que a 
reclamação se refere não são ilegais nem 
incompatíveis com os seus termos e 
condições, ou contiver informações que 
indiquem que o comportamento do autor 
da reclamação não justifica a suspensão ou 
a cessação do serviço ou da conta, deve 
revogar a sua decisão referida no n.º 1 sem 
demora injustificada.

Or. en



PA\1234732PT.docx 39/59 PE694.960v01-00

PT

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As plataformas em linha devem 
assegurar que as decisões a que se refere o 
n.º 4 não sejam tomadas exclusivamente 
com base em meios automatizados.

5. As plataformas em linha devem 
assegurar que os destinatários do serviço 
tenham a possibilidade de, se for caso 
disso, contactar um interlocutor humano 
aquando da apresentação da reclamação 
e que as decisões a que se refere o n.º 4 não 
sejam tomadas exclusivamente com base 
em meios automatizados.

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Artigo 14.º-A
Sinalizadores de confiança Sinalizadores de confiança

1. As plataformas em linha devem 
tomar as medidas técnicas e organizativas 
necessárias para assegurar que as 
notificações apresentadas por sinalizadores 
de confiança através dos mecanismos 
referidos no artigo 14.º sejam tratadas e 
objeto de uma decisão prioritariamente e 
sem demora.

1. As plataformas em linha devem 
tomar as medidas técnicas e organizativas 
necessárias para assegurar que as 
notificações apresentadas por sinalizadores 
de confiança através dos mecanismos 
referidos no artigo 14.º sejam tratadas e 
objeto de uma decisão de imediato, sem 
prejuízo da apresentação de uma 
reclamação e de um mecanismo de 
recurso.

2. O estatuto de sinalizadores de 
confiança nos termos do presente 
regulamento deve ser concedido, a pedido 
de qualquer entidade, pelo coordenador dos 
serviços digitais do Estado-Membro em 
que o requerente se encontra estabelecido, 
sempre que o requerente tenha 

2. O estatuto de sinalizadores de 
confiança nos termos do presente 
regulamento deve ser concedido, a pedido 
de qualquer entidade, pelo coordenador dos 
serviços digitais do Estado-Membro em 
que o requerente se encontra estabelecido, 
sempre que o requerente tenha 
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demonstrado cumprir todas as condições 
seguintes:

demonstrado cumprir todas as condições 
seguintes, sem prejuízo da apresentação 
de uma reclamação e de um mecanismo 
de recurso:

(a) Possui conhecimentos 
especializados e competências específicas 
para efeitos de deteção, identificação e 
notificação de conteúdos ilegais;

(a) Possui conhecimentos 
especializados e competências específicas 
para efeitos de deteção, identificação e 
notificação de conteúdos ilegais;

(b) Representa interesses coletivos e é 
independente de qualquer plataforma em 
linha;

(b) Representa interesses coletivos, 
incluindo interesses gerais de prevenção e 
de recurso das infrações ao direito da 
União, e é independente de qualquer 
plataforma em linha;

(c) Realiza as suas atividades tendo em 
vista a apresentação de notificações de 
forma atempada, diligente e objetiva.

(c) Realiza as suas atividades tendo em 
vista a apresentação de notificações de 
forma atempada, diligente e objetiva e é 
independente.

2-A. As condições estabelecidas no n.º 2 
devem permitir que as notificações de 
sinalizadores de confiança sejam 
suficientes para a imediata remoção ou 
bloqueio do acesso ao conteúdo por eles 
notificado.

3. Os coordenadores dos serviços 
digitais devem comunicar à Comissão e ao 
Comité os nomes, endereços postais e 
endereços de correio eletrónico das 
entidades às quais atribuíram o estatuto de 
sinalizador de confiança em conformidade 
com o n.º 2.

3. Os coordenadores dos serviços 
digitais devem comunicar à Comissão e ao 
Comité os nomes, endereços postais e 
endereços de correio eletrónico das 
entidades às quais atribuíram o estatuto de 
sinalizador de confiança em conformidade 
com o n.º 2.

4. A Comissão deve publicar as 
informações referidas no n.º 3 numa base 
de dados acessível ao público e manter a 
base atualizada.

