
NP\1121735PT.docx PE602.784v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Assuntos Jurídicos

31.3.2017

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento Federal alemão sobre a proposta de diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um 
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos 
relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Parlamento Federal alemão (Bundestag) procedeu ao envio do parecer fundamentado em 
anexo sobre a proposta de diretiva em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

Parlamento Federal alemão (Bundestag)

Decisão

Na sua 221.ª sessão, realizada em 9 de março de 2017, o Bundestag decidiu, com base no seu 
documento 18/11442,

a) em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
— documento 18/11229, n.º A.8 —
Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um procedimento de 
notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos serviços, e que altera a 
Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
COM(2016)0821 final, Documento do Conselho 5278/17
Aqui: parecer nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa (verificação da aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

b) em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
— documento 18/11229, n.º A.9 —
Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um teste de 
proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões
COM(2016)0822 final, Documento do Conselho 5281/17
Aqui: parecer nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa (verificação da aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

c) em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
— documento 18/11229, n.º A.10 —
Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o enquadramento jurídico e 
operacional do Cartão Eletrónico Europeu de Serviços introduzido pelo Regulamento ... 
[Regulamento CEES]
COM(2016)0823 final, Documento do Conselho 5283/17
Aqui: parecer nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa (verificação da aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

d) em relação às informações fornecidas pelo Governo alemão
— documento 18/11229, n.º A.11 —
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz o Cartão 
Eletrónico Europeu de Serviços e as estruturas administrativas conexas
COM(2016)0824 final, Documento do Conselho 5284/17
Aqui: parecer nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa (verificação da aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade)

tendo em conta as informações contidas no documento 18/11229 A.8, A.9, A.10, A.11, adotar 
a seguinte resolução, nos termos do Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa, em articulação com 
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o artigo 11.º da lei relativa à responsabilidade em matéria de integração 
(«Integrationsverantwortungsgesetz»):

Para a execução da Estratégia para o Mercado Único, a Comissão da UE apresentou um 
«Pacote serviços», o qual inclui uma proposta de diretiva relativa a um procedimento de 
notificação (COM (2016) 0821 final; Documento do Conselho 5278/17), uma diretiva relativa 
a um teste de proporcionalidade (COM (2016) 0822 final; Documento do Conselho 5281/17), 
bem como um regulamento e uma diretiva sobre o Cartão Eletrónico Europeu de Serviços 
(COM (2016) 0823 final; Documento do Conselho 5283/17, nomeadamente, 
COM(2016)0824 final; Documento do Conselho n.º 5284/17).

A proposta de diretiva que institui um procedimento de notificação contém disposições 
relativas à notificação pelos Estados-Membros no âmbito de aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno («Diretiva Serviços»). O procedimento 
será aplicado se a Federação, os «Länder», as autarquias ou organismos autónomos (câmaras) 
adotarem nova legislação ou alterarem a legislação em vigor no quadro de aplicação da 
Diretiva Serviços. A proposta prevê uma obrigação de notificação antes da conclusão dos 
processos legislativos nacionais. Se a medida já notificada for alterada no decurso do processo 
legislativo, terá de ser novamente notificada. O objetivo é que os Estados-Membros 
demonstrem, com base em «provas adequadas», que não existem instrumentos menos 
restritivos. Assim que a Comissão da UE tiver comunicado que recebeu todos os documentos 
necessários à notificação, é iniciado um período de consulta de três meses. Os projetos de 
disposições regulamentares nacionais só poderão ser adotados uma vez terminado este período. 
No prazo desses três meses, a Comissão da UE e os demais Estados-Membros dispõem de dois 
meses para se pronunciarem sobre as medidas notificadas. O Estado-Membro notificante 
dispõe, então, de um prazo de um mês para responder às observações apresentadas. Se a 
Comissão da UE tiver dúvidas quanto à conformidade da medida notificada com a Diretiva 
2006/123/CE, pode dirigir um alerta ao Estado Membro notificante, em consequência do qual 
este não poderá adotar a medida notificada durante mais três meses. Se após o encerramento 
deste período de consulta a Comissão da UE entender que o projeto não é compatível com a 
Diretiva Serviços 2006/123/CE, pode adotar uma decisão (artigo 7.º da proposta de diretiva), 
solicitando ao Estado-Membro em causa que se abstenha de votar ou que revogue essa medida. 
Os Estados-Membros teriam, para recorrer de uma tal decisão, de intentar uma ação no
Tribunal de Justiça da União Europeia, antes de poderem exercer os seus poderes legislativos.

