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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta de directiva relativa aos serviços no mercado interno inscreve-se no processo de 
reformas económicas lançado por Conselho Europeu de Lisboa para transformar a Europa, até 
2010, no espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo.

O objectivo desta directiva é a criação de um verdadeiro mercado interno dos serviços. Prevê 
a definição de um quadro jurídico que suprima os obstáculos à liberdade de estabelecimento 
dos prestadores de serviços e à livre circulação dos serviços entre os Estados-Membros.

Embora se deva subscrever o princípio deste texto e nomeadamente o objectivo da 
simplificação administrativa, com a criação de balcões únicos para o prestador, importa, no 
entanto, recordar que a União Europeia, mais do que um mercado, mais do que um mapa 
geográfico, é uma história, é uma cultura, e a cultura não é uma mercadoria.

A especificidade de determinados serviços deve ser tomada em conta, em particular os 
serviços culturais e audiovisuais, que fazem parte não só da economia como da cultura, sendo, 
com efeito, portadores de identidades, de valores, e nesse sentido, não podem ser 
considerados como bens de consumo ou serviços comerciais como os outros.

Recorde-se que os Estados-Membros são competentes no domínio da cultura e a União 
Europeia  tem apenas uma competência complementar. Este princípio da subsidiariedade 
serve de fio condutor para todas as acções comunitárias neste sector.

É evidente que uma proposta que cobre sectores tão diferentes como os jogos de azar e os 
serviços audiovisuais, levanta inevitavelmente problemas não só ao legislador e à opinião 
pública, como também às diferentes categorias profissionais interessadas.

As diferentes audições de peritos e de profissionais levantaram aliás mais questões relativas à 
aplicação da directiva do que forneceram respostas, o que suscitou um sentimento geral de 
inquietação.

Importa, pois, precisar que a proposta de directiva não se aplica no âmbito da educação 
nacional, e salientar que também não se aplica às ajudas concedidas pelos Estados-Membros à 
cultura e ao desporto.

A diversidade cultural e o pluralismo dos meios de comunicação figuram entre os elementos 
constitutivos do modelo europeu reconhecido pela União. Ora, a integração dos serviços 
culturais e audiovisuais no âmbito de aplicação da directiva, poderá pôr em causa os 
compromissos da Comunidade e dos Estados a favor desta diversidade. Dado que estes 
serviços contribuem para formar a opinião pública e modelar as identidades culturais dos 
Estados-Membros, justificam a manutenção dos enquadramentos nacionais.

Para além disso, os serviços audiovisuais são objecto de uma abordagem sectorial a nível 
comunitário através da directiva Televisão Sem Fronteiras (Directiva 89/552 alterada pela 
Directiva 97/36/CE).
Esta directiva TVSF responde já aos objectivos fixados pela directiva Serviços, a saber, 
garante a livre prestação dos serviços de televisão no mercado interno fazendo prevalecer a 
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legislação do Estado-Membro de origem, o que exclui a legislação do país destinatário. Este 
Princípio do País de Origem aplica-se nesta directiva apenas a determinados domínios 
coordenados e implica importantes contrapartidas (nomeadamente a possibilidade de os 
Estados-Membros instaurarem quotas de produção e de difusão).

É um facto que a directiva TVSF não cobre nem coordena tudo. No entanto, a prioridade deve 
ser claramente concedida a uma abordagem sectorial que melhor convenha às expectativas 
dos profissionais do audiovisual. A reapreciação da directiva TVSF e da directiva sobre os 
direitos de autor para o satélite/cabo proporciona a oportunidade de verificar se subsistem 
obstáculos ao desenvolvimento do mercado interno no sector do audiovisual.

A versão actual da directiva relativa aos serviços não responde às necessidades da 
especificidade cultural e não respeita suficientemente a competência dos Estados-Membros 
nos casos em que a União é suposta ter apenas uma competência complementar.
Face a todas estas interrogações e incertezas, é necessário solicitar a exclusão do campo de 
aplicação da presente directiva dos serviços audiovisuais, nomeadamente os serviços de 
radiodifusão televisiva, os serviços de rádio, os serviços de cinema, bem como os serviços de 
imprensa. A aplicação deste texto a estes serviços levar-nos-ia a uma lógica puramente 
económica segundo a qual a exigência do mercado prevaleceria sobre os princípios de 
pluralismo dos meios de comunicação e de diversidade cultural que a União Europeia defende 
no projecto de Convenção internacional sobre a diversidade cultural, actualmente em 
negociação na UNESCO.
Este objectivo é igualmente mencionado e reconhecido no Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa.  