4. A Comissão deve publicar as 
informações referidas no n.º 3 numa base 
de dados acessível ao público e manter a 
base atualizada.

5. Sempre que uma plataforma em 
linha disponha de informações que 
indiquem que um sinalizador de confiança 
apresentou um número significativo de 
notificações insuficientemente precisas ou 
inadequadamente fundamentadas através 
dos mecanismos referidos no artigo 14.º, 
incluindo informações recolhidas no 
âmbito do tratamento de reclamações 
através dos sistemas internos de tratamento 
de reclamações referidos no artigo 17.º, 
n.º 3, deve comunicar essas informações ao 

5. Sempre que uma plataforma em 
linha disponha de informações que 
indiquem que um sinalizador de confiança 
apresentou um número significativo de 
notificações insuficientemente precisas ou 
inadequadamente fundamentadas, bem 
como de notificações destinadas a 
distorcer a concorrência, através dos 
mecanismos referidos no artigo 14.º, 
incluindo informações recolhidas no 
âmbito do tratamento de reclamações 
através dos sistemas internos de tratamento 
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coordenador dos serviços digitais que 
concedeu o estatuto de sinalizador de 
confiança à entidade em causa, fornecendo 
as explicações e os documentos 
comprovativos necessários.

de reclamações referidos no artigo 17.º, 
n.º 3, deve comunicar essas informações ao 
coordenador dos serviços digitais que 
concedeu o estatuto de sinalizador de 
confiança à entidade em causa, fornecendo 
as explicações e os documentos 
comprovativos necessários.

6. O coordenador dos serviços digitais 
que atribuiu o estatuto de sinalizador de 
confiança a uma entidade deve revogar 
esse estatuto se determinar, na sequência 
de uma investigação realizada por 
iniciativa própria ou com base nas 
informações recebidas de terceiros, 
incluindo as informações fornecidas por 
uma plataforma em linha nos termos do 
n.º 5, que a entidade já não satisfaz as 
condições estabelecidas no n.º 2. Antes de 
revogar esse estatuto, o coordenador dos 
serviços digitais deve dar à entidade uma 
oportunidade de reagir às conclusões da 
sua investigação e à sua intenção de 
revogar o estatuto da entidade enquanto 
sinalizador de confiança.

6. O coordenador dos serviços digitais 
que atribuiu o estatuto de sinalizador de 
confiança a uma entidade deve revogar 
esse estatuto se determinar, na sequência 
de uma investigação realizada por 
iniciativa própria ou com base nas 
informações recebidas de terceiros, 
incluindo as informações fornecidas por 
uma plataforma em linha nos termos do 
n.º 5, que a entidade já não satisfaz as 
condições estabelecidas no n.º 2. O 
coordenador dos serviços digitais pode ter 
em conta qualquer elemento que 
comprove que a entidade pode ter 
utilizado o seu estatuto para distorcer a 
concorrência. Antes de revogar esse 
estatuto, o coordenador dos serviços 
digitais deve dar à entidade uma 
oportunidade de reagir às conclusões da 
sua investigação e à sua intenção de 
revogar o estatuto da entidade enquanto 
sinalizador de confiança.

7. A Comissão, após consulta do 
Comité, pode emitir orientações para 
ajudar as plataformas em linha e os 
coordenadores dos serviços digitais na 
aplicação dos n.os 5 e 6.

7. A Comissão, após consulta do 
Comité, pode emitir orientações para 
ajudar as plataformas em linha e os 
coordenadores dos serviços digitais na 
aplicação dos n.os 5 e 6.

Or. en

(O artigo 19.º é inserido após o artigo 14.º e é alterado.)

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas em linha devem 1. As plataformas em linha devem, 
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suspender, durante um período razoável e 
após terem emitido um aviso prévio, a 
prestação dos seus serviços aos 
destinatários do serviço que forneçam com 
frequência conteúdos manifestamente 
ilegais.

após terem emitido um aviso prévio, 
suspender, durante um período razoável, 
ou cessar a prestação dos seus serviços aos 
destinatários do serviço que forneçam 
reiteradamente conteúdos manifestamente 
ilegais.