A proposta de diretiva relativa a um teste de proporcionalidade prevê a realização obrigatória 
de um tal teste sempre que o acesso a profissões regulamentadas ou o exercício das mesmas 
seja limitado por novas disposições regulamentares dos Estados-Membros ou a legislação em 
vigor seja alterada. A proposta de diretiva estabelece os critérios pormenorizados que devem 
ser sistematicamente aplicados para avaliar se a proporcionalidade é respeitada, 
independentemente de cada caso concreto. As autoridades nacionais responsáveis pela adoção 
das medidas legislativas devem apresentar elementos de prova qualitativos e, sempre que 
possível, quantitativos, da proporcionalidade dessas mesmas medidas.

Através das propostas de diretiva e de regulamento, deverá ser introduzido um novo 
instrumento, o «Cartão Eletrónico Europeu de Serviços». Este deverá ser aceite pelos 
Estados-Membros como prova de que o seu titular está estabelecido no território do seu 
Estado-Membro de origem e tem o direito de, nesse território, prestar os serviços abrangidos 
pelo cartão. O cartão eletrónico deverá inicialmente aplicar-se a determinados serviços 
empresariais (nomeadamente, arquitetos, engenheiros, contabilistas, consultores fiscais) e da 
construção (incluindo artesãos), bem como a outros setores não especificamente
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regulamentados na Alemanha (por exemplo, agências de viagens). Em cada Estado-Membro 
deverá ser criada uma autoridade de coordenação encarregada da execução. Os pedidos de 
cartão de serviços deverão ser apresentados à autoridade de coordenação do Estado-Membro 
de origem. Esta verifica o pedido (nomeadamente, se os documentos estão completos e são 
autênticos), e envia-o à autoridade de coordenação do Estado-Membro de acolhimento. A 
autoridade de coordenação do Estado-Membro de acolhimento verifica o pedido. O cartão de 
serviços para a prestação de serviços temporários é emitido pela autoridade de coordenação do 
país de origem, se o Estado-Membro de acolhimento não se opuser no prazo de 4 semanas a 
contar da data da sua transmissão. Em caso de pedidos de estabelecimento de longa duração, o 
Estado-Membro de acolhimento dispõe de 6 semanas para determinar quais as disposições 
aplicáveis em matéria de aprovação e notificação e exigir ao requerente a apresentação dos 
respetivos elementos comprovativos. Para o efeito, o Estado-Membro de acolhimento deverá 
ter em conta os requisitos já cumpridos pelo requerente no seu país de origem e que são 
equivalentes aos seus requisitos nacionais de aprovação e notificação. Após a receção dos 
elementos comprovativos, o Estado de acolhimento dispõe de uma semana para os verificar. Se 
o Estado de acolhimento não reagir dentro dos prazos fixados, o cartão de serviços é 
considerado aprovado (aprovação tácita). Não é possível retirar um cartão de serviços emitido 
por tempo ilimitado invocando circunstâncias que já poderiam ter sido verificadas aquando da 
apresentação do pedido de autorização. Não poderão ser impostos novos requisitos aos titulares 
de um cartão de serviços (como, por exemplo, autorizações ou notificações prévias). A 
utilização do cartão pelo prestador de serviços deve ser voluntária. O cartão é válido para a 
totalidade do território do Estado de acolhimento.