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Atendendo às especificidades que 
apresenta, o sector audiovisual deveria ser 
excluído do âmbito de aplicação da 
presente directiva; Directiva 89/552/CEE1

estabelece uma regulamentação sectorial. 
Em virtude da sua proximidade natural, os 
programas de radiodifusão e os serviços da

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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sociedade de informação, que são 
abrangidos pelas Directivas 95/46/CE2 e 
97/66/CE3, deveriam ser igualmente 
excluídos. Estes serviços deveriam, 
aquando da revisão da Directiva 
89/552/CEE, ser inseridos no respectivo 
âmbito de aplicação.

–––––––––––––––––
(1) Directiva 89/552/CEE, do Conselho,  de 3 de 
Outubro de 1989, relativa à coordenação de certas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros relativas ao 
exercício de actividades de radiodifusão televisiva 
(JO L 298 de 17.10.1989, p. 23). Directiva
modificada pela Directiva 97/36/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO L 202 de 30.7.1997, p. 
60)
(2) Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 24 de Outubro de 1995 relativa à 
protecção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados (JO L 281 de 23.11.1995, p. 31)
(3) Directiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à protecção da 
privacidade no sector das telecomunicações (JO L 
24 de 30.1.1998, p. 1) 

Alteração 2
Considerando 3

(3) Enquanto os serviços são os motores do 
crescimento económico e representam 70% 
do PNB e dos empregos na maioria dos 
Estados-Membros, esta fragmentação do 
mercado interno tem um impacto negativo 
no conjunto da economia europeia, 
nomeadamente sobre a competitividade das 
PME, e impede os consumidores de terem 
acesso a uma maior escolha de serviços a 
preços competitivos. O Parlamento Europeu 
e o Conselho sublinharam que a supressão 
dos obstáculos jurídicos ao estabelecimento 
de um verdadeiro mercado interno 
representa uma prioridade para o 
cumprimento do objectivo fixado pelo 
Conselho Europeu de Lisboa de fazer da 

(3) Enquanto os serviços são os motores do 
crescimento económico e representam 70% 
do PNB e dos empregos na maioria dos 
Estados-Membros, os sectores da cultura, 
da educação e dos meios de comunicação, 
representam, em termos de criação de 
riqueza e de empregos, uma parte 
importante do modelo social europeu e as 
suas especificidades devem ser 
salvaguardadas.
A fragmentação do mercado interno tem um 
impacto negativo no conjunto da economia 
europeia, nomeadamente sobre a 
competitividade das PME, e impede os 
consumidores de terem acesso a uma maior 
escolha de serviços a preços competitivos. O 
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União Europeia a economia assente no 
conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo até 2010. A supressão 
destes obstáculos constitui uma passagem 
incontornável para a reactivação da 
economia europeia, em especial em termos 
de emprego e de investimento.

desafio não é apenas obter preços 
competitivos, mas que esses preços 
correspondam a padrões de qualidade 
europeus elevados. Caso contrário, o 
dumping económico terá como 
consequência um dumping sócio-cultural.

O Parlamento Europeu e o Conselho 
sublinharam que a supressão dos obstáculos 
jurídicos ao estabelecimento de um 
verdadeiro mercado interno representa uma 
prioridade para o cumprimento do objectivo 
fixado pelo Conselho Europeu de Lisboa de 
fazer da União Europeia a economia assente 
no conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo até 2010. A supressão 
destes obstáculos constitui uma passagem 
incontornável para a reactivação da 
economia europeia, em especial em termos 
de emprego e de investimento.

Justificação

Importa recordar a importância dos serviços ligados à cultura, à educação e aos meios de 
comunicação.