Or. en

Justificação

Aos infratores reincidentes devem ser aplicadas sanções mais fortes, a fim de garantir a 
eficácia e o efeito dissuasivo da luta contra os conteúdos ilegais. O mesmo se aplica aos 
autores reclamações amadores. É igualmente importante desencorajar os autores de 
reclamações sem fundamento, contrárias ao objetivo do regulamento.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas em linha devem 
suspender, por um período razoável e após 
terem emitido um aviso prévio, o 
tratamento de notificações e reclamações 
apresentadas através dos mecanismos de 
notificação e ação e dos sistemas internos 
de tratamento de reclamações referidos nos 
artigos 14.º e 17.º, respetivamente, por 
cidadãos ou entidades ou por autores de 
reclamações que apresentem com 
frequência notificações ou reclamações 
manifestamente infundadas.

2. As plataformas em linha devem, 
após terem emitido um aviso prévio, 
suspender, por um período razoável, ou 
cessar o tratamento de notificações e 
reclamações apresentadas através dos 
mecanismos de notificação e ação e dos 
sistemas internos de tratamento de 
reclamações referidos nos artigos 14.º 
e 17.º, respetivamente, por cidadãos ou 
entidades ou por autores de reclamações 
que apresentem com frequência 
notificações ou reclamações 
manifestamente infundadas.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma plataforma em 
linha permita aos consumidores celebrar 
contratos à distância com comerciantes, 
deve assegurar que os comerciantes só 
possam utilizar os seus serviços para 
promover mensagens ou oferecer produtos 
ou serviços aos consumidores localizados 
na União se, antes da utilização dos seus 
serviços, a plataforma em linha tiver 
obtido as seguintes informações:

1. O mercado em linha deve assegurar 
que os comerciantes só possam utilizar os 
seus serviços para promover mensagens ou 
oferecer produtos ou serviços aos 
consumidores localizados na União se, 
antes da utilização dos seus serviços, o 
mercado em linha tiver obtido as seguintes 
informações:

Or. en

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 22.º – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os dados da conta bancária do 
comerciante, sempre que este seja uma 
pessoa singular;

(c) Os dados da conta bancária do 
comerciante;

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Uma autocertificação do 
comerciante, em que se compromete a 
oferecer apenas produtos ou serviços que 
respeitem as regras aplicáveis do direito da 
União.

(f) Uma autocertificação do 
comerciante, em que se compromete a 
oferecer apenas produtos, serviços ou 
conteúdos, incluindo publicidade, que 
respeitem as regras aplicáveis do direito da 
União.

Or. en
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma em linha deve, ao 
receber essas informações, envidar 
esforços razoáveis para avaliar se as 
informações referidas no n.º 1, alíneas a), 
d) e e), são fiáveis, seja através da 
utilização de uma base de dados oficial 
em linha ou interface em linha de acesso 
livre, disponibilizada por um Estado-
Membro ou pela União, seja através da 
apresentação de pedidos ao comerciante 
para fornecer documentos comprovativos 
provenientes de fontes fiáveis.

2. Antes de autorizar comerciantes a 
utilizarem os seus serviços e após a 
eventual atualização das informações 
referidas no n.º 1, alíneas a), d) e e), o 
mercado em linha deve, ao receber essas 
informações, envidar esforços razoáveis 
para avaliar se tais informações são fiáveis 
através da apresentação de pedidos ao 
comerciante para fornecer documentos 
comprovativos provenientes de fontes 
fiáveis.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Se a plataforma em linha obtiver 
indicações de que qualquer informação 
referida no n.º 1 obtida do comerciante em 
causa é inexata ou está incompleta, essa 
plataforma deve solicitar ao comerciante 
que a corrija, na medida do necessário, 
para assegurar que todas as informações 
sejam exatas e estejam completas, sem 
demora ou no prazo fixado pelo direito da 
União e nacional.

3. Se o mercado em linha obtiver 
indicações de que qualquer informação 
referida no n.º 1 obtida do comerciante em 
causa é inexata ou está incompleta, esse 
mercado deve solicitar ao comerciante que 
a corrija, na medida do necessário, para 
assegurar que todas as informações sejam 
exatas e estejam completas, sem demora ou 
no prazo fixado pelo direito da União e 
nacional.