O «Pacote serviços» é uma medida através da qual a Comissão da UE tenciona implementar a 
sua estratégia para o mercado interno (COM(2015)0550 final; Documento do Conselho 
n.º 13370/15). No seu parecer sobre a «Estratégia para o Mercado Interno» (documento do 
Bundestag n.º 18/8867), o Bundestag felicitou o objetivo da Comissão da UE de aprofundar o 
mercado interno, mas simultaneamente instou a Comissão a:

— A manter o caráter voluntário da anunciada ajuda da Comissão da UE na transposição das 
regras do mercado único para o direito nacional;

— A justificar de forma exaustiva, no tocante à reforma do procedimento de notificação no 
âmbito da Diretiva «Serviços», a introdução de um período suspensivo no processo de 
notificação e a desenvolver o seu âmbito de aplicação em concertação com os 
Estados-Membros. O processo legislativo não deve ser protelado de forma injustificada, nem 
conduzir a um aumento da burocracia;

— A configurar o passaporte de serviços de modo a induzir uma redução das formalidades 
administrativas para as atividades transfronteiriças. Em contrapartida, o passaporte de serviços 
não pode levar a um aumento da burocracia nem impedir o Estado-Membro de acolhimento de 
colocar requisitos justificados ao prestador de serviços.

O Bundestag já procedeu à avaliação da compatibilidade das medidas do «Pacote serviços» 
com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Todavia, não foi ainda concluída 
uma análise mais aprofundada das propostas. Em especial, é duvidoso que a obrigação de criar 
uma autoridade nacional de coordenação no contexto do cartão de serviços proposto seja 
compatível com o sistema federal alemão e com a distribuição de competências prevista na 
constituição alemã, visto que a execução das leis e a concessão de autorizações são 
fundamentalmente da competência dos «Länder».
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Em relação à conformidade das propostas apresentadas no âmbito do «Pacote serviços» com os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, o Bundestag verifica o seguinte:

I. A proposta da Comissão da UE para uma diretiva relativa ao procedimento de notificação 
viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 6.º do 
Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa. Nos termos desta disposição, os parlamentos nacionais 
podem formular um parecer fundamentado indicando os motivos pelos quais considerem que 
um projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade. O Bundestag 
considera, em relação ao critério de apreciação a aplicar, que este pressupõe a escolha da base 
jurídica, o cumprimento do princípio da subsidiariedade no sentido estrito, nos termos do 
artigo 5.º, n.º 3, do TUE, assim como o respeito do princípio da proporcionalidade nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, do TUE (cf. documento do Bundestag 17/3239; 17/8000; 17/11882).

1. A proposta não pode basear-se numa base jurídica consagrada nos Tratados da UE.

a. O artigo indicado pela Comissão da UE, a saber, o artigo 53.º, n.º 1, do TFUE prevê apenas 
a adoção de diretivas relativas ao reconhecimento mútuo dos diplomas e de outras 
qualificações, bem como a “coordenação” das disposições nacionais. Uma reserva de análise 
preventiva do conjunto das disposições em matéria de serviços ultrapassa, porém, claramente 
uma mera ação de coordenação no que se refere ao reconhecimento mútuo de diplomas.

b. O artigo 114.º do TFUE, igualmente invocado pela Comissão da UE, também não pode 
servir de base à proposta de diretiva. De acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, o artigo 114.º do TFUE não confere ao legislador da União uma 
competência geral para regular o mercado interno. Um ato adotado com base no artigo 114.º do 
TFUE deve antes contribuir efetivamente para eliminar os atuais obstáculos à realização do 
mercado interno ou para eliminar distorções tangíveis da concorrência (ver acórdão do TJUE 
de 5 de outubro de 2000, processo C-376/98). Além disso, a atual proposta limita-se a afirmar 
que evita uma «evolução heterogénea das legislações nacionais e [que contribui] para a 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares ou administrativas nacionais no que 
respeita aos serviços abrangidos pela Diretiva Serviços». A proposta não contém qualquer 
prova desta alegação.