Alteração 3
Considerando 6

(6) A presente directiva estabelece um 
quadro jurídico geral que se aplica a uma 
ampla variedade de serviços, tendo 
simultaneamente em conta as 
particularidades de cada tipo de actividade 
ou de profissão e o respectivo sistema de 
regulação. Este quadro baseia-se numa 
abordagem dinâmica e selectiva que consiste 
em suprimir antes de mais as barreiras que 
podem ser rapidamente suprimidas e, para as 
outras, em lançar um processo de avaliação, 
de consulta e de harmonização 
complementar sobre questões específicas 
que permitirá, paulatinamente e de maneira 
coordenada, a modernização dos sistemas 
nacionais de regulação das actividades de 
serviços indispensável para a realização de 

(6) A presente directiva estabelece um 
quadro jurídico geral que se aplica a uma 
ampla variedade de serviços, tendo 
simultaneamente em conta as 
particularidades de cada tipo de actividade 
ou de profissão e o respectivo sistema de 
regulação. Nesse sentido, os serviços e os 
produtos culturais não são mercadorias ou 
bens de consumo como os outros e devem, 
consequentemente, dada a sua dupla 
natureza de bens económicos e culturais, 
ser submetidos a condições particulares 
tendo em conta que o mercado não pode 
regulamentar tudo e que importa 
nomeadamente garantir a liberdade de 
expressão e de informação. O quadro 
jurídico geral estabelecido pela presente 
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um verdadeiro mercado interno dos serviços 
até 2010. Convém prever uma combinação 
equilibrada de medidas relativas à 
harmonização direccionada, à cooperação 
administrativa, ao princípio do país de 
origem e ao incentivo à elaboração de 
códigos de conduta sobre determinadas 
questões. Esta coordenação das legislações 
nacionais deve assegurar um elevado grau de 
integração jurídica comunitária e um 
elevado nível de protecção dos objectivos de 
interesse geral, nomeadamente a defesa dos 
consumidores, indispensável para 
estabelecer a confiança mútua entre os 
Estados-Membros. 

directiva baseia-se numa abordagem 
dinâmica e selectiva que consiste em 
suprimir antes de mais as barreiras que 
podem ser rapidamente suprimidas e, para as 
outras, em lançar um processo de avaliação, 
de consulta e de harmonização 
complementar sobre questões específicas 
que permitirá, paulatinamente e de maneira 
coordenada, a modernização dos sistemas 
nacionais de regulação das actividades de 
serviços indispensável para a realização de 
um verdadeiro mercado interno dos serviços 
até 2010. Convém prever uma combinação 
equilibrada de medidas relativas à 
harmonização direccionada, à cooperação 
administrativa, ao princípio do país de 
origem e ao incentivo à elaboração de 
códigos de conduta sobre determinadas 
questões. Esta coordenação das legislações 
nacionais deve assegurar um elevado grau de 
integração jurídica comunitária e um 
elevado nível de protecção dos objectivos de 
interesse geral, nomeadamente a defesa dos 
consumidores, indispensável para 
estabelecer a confiança mútua entre os 
Estados-Membros. 

Justificação

O Parlamento Europeu salientou recentemente na sua Resolução de 17 de Janeiro de 2004, 
sobre a preservação e a promoção da diversidade cultural, esta especificidade dos serviços 
culturais.

Alteração 4
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A presente directiva não afecta a 
posição da Comunidade Europeia em 
negociações sobre o comércio de serviços 
no âmbito de organizações internacionais, 
designadamente no quadro do GATS.

Justificação

Mesmo a exclusão do sector audiovisual do âmbito de aplicação da presente directiva não 
deveria dar azo a qualquer alteração da posição negocial da UE nas negociações do GATS 
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em curso, nomeadamente no respeitante à definição do sector audiovisual. 

Alteração 5
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A presente directiva não se aplica às 
ajudas concedidas pelos Estados-Membros, 
nomadamente ao cinema, ao teatro, à 
imprensa e ao desporto amador.

Justificação

A presente alteração especifica e esclarece o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração 6
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) Importa igualmente excluir do 
campo de aplicação da presente directiva os 
serviços audiovisuais, qualquer que seja o 
seu modo de transmissão, nomeadamente 
os serviços de radiodifusão televisiva 
definidos pela Directiva 89/552/CEE1 sobre 
a televisão sem fronteiras, os serviços de 
rádio, os serviços de cinema e serviços de 
imprensa.
Com efeito, estes serviços desempenham 
um papel primordial na formação das 
identidades culturais europeias e da 
opinião pública. Ora, a preservação e a 
promoção da diversidade cultural e do 
pluralismo necessitam de medidas 
particulares que devem poder ter em conta 
situações regionais e nacionais específicas. 
Além disso, a Comunidade toma em 
consideração aspectos culturais na sua 
acção a título das disposições do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia, a fim 
nomeadamente de respeitar e de promover 
a diversidade das suas culturas. No respeito 
do princípio da subsidiariedade e das 
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regras do direito comunitário, 
nomeadamente as regras da concorrência, 
o enquadramento dos serviços audiovisuais 
deve, pois, ter em conta considerações que 
se revistam de uma importância cultural e 
social, que tornem inadequada a aplicação 
das disposições da presente directiva.
1 JO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva alterada 
pela Directiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho (JO L 202 de 20.07.1997, p. 60)