Or. en
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A plataforma em linha deve 
armazenar as informações obtidas nos 
termos dos n.os 1 e 2 de forma segura 
durante toda a vigência da sua relação 
contratual com o comerciante em causa. 
Posteriormente, deve apagar as 
informações.

4. O mercado em linha deve 
armazenar as informações obtidas nos 
termos dos n.os 1 e 2 de forma segura 
durante toda a vigência da sua relação 
contratual com o comerciante em causa.

Or. en

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a 
plataforma só deve divulgar as 
informações a terceiros quando tal lhe for 
exigido nos termos da legislação aplicável, 
incluindo das decisões referidas no 
artigo 9.º e quaisquer decisões emitidas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou pela Comissão para o 
desempenho das suas funções nos termos 
do presente regulamento.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o 
mercado só deve divulgar as informações a 
terceiros quando tal lhe for exigido nos 
termos da legislação aplicável, incluindo 
das decisões referidas no artigo 9.º e 
quaisquer decisões emitidas pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros ou pela Comissão para o 
desempenho das suas funções nos termos 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A plataforma em linha deve 6. O mercado em linha deve 
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disponibilizar as informações referidas no 
n.º 1, alíneas a), d), e) e f), aos destinatários 
do serviço de forma clara, facilmente 
acessível e compreensível.

disponibilizar as informações referidas no 
n.º 1, alíneas a), d), e) e f), aos destinatários 
do serviço de forma clara, facilmente 
acessível e compreensível.

Or. en

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A plataforma em linha deve 
conceber e organizar a sua interface em 
linha de forma a permitir que os 
comerciantes cumpram as suas obrigações 
em matéria de informação pré-contratual e 
de informação sobre a segurança dos 
produtos nos termos do direito da União 
aplicável.

7. O mercado em linha deve conceber 
e organizar a sua interface em linha de 
forma a permitir que os comerciantes 
cumpram as suas obrigações em matéria de 
informação pré-contratual e de informação 
sobre a segurança dos produtos nos termos 
do direito da União aplicável.

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Obrigação de prestar informações

1. A interface em linha 
disponibilizada aos comerciantes deve 
permitir o acesso a, no mínimo, as 
seguintes informações:
(a) As informações referidas no 
artigo 22.º, n.º 6;
(b)  As informações previstas nos 
artigos 6.º e 8.º da Diretiva 2011/83//UE;
(c)  As informações que permitam a 
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identificação inequívoca do produto ou do 
serviço e, se for caso disso, a marcação 
CE, bem como os alertas, informações e 
rótulos, que sejam obrigatórios nos 
termos da legislação aplicável em matéria 
de segurança dos produtos e de 
conformidade dos produtos. 
A Comissão adota um ato de execução 
que enumere os elementos de informação 
exigidos em conformidade com o primeiro 
parágrafo. Esse ato de execução deve ser 
adotado, o mais tardar... [um ano após a 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento].
2. O mercado em linha deve verificar 
se as informações fornecidas pelo 
comerciante estão completas no que 
respeita às listas de elementos de 
informação referidas no artigo 22.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), antes de a oferta do 
produto ou serviço ser disponibilizada em 
linha e não deve autorizar o comerciante 
a disponibilizar essa oferta enquanto as 
informações estiverem incompletas.
3. Se determinar que as informações 
fornecidas pelo comerciante relativamente 
a uma oferta que já tenha sido publicada 
em linha deixaram de ser relevantes e 
devem ser completadas, o mercado em 
linha deve suspender ou bloquear o 
acesso à oferta sem demora e solicitar ao 
comerciante que complete as informações 
o mais rapidamente possível.

Or. en

Justificação

In recent years and in particular during the Covid-19 pandemic, online marketplaces have 
induced a number of threats regarding consumer protection, both in terms of enforcement of 
consumers’ rights and of product safety and product compliance. Furthermore, these 
marketplaces give rise to growing concerns as to industrial property rights and 
counterfeiting, and more generally to growing concerns about the setting of an unlevel 
playing field, whereby compliant companies increasingly undergo unfair competition from 
incompliant ones. For example, the investigations of the 10 main online marketplaces showed 
that on average 63 % of the products proposed to European consumers were non-compliant 
and 28% of these products were actually dangerous, such rates being significantly higher 
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than those found for “brick and mortar” retailers. Such situation is undoubtedly linked to a 
loophole in the current legal framework, which allows online marketplaces to escape from a 
number of basic requirements. In order to rule out such increasing risk, it appears 
indispensable to add to the DSA a number of additional specific provisions for online 
platforms offering marketplaces services.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B
Obrigações relacionadas com ofertas 