c. Além disso, existem dúvidas quanto à compatibilidade da proposta de diretiva com o 
princípio da democracia que, nos termos do artigo 2.º, n.º 1.º, do TUE, é um dos valores 
fundamentais da União Europeia. Tendo em conta a amplitude do âmbito de aplicação da 
diretiva proposta, todas as atividades parlamentares relacionadas com os serviços passarão 
doravante a estar sujeitas à autorização da Comissão da UE. Tal significa que, nos termos da 
proposta de diretiva, os parlamentos com legitimidade democrática passam a estar sob o 
controlo da Comissão da UE, enquanto órgão executivo.

d. Por último, a proposta de diretiva distorce a relação entre a Comissão e os Estados-
Membros, que está regulamentada pelos Tratados da UE. Nos termos dos Tratados da UE, a 
Comissão da UE pode, se considerar que houve incumprimento por parte de um 
Estado-Membro, instaurar um processo pré-contencioso perante o Tribunal de Justiça da União 
Europeia. Por outro lado, a proposta de diretiva prevê que os Estados-Membros sejam 
obrigados a recorrer de uma decisão negativa da Comissão da UE junto do Tribunal de Justiça 
da União Europeia antes de poderem exercer os seus poderes legislativos. Tal como previsto 
na proposta de diretiva, seria necessária uma alteração do Tratado para mudar esta situação de 
forma substancial.

2. Há dúvidas consideráveis quanto à proporcionalidade da proposta de diretiva. Nos termos do 
artigo 5.º, n.º 4, do TUE, em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma 
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da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos Tratados. Em 
consequência, os projetos de ato legislativo têm de ser adequados, necessários e 
proporcionados.

a. A necessidade da proposta é posta em causa pelo facto de já existirem procedimentos para o 
exame da compatibilidade das legislações nacionais com o direito da UE (processos por 
infração e «EU Pilot»). A Comissão da UE não explica cabalmente a razão por que estes 
procedimentos não seriam suficientes. Do mesmo modo, não é suficientemente explicada a 
razão por que razão o atual procedimento de notificação teria de ser reforçado e transformado 
num procedimento de autorização — inadmissível.

b. Além disso, subsistem dúvidas quanto à proporcionalidade da proposta de diretiva, visto que 
não estão previstas quaisquer exceções. Dessa forma, o legislador fica praticamente 
impossibilitado de oportunamente intervir em situações urgentes de irregularidade no setor dos 
serviços. As consequências são particularmente graves quando, perante a iminência do fim de 
uma legislatura, a futura legislação é de tal modo protelada através do procedimento de 
notificação, que a sua conclusão se torna impossível antes de findo o período eleitoral e o 
projeto de ato legislativo tem de ser descontinuado.

II. A proposta da Comissão da UE para uma diretiva relativa a um teste de proporcionalidade 
viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 6.º do 
Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa.

1. A proposta não pode basear-se numa base jurídica consagrada nos Tratados da UE.

No domínio das profissões regulamentadas, as competências legislativas da União Europeia 
decorrem do poder de adotar diretivas relativas ao reconhecimento mútuo dos diplomas, 
certificados e outros títulos, bem como de coordenar as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros. As correspondentes regras a nível 
comunitário foram entretanto consolidadas na Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais, a qual foi revista pela Diretiva 2013/55/UE. Além disso, a 
questão da regulamentação das profissões está estreitamente legada a considerações de política 
educacional. Ao abrigo do artigo 165.º, n.º 4, do TFUE, a política de educação não é passível 
de harmonização. Por conseguinte, o TJUE, na sua jurisprudência sobre a liberdade de 
circulação de pessoas no âmbito do direito comunitário, não pôs em causa a competência dos 
Estados-Membros para regulamentar as profissões. Em vez disso, exige-se o reconhecimento 
da equivalência das qualificações profissionais obtidas noutros países da UE com as 
qualificações profissionais exigidas no plano interno.