Justificação

Alteração de coordenação com a alteração ao artigo 2º que visa a exclusão dos serviços 
audiovisuais e dos serviços de imprensa do campo de aplicação da directiva.

Alteração 7
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) As actividades de jogos a dinheiro 
que impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas, são igualmente 
excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva. 

Justificação

A presente alteração tem por objectivo a coordenação com a alteração ao artigo 2º, que visa 
a exclusão dos jogos de fortuna e de azar que impliquem uma aposta com valor monetário, 
incluindo lotarias e apostas, do âmbito de aplicação da presente directiva. O sensível sector 
dos jogos de fortuna e de azar requer um tratamento regulamentar e social, o que a directiva 
relativa aos serviços não seria susceptível de garantir. Além disso, os direitos impostos sobre 
as receitas procedentes dos jogos de fortuna e de azar beneficiam primordialmente o 
desporto.

Alteração 8
Considerando 13

(13) Já existe um acervo comunitário 
importante sobre as actividades de serviços, 
nomeadamente no que diz respeito às 
profissões regulamentadas, aos serviços 
postais, à radiodifusão televisiva, aos 
serviços da sociedade da informação, bem 

(13) Já existe um acervo comunitário 
importante sobre as actividades de serviços, 
nomeadamente no que diz respeito às 
profissões regulamentadas, aos serviços 
postais, aos serviços da sociedade da 
informação, bem como aos serviços relativos 
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como aos serviços relativos às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados. Além disso, as actividades de 
serviços também estão abrangidas por outros 
instrumentos que não visam determinados 
serviços, como os relativos à defesa dos 
consumidores. A presente directiva integra 
este acervo comunitário, completando-o. 
Quando uma actividade de serviço já esteja 
abrangida por um ou vários instrumentos 
comunitários, a presente directiva e estes 
instrumentos são de aplicação cumulativa, 
vindo as exigências previstas pela directiva 
juntar-se às previstas pelos instrumentos. 
Convém prever excepções e outras 
disposições adequadas para evitar as 
incompatibilidades e assegurar a coerência 
com estes instrumentos comunitários.

às viagens organizadas, férias organizadas e 
circuitos organizados. Além disso, as 
actividades de serviços também estão 
abrangidas por outros instrumentos que não 
visam determinados serviços, como os 
relativos à defesa dos consumidores. A 
presente directiva integra este acervo 
comunitário, completando-o. Quando uma 
actividade de serviço já esteja abrangida por 
um ou vários instrumentos comunitários, a 
presente directiva e estes instrumentos são 
de aplicação cumulativa, vindo as exigências 
previstas pela directiva juntar-se às previstas 
pelos instrumentos. Convém prever 
excepções e outras disposições adequadas 
para evitar as incompatibilidades e assegurar 
que a presente directiva não interfira em 
nenhum dos instrumentos existentes e não 
prive a Comunidade da faculdade de rever 
e de modificar o seu campo de aplicação ou 
o nível de harmonização comunitária.

Justificação

Dado que a radiodifusão televisiva é já objecto de um acervo comunitário, é necessário neste 
domínio dar prioridade à abordagem sectorial. É igualmente importante deixar claro que 
esta directiva não deve afectar nem as directivas e as regulamentações em vigor nem as 
modificações que poderão futuramente ser introduzidas.

Alteração 9
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A presente directiva é compatível 
com a Directiva 89/552/CEE e não afecta 
nenhuma das suas disposições, em 
particular no respeitante à definição dos 
casos em que um organismo de 
radiodifusão é considerado como  
estabelecido num Estado-Membro, que 
continua a aplicar-se integralmente. A 
presente directiva não prejudica, além 
disso, a eventual revisão futura da 
Directiva 89/552/CEE.
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Justificação

É importante especificar a relação entre as disposições da directiva em apreciação e o 
direito comunitário em vigor a fim de estabelecer claramente que, tratando-se de liberdade 
de estabelecimento, a directiva 89/552/CEE inclui igualmente as disposições aplicáveis nesta 
matéria e que a directiva sobre os serviços é aplicável apenas a título complementar.

