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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O sector dos serviços na Comunidade representa actualmente 70% do PNB e dos postos de 
trabalho na maioria dos Estados-Membros. Paralelamente, trata-se de um sector com um 
enorme potencial de crescimento, no respeito pelos objectivos da agenda de Lisboa. É, pois, 
lamentável, que uma década após a concretização prevista do mercado interno, ainda 
estejamos longe da realização do mercado dos serviços. Não raramente, os prestadores de 
serviços vêem o seu acesso aos mercados nos outros Estados-Membros bloqueado por 
formalidades complexas ou incompreensíveis, duplicação de requisitos e restrições nacionais 
desproporcionadas. Empresas inovadoras e, em particular, PME, vêem-se limitadas nas suas 
hipóteses de expansão. Os consumidores, por seu turno, são vítimas dos preços elevados e da 
ausência de verdadeiras possibilidades de escolha.

Criar um mercado interno dos serviços significa promover a flexibilidade na economia, 
encorajar a competitividade, gerar bem-estar e postos de trabalho.

Embora alguns domínios do sector dos serviços (telecomunicações, audiovisual e serviços 
financeiros) já estejam abrangidos por directivas específicas, os restantes são, 
simultaneamente, tão diversos e tão dinâmicos na sua natureza que não podem ser definidos 
de forma específica. Por esse motivo, afigura-se adequada a escolha de uma directiva-quadro 
enquanto instrumento jurídico. Todavia, a heterogeneidade e a amplitude do âmbito de 
aplicação da proposta de directiva também origina alguns problemas de definição, de falta de 
clareza no que diz respeito ao escopo, de efeitos secundários involuntários para alguns 
domínios de menor relevância, bem como as inevitáveis necessidades em matéria de 
disposições especiais e excepções às regras. Para legislar melhor e para o funcionamento da 
directiva em apreço, é importante que estas definições e delimitações sejam os mais claras 
possível.

Esta proposta assenta no "princípio do país de origem", segundo o qual um produto (ou, no 
caso vertente, um serviço) prestado de forma legal num Estado-Membro não será sujeito a 
restrições noutro Estado-Membro, na medida em que tal significaria uma barreira comercial 
injustificada. Trata-se de um princípio fundamental para o funcionamento do mercado interno, 
pelo que deve ser claramente definido pela directiva, o que não é, presentemente, o caso. Ora, 
o princípio não deve ser desvalorizado pelas derrogações, apesar do extenso âmbito de 
aplicação da directiva. Escusado será dizer que tal implica uma verdadeira cooperação 
administrativa entre as autoridades dos Estados-Membros, de forma a garantir uma supervisão 
efectiva e a protecção dos consumidores. Há também que evitar, ao mesmo tempo, ónus 
excessivos para os prestadores de serviços. A Comunidade já tomou muitas medidas para 
facilitar a cooperação administrativa transfronteiriça e reduzir grande parte da burocracia 
(nomeadamente através da promoção de serviços de administração pública por via 
electrónica) e a proposta prevê outras iniciativas destinadas a tornar a administração mais 
simples e mais eficiente. O relator de parecer congratula-se com todas estas iniciativas. Não 
obstante, seria possível fazer mais mediante a introdução de formulários europeus 
harmonizados para certificados, bem como bases de dados com informações sobre prestadores 
de serviços estabelecidos, que possibilitariam às autoridades, através dos serviços de 
administração pública por via electrónica, um melhor controlo.

Nos termos da presente directiva, nenhum Estado-Membro pode ser obrigado a liberalizar ou 
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a privatizar mais serviços públicos.

Surgiram, no entanto, mal-entendidos sobre o impacto da liberalização nos direitos dos 
trabalhadores em sectores como os serviços ligados à saúde. Seria, por conseguinte, de 
alguma utilidade deixar claro o que é que a medida proposta prevê e os aspectos que não 
prevê.