ilegais de comerciantes
1. Os mercados em linha devem 
tomar as medidas adequadas para impedir 
a divulgação pelos comerciantes que 
utilizam os seus serviços de ofertas de 
produtos ou serviços não conformes ao 
direito da União ou ao direito de qualquer 
Estado-Membro em cujo território essas 
ofertas sejam disponibilizadas.
2. Se o mercado em linha obtiver 
indicações que incluam os elementos 
enunciados no artigo 14.º, n.º 2, alíneas a) 
e b), e que indiquem que um elemento de 
informação referido no artigo 22.º-A, 
n.º 1, é inexato, esse mercado deve 
solicitar ao comerciante em causa que, 
sem demora, comprove a exatidão desse 
elemento de informação ou o corrija. Se o 
comerciante não comprovar prontamente 
que a informação é exata ou que a 
correção efetuada é regular, o mercado 
em linha deve suspender a oferta do 
produto ou serviço até que o comerciante 
cumpra o requisito.
3. Antes de a oferta do comerciante 
ser disponibilizada no mercado em linha, 
este deve verificar, no que diz respeito às 
informações que permitem a identificação 
inequívoca do produto, incluindo as 
informações a que se refere o artigo 22.º-



PA\1234732PT.docx 49/59 PE694.960v01-00

PT

A, n.º 1, alínea b), se a oferta que o 
comerciante pretende propor aos 
consumidores situados na União consta 
da lista, ou listas, de produtos ou 
categorias de produtos identificados como 
não conformes, de acordo com a 
classificação disponível em qualquer base 
de dados oficial em linha ou interface em 
linha de livre acesso cuja referência é 
estabelecida pela Comissão através de um 
ato de execução adotado o mais tardar 
em... [um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento], e não deve 
autorizar o comerciante a disponibilizar a 
oferta se tal verificação determinar que o 
produto consta de uma lista de produtos 
não conformes.
4. O mercado em linha deve tomar 
medidas avançadas, adequadas e 
proporcionadas para impedir a 
divulgação de ofertas de produtos 
contrafeitos, com base nas informações 
prestadas pelos titulares de direitos de 
propriedade industrial. O mercado em 
linha deve criar mecanismos adaptados e 
proporcionados para impedir o futuro 
carregamento de ofertas de produtos que 
tenham sido previamente notificados em 
conformidade com o artigo 14.º como 
contrafeitos e que já tenham sido 
retirados por sua iniciativa.

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.°-C
Obrigações relacionadas com ofertas 

ilegais de comerciantes à luz da legislação 
aplicável em matéria de segurança e de 