Alteração 10
Considerando 14

(14) A noção de serviço abrange um amplo 
leque de actividades, por exemplo, os 
serviços de consultoria em gestão, de 
certificação e ensaio, de manutenção e 
segurança dos escritórios, os serviços no 
domínio da publicidade ou os serviços de 
recrutamento, incluindo as agências de 
trabalho temporário, ou ainda os serviços 
dos agentes comerciais. A noção de serviço 
abrange também os serviços fornecidos 
simultaneamente às empresas e aos 
consumidores, como os serviços de 
consultoria jurídica ou fiscal, os serviços 
relativos à propriedade, como as agências 
imobiliárias, os serviços de construção, 
incluindo os serviços de arquitectura, os 
transportes, a distribuição, a organização das 
feiras, o aluguer de automóveis, as agências 
de viagem e os serviços de segurança. A 
noção de serviço abrange ainda os serviços 
aos consumidores, como os serviços no 
domínio do turismo, incluindo os guias 
turísticos, os serviços audiovisuais, os 
serviços de lazer, os centros desportivos e os 
parques de atracções, os serviços ligados aos 
cuidados de saúde e à saúde, os serviços a 
domicílio, como o apoio às pessoas idosas. 
Estas actividades podem referir-se quer a 
serviços que impliquem uma proximidade 
entre prestador e destinatário, quer a 
serviços que impliquem uma deslocação do 
destinatário ou do prestador, quer a serviços 
que possam ser fornecidos à distância, 
inclusive através da Internet.

(14) A noção de serviço abrange um amplo 
leque de actividades, por exemplo, os 
serviços de consultoria em gestão, de 
certificação e ensaio, de manutenção e 
segurança dos escritórios, os serviços no 
domínio da publicidade ou os serviços de 
recrutamento, incluindo as agências de 
trabalho temporário, ou ainda os serviços 
dos agentes comerciais. A noção de serviço 
abrange também os serviços fornecidos 
simultaneamente às empresas e aos 
consumidores, como os serviços de 
consultoria jurídica ou fiscal, os serviços 
relativos à propriedade, como as agências 
imobiliárias, os serviços de construção, 
incluindo os serviços de arquitectura, os 
transportes, a distribuição, a organização das 
feiras, o aluguer de automóveis, as agências 
de viagem e os serviços de segurança. A 
noção de serviço abrange ainda os serviços 
aos consumidores, como os serviços no 
domínio do turismo, incluindo os guias 
turísticos, os serviços de lazer e os parques 
de atracções, os serviços ligados aos 
cuidados de saúde e à saúde, os serviços a 
domicílio, como o apoio às pessoas idosas. 
Estas actividades podem referir-se quer a 
serviços que impliquem uma proximidade 
entre prestador e destinatário, quer a 
serviços que impliquem uma deslocação do 
destinatário ou do prestador, quer a serviços 
que possam ser fornecidos à distância, 
inclusive através da Internet.
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Justificação

Cumpre esclarecer o que entende a Comissão Europeia por “centros desportivos” e, em todo 
o caso, excluir os sectores desportivos cujas associações visam objectivos de interesse geral, 
desempenhando um papel social e educativo na sociedade, como definido igualmente pelo 
Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, nomeadamente no seu artigo III-
282º: “A União contribui para a promoção dos aspectos europeus do desporto, tendo 
simultaneamente em conta as suas especificidades, as suas estruturas baseadas no 
voluntariado e a sua função social e educativa”.

Alteração 11
Considerando 16

(16) A característica da remuneração não 
está presente nas actividades que o Estado 
realize sem contrapartida económica no 
âmbito da sua missão nos domínios social, 
cultural, educativo e judiciário. Estas 
actividades não estão abrangidas pela 
definição do artigo 50.º do Tratado, pelo que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
presente directiva. 

(16) A característica da remuneração não 
está presente nas actividades que o Estado 
realize sem contrapartida económica no 
âmbito da sua missão nos domínios social, 
cultural, educativo, tais como os cursos 
realizados no âmbito do ensino obrigatório, 
nos estabelecimentos de ensino quer 
público quer privado, e judiciário. Estas 
actividades não estão abrangidas pela 
definição do artigo 50.º do Tratado, pelo que 
não se incluem no âmbito de aplicação da 
presente directiva. 