Por conseguinte, a exigência de decisões nacionais sobre a regulamentação das profissões que 
vão além dos critérios gerais de adequação, necessidade e proporcionalidade não está coberta 
pela limitada atribuição de competências a nível comunitário. Neste contexto, é de duvidar que 
a base de competência para a diretiva seja suficiente.

2. A proposta não é compatível com o princípio da proporcionalidade.

A Comissão da UE não explicou a razão por que, tendo em conta os critérios de apreciação já 
aceites, seriam necessários outros critérios vinculativos para a apreciação da 
proporcionalidade. A avaliação da proporcionalidade já está prevista no artigo 59.º, n.º 3, da 
Diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (Diretiva 2005/36/CE, 
alterada pela Diretiva 2013/55/UE). Estes critérios correspondem aos critérios desenvolvidos 
pelo Tribunal de Justiça da União Europeia para a apreciação da proporcionalidade das regras 
profissionais.
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Ademais, o Bundestag considera que também podiam ser tidas em consideração outras 
medidas menos intrusivas do direito dos Estados-Membros do que uma diretiva, como seja, 
nomeadamente, uma recomendação aos Estados-Membros respeitante à realização de um teste 
de proporcionalidade.

Por último, o objetivo visado pela proposta de diretiva não é proporcional ao acréscimo de 
burocracia e à coartação da autonomia de decisão do legislador nacional que ela implica. Só no 
artigo 6.º, n.º 2, do projeto de diretiva são propostos onze critérios de apreciação, 
complementado por mais dez no artigo 6.º, n.º 4. O grande número de critérios é suscetível de 
conduzir, na prática, a um processamento esquemático pela entidade reguladora em causa, o 
que impede, mais do que promove, um exame de fundo à proporcionalidade das disposições.

III. Em relação à diretiva e ao regulamento relativos ao Cartão Eletrónico Europeu de Serviços, 
subsistem dúvidas quanto à sua compatibilidade com o princípio da proporcionalidade.

Tendo em vista o respeito do princípio da proporcionalidade, coloca-se a igualmente a questão 
de saber se é necessária, no país de origem e no país de acolhimento, a autoridade de 
coordenação proposta. Neste contexto convém determinar se uma tal autoridade não seria 
contrária ao conceito de balcão único introduzido pela Diretiva “Serviços” e se assim não se 
estaria a criar uma duplicação de estruturas desnecessárias. Mesmo que o conceito de balcão 
único não seja por vezes implementado de forma ótima, parece razoável que as autoridades 
competentes do Estado-Membro de acolhimento sejam responsáveis pela emissão das 
autorizações. As respetivas administrações podem prestar informações gerais sobre os 
requisitos em vigor e executar os procedimentos administrativos com eficiência.

Além disso, as disposições, tal como previstas na forma atual, conduzem, de facto, à aplicação 
do princípio do país de origem. Devido aos prazos muito curtos para a verificação pelos 
Estados de acolhimento e à aprovação tácita em caso de não respeito destes prazos, o cartão de
serviços seria de facto emitido sem real verificação pelo Estado de acolhimento, levando a que 
os requisitos nacionais em matéria de normas sociais, por exemplo, fossem contornados e 
desvirtuados. Esta inobservância de facto da aplicação dos requisitos nacionais que são 
abrangidos pelo direito europeu também põe em causa a adequação e a proporcionalidade da 
proposta.

Além disso, o Bundestag entende que não foi esclarecida de forma conclusiva a questão da 
relação entre o cartão de serviços previsto e a carteira profissional europeia introduzida pela 
Diretiva 2013/55/UE (artigos 4.º-A — 4.º-E da Diretiva «Reconhecimento das qualificações 
profissionais»). Também aqui se deve evitar a duplicação de estruturas.

IV. O Bundestag reserva-se o direito de se pronunciar sobre outros aspetos do «Pacote 
serviços» num parecer separado.

V. O Bundestag solicita ao seu Presidente que transmita a presente decisão à Comissão da 
UE, ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia e que notifique os Parlamentos 
dos Estados-Membros desse facto.
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