conformidade dos produtos
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1. Logo que uma autoridade de 
fiscalização do mercado ou uma 
autoridade aduaneira informe o mercado 
em linha de que uma oferta relativa a um 
produto ou a um serviço é ilegal nos 
termos da legislação aplicável em matéria 
de segurança e conformidade dos 
produtos, o mercado em linha em causa 
deve remover a oferta ou bloquear o 
acesso à mesma.
O mercado em linha deve informar o 
comerciante que disponibilizou a oferta 
ilegal da decisão tomada no termos do 
presente número, em conformidade com 
os artigos 15.º e 17.º.
Ao informar o comerciante da decisão de 
remover a oferta ou de bloquear o acesso 
à mesma, e sempre que a ilegalidade da 
oferta se prenda com um defeito do 
produto ou do serviço que possa colocar 
em risco a saúde ou a segurança dos 
consumidores, o mercado em linha deve 
solicitar ao comerciante que preste todas 
as informações suscetíveis de demonstrar 
que tomou as medidas corretivas 
adequadas em conformidade com o 
artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
2019/1020.
2. No caso de não receber resposta 
do comerciante no prazo de 48 horas a 
contar da data do pedido a que se refere o 
n.º 1 do presente artigo, o mercado em 
linha deve tomar sem demora indevida as 
medidas corretivas necessárias referidas 
no artigo 16.º, n.º 3, alíneas c), d) e g), do 
Regulamento (UE) n.º 2019/1020.
3. O mercado em linha deve 
igualmente informar sem demora a 
autoridade de fiscalização do mercado ou 
a autoridade aduaneira das medidas 
tomadas pelo comerciante ou por si em 
aplicação dos n.os 1 e 2. Logo que uma 
autoridade de fiscalização do mercado ou 
uma autoridade aduaneira ordene ao 
comerciante que adote medidas 
alternativas ou adicionais e informe o 
mercado em linha em conformidade, esse 
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mercado em linha deve solicitar ao 
comerciante que preste todas as 
informações comprovativas de que 
cumpriu a ordem.
Caso não receba no prazo de 48 horas a 
informação de que o comerciante 
cumpriu integralmente a ordem, o 
mercado em linha deve executar 
diretamente e sem demora injustificada as 
medidas alternativas ordenadas pela 
autoridade de fiscalização do mercado ou 
pela autoridade aduaneira.
4. O mercado em linha pode cobrar 
ao comerciante, por qualquer meio 
adequado, os custos das medidas que 
tenha tomado ao abrigo do presente 
artigo. O mercado em linha notifica 
imediatamente o comerciante dessa 
medida e informa-o do seu direito de 
contestar tal decisão nos termos dos 
artigos 17.º e 18.º, ou por via judicial.
O mercado em linha não pode exigir aos 
comerciantes que utilizam os seus serviços 
qualquer adiantamento sobre os custos 
relacionados com as medidas que possa 
tomar nos termos do presente artigo, nem 
subordinar o acesso aos seus serviços à 
aceitação desses pagamentos.

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-D
Suspensão do acesso de comerciantes aos 

serviços do mercado em linha
1. Em conformidade com o 
artigo 20.º, o mercado em linha deve 
suspender sem demora injustificada a 
prestação dos seus serviços aos 
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comerciantes que disponibilizem, de 
forma reiterada ou contínua, ofertas 
ilegais de um produto ou serviço. O 
mercado em linha deve notificar de 
imediato a sua decisão ao comerciante.
2. Sempre que adote uma decisão nos 
termos do n.º 1, o mercado em linha deve 
continuar a cumprir as obrigações que 
lhe incumbem por força da presente 
secção, em especial no que diz respeito 
aos consumidores que tenham celebrado 
um contrato com os comerciantes 
suspensos.
3. O mercado em linha informa sem 
demora a autoridade competente da 
decisão tomada nos termos do n.º 1.

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 22-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-E
Direito de reparação

O mercado em linha tem o direito de obter 
reparação dos comerciantes que tenham 
beneficiado dos seus serviços em caso de 
incumprimento pelos comerciantes das 
suas obrigações para com o mercado em 
linha ou para com os consumidores, salvo 
se o mercado em linha já tiver cobrado 
aos comerciantes em causa o custo das 
medidas que teve de tomar na sequência 
do incumprimento.
Os consumidores têm o direito de obter 
reparação do mercado em linha em caso 
de incumprimento das obrigações que lhe 
incumbem por força da presente secção.

Or. en
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Plataformas em linha de muito grande 
dimensão

Plataformas em linha, plataformas de 
transmissão em direto, prestadores de 
serviços de mensagens privadas e motores 
de pesquisa de muito grande dimensão

Or. en

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente secção aplica-se às 
plataformas em linha que prestam os seus 
serviços a um número médio mensal de 
destinatários ativos do serviço na União 
igual ou superior a 45 milhões, calculado 
de acordo com a metodologia estabelecida 
nos atos delegados referidos no n.º 3.

1. A presente secção aplica-se aos 
serviços de plataformas em linha, aos 
serviços de plataformas de transmissão 
em direto, aos serviços de mensagens 
privadas e aos serviços de motores de 
pesquisa que prestam os seus serviços a 
um número médio mensal de destinatários 
ativos do serviço na União igual ou 
superior a 45 milhões, calculado de acordo 
com a metodologia estabelecida nos atos 
delegados referidos no n.º 3.