Justificação

O Tribunal considerou que os cursos realizados no âmbito do sistema de educação nacional 
não constituem serviços. E acrescenta "a natureza dessa actividade não é afectada pelo facto 
de, por vezes, os alunos ou os seus pais serem obrigados a pagar propinas ou despesas de 
escolaridade para contribuírem, em certa medida, para as despesas do funcionamento do 
sistema" (Processo Humble e Wirth: C-263/86 e C-109/92).

Alteração 12
Considerando 28

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada actividade 
for limitado devido à escassez dos recursos 
naturais ou das capacidades técnicas, por 
exemplo para a concessão de frequências 
de rádio analógica ou para a exploração de 
uma infra-estrutura hidroeléctrica, deve 
prever-se um procedimento de selecção entre 

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada actividade 
for limitado devido à escassez dos recursos 
naturais ou das capacidades técnicas, por 
exemplo, ou para a exploração de uma 
infra-estrutura hidroeléctrica, deve prever-se 
um procedimento de selecção entre os vários 
candidatos potenciais, com o objectivo de 
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os vários candidatos potenciais, com o 
objectivo de desenvolver através da livre 
concorrência a qualidade e as condições de 
oferta dos serviços à disposição dos 
utilizadores. Este procedimento deve 
respeitar as garantias de transparência e de 
imparcialidade e a autorização assim 
concedida não deve ter uma duração 
excessiva, não deve ser renovada 
automaticamente nem prever nenhuma 
vantagem para o prestador cessante. Em 
especial, a duração da autorização concedida 
deve ser fixada de maneira a não restringir 
ou limitar a livre concorrência para além do 
necessário para assegurar a amortização dos 
investimentos e uma remuneração equitativa 
dos capitais investidos. Os casos em que o 
número de autorizações é limitado por 
razões que não digam respeito aos recursos 
naturais ou a capacidade técnicas, devem, de 
qualquer das formas, continuar a respeitar as 
outras disposições previstas pela presente 
directiva em matéria de regime de 
autorizações.

desenvolver através da livre concorrência a 
qualidade e as condições de oferta dos 
serviços à disposição dos utilizadores. Este 
procedimento deve respeitar as garantias de 
transparência e de imparcialidade e a 
autorização assim concedida não deve ter 
uma duração excessiva, não deve ser 
renovada automaticamente nem prever 
nenhuma vantagem para o prestador 
cessante. Em especial, a duração da 
autorização concedida deve ser fixada de 
maneira a não restringir ou limitar a livre 
concorrência para além do necessário para 
assegurar a amortização dos investimentos e 
uma remuneração equitativa dos capitais 
investidos. Os casos em que o número de 
autorizações é limitado por razões que não 
digam respeito aos recursos naturais ou a 
capacidade técnicas, devem, de qualquer das 
formas, continuar a respeitar as outras 
disposições previstas pela presente directiva 
em matéria de regime de autorizações.

Justificação

Alteração de coordenação com o artigo 2º que visa a exclusão dos serviços audiovisuais do 
campo de aplicação da directiva.

Alteração 13
Considerando 34

(34) Entre as restrições que devem ser 
consideradas figuram os regimes nacionais 
que, por razões diferentes das aferentes às 
qualificações profissionais, restringem a 
determinados prestadores o acesso a 
actividades como os jogos de fortuna ou 
azar. Do mesmo modo, devem ser 
examinadas as exigências como os regimes 
que prevêem uma obrigação de difusão 
(«must carry») aplicáveis aos operadores de 
cabo que, impondo a um prestador de 
serviços intermédio a obrigação de dar 
acesso a determinados serviços de 

(34) Entre as restrições que devem ser 
consideradas figuram os regimes nacionais 
que, por razões diferentes das aferentes às 
qualificações profissionais, restringem a 
determinados prestadores o acesso a 
actividades como os jogos de fortuna ou 
azar. 
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prestadores específicos, afectam a sua livre 
escolha, as possibilidades de acesso dos 
programas radiodifundidos e a escolha dos 
destinatários finais.

Justificação

As regras de obrigação de difusão são já objecto da Directiva 2002/22 CE (Serviço 
universal). Na medida em que estas regras se destinam a proteger a diversidade cultural ou o 
pluralismo dos meios de comunicação, não deveriam ser afectadas pela presente directiva.

Alteração 14
Considerando 43 bis (novo)

(43 bis) Não é oportuno aplicar o princípio 
do país de origem no âmbito do ensino 
universitário, uma vez tal privaria o país 
em que os cursos são ministrados do 
controlo sobre os mesmos, domínio este que 
continua sob a alçada dos Estados.

Justificação

Há que garantir a qualidade do ensino universitário e assegurar que o país de acolhimento 
tenha a possibilidade de controlar se o prestador de serviços respeita ou não as leis do seu 
país de origem, já que este último terá poucos incentivos e dificuldades óbvias para realizar 
tais controlos.

Alteração 15
Considerando 47

(47) Convém deixar a possibilidade aos 
Estados-Membros de adoptarem, a título 
excepcional, medidas que constituam uma 
excepção ao princípio do país de origem em 
relação a um prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro em casos individualizados e 
por determinadas razões, tais como a 
segurança dos serviços. Tal possibilidade só 
poderá ser utilizada quando não exista 
harmonização comunitária. Além disso, esta 
possibilidade não permite que sejam 
tomadas medidas restritivas em domínios 
nos quais outras directivas proíbem toda e 
qualquer excepção à livre circulação dos 

(47) Convém deixar a possibilidade aos 
Estados-Membros de adoptarem, a título 
excepcional, medidas que constituam uma 
excepção ao princípio do país de origem em 
relação a um prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro em casos individualizados e 
por determinadas razões, tais como a 
segurança dos serviços. Tal possibilidade só 
poderá ser utilizada quando não exista 
harmonização comunitária. Além disso, esta 
possibilidade não permite que sejam 
tomadas medidas restritivas em domínios 
nos quais outras directivas proíbem toda e 
qualquer excepção à livre circulação dos 
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serviços, tais como a Directiva 1999/93/CE 
ou a Directiva 98/84/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 1998, relativa à protecção 
jurídica dos serviços que se baseiem ou 
consistam num acesso condicional, nem 
estender ou limitar as possibilidades de 
excepções previstas noutras directivas, tais 
como a Directiva 89/552/CEE do Conselho, 
de 3 de Outubro de 1989, relativa à
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva ou a Directiva 
2000/31/CE.

serviços, tais como a Directiva 1999/93/CE 
ou a Directiva 98/84/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 1998, relativa à protecção 
jurídica dos serviços que se baseiem ou 
consistam num acesso condicional, nem 
estender ou limitar as possibilidades de 
excepções previstas noutras directivas, tais 
como a Directiva 2000/31/CE.

Justificação

Não se justifica impedir, por princípio, a eventual evolução sectorial com base num princípio 
geral que não tem em conta a especificidade dos serviços audiovisuais.

Alteração 16
Considerando 72

(72) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial os artigos 8.º, 15.º, 21.º e 47.º

(72) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial os artigos 8.º, 15.º, 21.º, 22º e 
47.º

Justificação

O artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia  estabelece que: "A 
União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística".

Alteração 17
Artigo 1

A presente directiva estabelece disposições 
gerais que permitem facilitar o exercício da 
liberdade de estabelecimento dos prestadores 
de serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços.

A presente directiva estabelece disposições 
gerais que permitem facilitar o exercício da 
liberdade de estabelecimento dos prestadores 
de serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços.
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A presente directiva não é aplicável à 
liberalização dos serviços de interesse 
económico geral reservados a entidades 
públicas ou privadas, nem à privatização de 
entidades públicas prestadoras de serviços.
A presente directiva não é aplicável, nem à  
abolição de monopólios operantes no 
domínio da prestação de serviços, nem aos 
auxílios concedidas pelos 
Estados-Membros, que se encontrem 
abrangidos pelas regras comuns em 
matéria de concorrência.

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito de aplicação.

Alteração 18
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

A presente directiva não prejudica as 
medidas adoptadas a nível comunitário e a 
nível nacional no respeito do direito 
comunitário, a fim de promover a 
diversidade cultural e linguística e de 
garantir a defesa do pluralismo e a 
liberdade de imprensa. 