Or. en

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão devem identificar, 

1. Os serviços de plataformas em 
linha de muito grande dimensão, os 
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analisar e avaliar, a partir da data de 
aplicação referida no artigo 25.º, n.º 4, 
segundo parágrafo, pelo menos uma vez 
por ano, todos os riscos sistémicos 
significativos decorrentes do 
funcionamento e da utilização dos seus 
serviços na União. Esta avaliação de riscos 
incidirá especificamente nos seus serviços 
e incluirá os seguintes riscos sistémicos:

serviços de plataformas de transmissão 
em direto, os serviços de mensagens 
privadas e os serviços de motores de 
pesquisa devem identificar, analisar e 
avaliar, a partir da data de aplicação 
referida no artigo 25.º, n.º 4, segundo 
parágrafo, pelo menos uma vez por ano, 
todos os riscos sistémicos significativos 
decorrentes do funcionamento e da 
utilização dos seus serviços na União. Esta 
avaliação de riscos incidirá 
especificamente nos seus serviços e 
incluirá os seguintes riscos sistémicos:

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão devem adotar medidas de 
atenuação razoáveis, proporcionadas e 
eficazes, adaptadas aos riscos sistémicos 
específicos identificados nos termos do 
artigo 26.º. Estas medidas podem incluir, 
quando aplicável:

1. Os serviços de plataformas em 
linha os serviços de plataformas de 
transmissão em direto, os serviços de 
mensagens privadas e os serviços de 
motores de pesquisa de muito grande 
dimensão devem adotar medidas de 
atenuação razoáveis, proporcionadas e 
eficazes, adaptadas aos riscos sistémicos 
específicos identificados nos termos do 
artigo 26.º. Estas medidas podem incluir, 
quando aplicável:

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A identificação e avaliação dos (a) A identificação e avaliação dos 
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riscos sistémicos mais significativos e 
recorrentes comunicados por plataformas 
em linha de muito grande dimensão ou 
identificados através de outras fontes de 
informação, em particular as 
proporcionadas em conformidade com os 
artigos 31.º e 33.º;

riscos sistémicos mais significativos e 
recorrentes comunicados por plataformas 
em linha ou identificados através de outras 
fontes de informação, em particular as 
proporcionadas em conformidade com os 
artigos 31.º e 33.º;

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º-2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As plataformas em linha de muito 
grande dimensão que exibam publicidade 
nas suas interfaces em linha devem 
conduzir, a expensas suas e a pedido dos 
anunciantes, auditorias independentes 
realizadas por organizações que cumpram 
os critérios estabelecidos no artigo 28.º, 
n.º 2, com uma frequência razoável, em 
condições justas e proporcionadas 
acordadas entre as plataformas e os 
anunciantes, a fim de:
(a) Procederem a uma avaliação 
quantitativa e qualitativa dos casos em 
que a publicidade está associada a 
conteúdos ilegais ou a conteúdos 
incompatíveis com os respetivos termos e 
condições;
(b) Detetarem eventuais casos de 
utilização fraudulenta dos seus serviços 
para financiar atividades ilegais;
(c) Avaliarem o desempenho das suas 
ferramentas em termos de segurança da 
marca.
O relatório deve incluir um parecer de 
auditoria (positivo, positivo com 
observações ou negativo) sobre o 
desempenho das ferramentas de uma 
plataforma em linha de muito grande 
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dimensão em termos de segurança da 
marca. Se o parecer de auditoria não for 
positivo, devem ser formuladas 
recomendações operacionais de medidas 
específicas para assegurar o 
cumprimento.
Mediante pedido, as plataformas em linha 
de muito grande dimensão deve 
disponibilizar o resultado da auditoria aos 
anunciantes.

Or. en

Justificação

Proposal to address the recurring difficulties of advertisers in obtaining information on the 
quality and performance of their advertising campaigns, which remain continuously 
dependent on the tools and metrics provided by the platforms, without any possibility for them 
to test and verify these "proprietary" indicators of the platforms ("black box" effect). To this 
end, advertisers are asking for the ability to audit these proprietary metrics by third parties 
independent from the platforms. The objective of these independent brand safety audits is to 
allow brands and advertisers to verify the accuracy and precision of the reports established 
unilaterally by the platforms.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se a Comissão considerar que um 
protocolo de crise não consegue resolver 
eficazmente a situação de crise, ou garantir 
o exercício dos direitos fundamentais 
referidos no n.º 4, alínea e), pode solicitar 
aos participantes que revejam o protocolo 
de crise, nomeadamente através da adoção 
de medidas adicionais.