Justificação

Esta alteração é necessária para respeitar as competências dos Estados-Membros em 
matéria de política cultural e audiovisual. Garante ainda a coerência com as disposições 
similares presentes no artigo I(6) da directiva 2003/31/CE (directiva comércio electrónico) e 
no artigo 1(3) da Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro para as redes e serviços de 
comunicação).

Alteração 19
Artigo 2, n° 2, alínea b bis) (nova)

b bis) Serviços audiovisuais, 
independentemente do respectivo modo de 
produção, distribuição ou transmissão, 
incluindo a radiodifusão, os serviços 
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cinematográficos, os serviços culturais, os 
serviços prestados pelas sociedades de 
gestão colectiva dos direitos de propriedade 
intelectual e os serviços de edição e  
distribuição da imprensa escrita.

Justificação

Os serviços audiovisuais são já objecto de uma abordagem específica a nível comunitário 
através da directiva Televisão sem fronteiras. A directiva Serviços poderá ter consequências 
graves para as regulamentações nacionais, nomeadamente para as obrigações em matéria de 
conteúdo, as regras que se aplicam à propriedade e à concentração dos meios de 
comunicação, as exigências relativas à concessão de licenças, as regras relativas ao "must 
carry"e as regulamentações relativas à cronologia dos meios de comunicação. Esta sujeição 
dos serviços audiovisuais e culturais ao regime geral da directiva é contrária ao princípio da 
subsidiariedade e às posições defendidas no âmbito das negociações em curso na UNESCO. 
A difusão electrónica reveste-se igualmente de uma importância crescente no que respeita à 
imprensa.

Alteração 20
Artigo 2, nº 2, alínea b) bis (nova)

b bis) Às actividades de jogos a dinheiro 
que impliquem apostas, incluindo lotarias e 
transacções relativas a apostas;

Justificação

O sensível sector dos jogos de fortuna ou azar requer um tratamento regulamentar e social, o 
que a presente directiva relativa aos serviços não garante. Além disso, os direitos impostos 
sobre as receitas procedentes dos jogos de fortuna e de azar, incluindo lotarias e apostas, 
beneficiam, em larga escala, o desporto e a cultura.

Alteração 21
Artigo 3, parágrafo 2

A aplicação da presente directiva não exclui 
a aplicação das disposições dos outros 
instrumentos comunitários relativos aos 
serviços que elas regem. 

A aplicação da presente directiva não 
prejudica a aplicação das disposições dos 
outros instrumentos comunitários relativos 
aos serviços que os mesmos regem. Em caso 
de conflito com outros instrumentos 
comunitários sectoriais, estes prevalecem. 
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Justificação
A fórmula "não exclui" utilizada pela Comissão não é suficiente para garantir a primazia 
sobre a presente directiva de outros instrumentos comunitários importantes tais como a 
directiva Televisão sem fronteiras ou a directiva sobre as qualificações profissionais. É 
preferível especificar que as disposições comunitárias sectoriais prevalecem em caso de 
diferendo.

Alteração 22
Artigo 17, nº 7 bis (novo)

7 bis) Ao ensino superior;

Justificação

Ao aplicar o princípio do país de origem, o país de acolhimento de um centro universitário 
não teria qualquer controlo sobre os estudos universitários fornecidos no seu próprio país 
num domínio que releva das competências nacionais. Além disso, os direitos dos estudantes 
devem ser protegidos, porquanto, uma vez matriculados, seria para os mesmos extremamente 
difícil mudar de “prestador de serviços” em caso de falta de qualidade.

Alteração 23
Artigo 18, nº 1 alínea b)

b) Às actividades de jogos a dinheiro, que 
impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas;

Suprimido

Justificação

Em consonância com o artigo 2º, as actividades de jogos a dinheiro, que impliquem apostas 
em dinheiro, como sejam lotarias e apostas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, pelo que a referência ao artigo 18, nº 1, alínea b), caduca.
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Alteração 24
Artigo 40, nº 1 alínea b)

b) Actividades de jogos a dinheiro, que 
impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas, à luz de um 
relatório da Comissão e de uma ampla 
consulta das partes interessadas;

Suprimido

Justificação

Em consonância com o artigo 2º, os jogos de fortuna e de azar que impliquem apostas em 
dinheiro, como sejam lotarias e apostas, devem ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, pelo que a referência ao artigo 18, nº 1, alínea b), caduca.
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