5. Se a Comissão considerar que um 
protocolo de crise não consegue resolver 
eficazmente a situação de crise, ou garantir 
o exercício dos direitos fundamentais 
referidos no n.º 4, alínea e), solicita aos 
participantes que removam e, se for caso 
disso, revejam o protocolo de crise, 
nomeadamente através da adoção de 
medidas adicionais.

Or. en
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
designar uma das autoridades competentes 
como seu coordenador dos serviços 
digitais. O coordenador dos serviços 
digitais é responsável por todas as matérias 
relativas à aplicação e execução do 
presente regulamento nesse Estado-
Membro, a menos que o Estado-Membro 
em causa tenha atribuído determinadas 
funções ou setores específicos a outras 
autoridades competentes. Em todo o caso, 
o coordenador dos serviços digitais é 
responsável por assegurar a coordenação 
dessas matérias a nível nacional e por 
contribuir para a aplicação e execução 
eficazes e coerentes do presente 
regulamento em toda a União.

2. Os Estados-Membros devem 
designar uma das autoridades competentes 
como seu coordenador dos serviços 
digitais. O coordenador dos serviços 
digitais é responsável por todas as matérias 
relativas à aplicação e execução do 
presente regulamento nesse Estado-
Membro, a menos que o Estado-Membro 
em causa tenha atribuído determinadas 
funções ou setores específicos a outras 
autoridades competentes. Essas 
autoridades competentes têm os mesmos 
poderes para executar as tarefas ou 
supervisionar os setores que lhes são 
afetados que os atribuídos ao coordenador 
dos serviços digitais para a aplicação e 
execução do presente regulamento. Em 
todo o caso, o coordenador dos serviços 
digitais é responsável por assegurar a 
coordenação dessas matérias a nível 
nacional e por contribuir para a aplicação e 
execução eficazes e coerentes do presente 
regulamento em toda a União.

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro em que se 
encontra o estabelecimento principal do 
prestador de serviços intermediários é 
competente para efeitos dos capítulos III 
e IV do presente regulamento.

1. O Estado-Membro em que se 
encontra o estabelecimento principal do 
prestador de serviços intermediários é 
competente para efeitos dos capítulos III , 
secções 1 a 4, e capítulo IV.

Or. en
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Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro em que os 
consumidores têm a sua residência 
habitual é competente para efeitos do 
capítulo III, secção 3.

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O Estado-Membro em que se situa 
a autoridade que emite a decisão é 
competente para efeitos dos artigos 8.º 
e 9.º.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
Em conformidade com a isenção 
condicional de responsabilidade prevista 
no artigo 1.º, n.º 1, alínea a), os Estados-
Membros asseguram que a sanção por 
incumprimento reiterado das obrigações 
previstas no presente regulamento inclua 
a perda horizontal da isenção de 
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responsabilidade para o prestador de 
serviços intermediários.

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os coordenadores dos serviços 
digitais devem elaborar um relatório anual 
sobre as suas atividades nos termos do 
presente regulamento. Devem 
disponibilizar os relatórios anuais ao 
público e comunicá-los à Comissão e ao 
Comité.

1. Os coordenadores dos serviços 
digitais devem elaborar um relatório anual 
sobre as suas atividades nos termos do 
presente regulamento. Devem 
disponibilizar os relatórios anuais ao 
público e comunicá-los à Comissão, ao 
Parlamento Europeu e ao Comité.

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité pode convidar peritos e 
observadores para participarem nas suas 
reuniões, e pode cooperar com outros 
órgãos, organismos e grupos consultivos da 
União, bem como com peritos externos, 
quando adequado. O Comité deve tornar 
públicos os resultados desta cooperação.

5. O Comité pode convidar peritos e 
observadores para participarem nas suas 
reuniões, e deve cooperar com outros 
órgãos, organismos e grupos consultivos da 
União, bem como com peritos externos, 
quando adequado. O Comité deve tornar 
públicos os resultados desta cooperação.

Or. en