O relator de parecer propõe uma cláusula que especifique que "a directiva não prejudica as 
medidas tomadas ao nível comunitário ou nacional destinadas a promover a diversidade 
linguística e cultural e a garantir a defesa do pluralismo".

Em primeiro lugar, a directiva não reduz os direitos dos trabalhadores, nem tão pouco facilita 
o dumping social. Qualquer destacamento de trabalhadores para outro Estado-Membro tem de 
respeitar as condições laborais desse Estado-Membro, incluindo o salário mínimo, o tempo de 
trabalho e as disposições relativas às férias.

Em segundo lugar, a directiva proposta não impede o Estado-Membro destinatário de definir e 
de aplicar as normas nacionais pertinentes. O Estado-Membro pode ainda efectuar controlos 
aleatórios e solicitar toda a informação pertinente à empresa que destacou os trabalhadores ou 
a outras autoridades competentes do país de origem. O relator de parecer congratula-se ainda 
com a abordagem global relativa a excepções claramente definidas pelo Tribunal de Justiça 
Europeu, pois trata-se de um requisito prévio para a consecução do Mercado Único.

Finalmente, partimos do princípio de que o "princípio do país de origem" se aplica aos 
procedimentos de autorização de um serviço no país destinatário, mas que o controlo das 
modalidades de prestação do serviço serão regidas pela legislação dos países destinatários.

Para que esta abordagem seja aplicável a todos os Estados-Membros e a todos os sectores, 
poderia pensar-se na introdução progressiva do "princípio do país de origem" a certos 
aspectos sensíveis, com prazos claramente determinados, para permitir o estabelecimento 
sólido dos mecanismos de cooperação administrativa.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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) Um mercado de serviços competitivo 
é essencial para o crescimento económico e 
o emprego na União Europeia. 
Actualmente, uma vasta gama de 
obstáculos ao mercado interno impede 
muitas empresas, especialmente pequenas e 
médias empresas, de se expandirem para 
além das fronteiras nacionais e de 
beneficiarem plenamente do mercado 
interno. Estes obstáculos põem em causa a 
competitividade a nível mundial, não só dos 
prestadores de serviços da UE, mas também  
do sector industrial que, cada vez mais, 
depende da elevada qualidade dos serviços. 
Além disso, um mercado não 
discriminatório que imponha aos 
Estados-Membros a obrigação de remover 
as restrições à utilização dos serviços 
transfronteiriços, em conjugação com uma 
maior transparência e requisitos em 
matéria de informação faculta aos 
consumidores europeus melhores serviços a 
melhores preços, ao mesmo tempo que 
protege os seus direitos enquanto utentes 
desses mesmos serviços.

Alteração 2
Considerando 7

(7) Convém reconhecer a importância do (7) Convém reconhecer a importância do 
  

1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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papel das ordens profissionais e associações 
profissionais na regulação das actividades de 
serviços e na elaboração das regras 
profissionais.

papel das ordens profissionais e associações 
profissionais na regulação das actividades de 
serviços e na elaboração das regras 
profissionais, mas o mesmo não deve 
constituir um entrave a uma concorrência 
acrescida por parte de um maior número de 
operadores.

Justificação

Importa salientar que a directiva visa, fundamentalmente, uma maior concorrência, mesmo 
reconhecendo a existência de situações especiais.

Alteração 3
Considerando 7 bis (novo)

7 bis. A presente directiva não se aplica ao 
financiamento dos serviços de interesse 
económico geral nem às ajudas concedidas 
pelos Estados-Membros, em particular aos 
domínios da saúde e social, bem como ao 
sector audiovisual e da cultura, que 
relevam das regras de concorrência que 
figuram no capítulo 1 do Título VI do 
Tratado.

Alteração 4
Considerando 7 ter (novo)

(7 ter) Numa Europa que quer ser 
competitiva, é necessário criar facilidades e 
evitar obstáculos para possibilitar a 
formação contínua no sector privado.

Justificação

Para cumprir os objectivos da Estratégia de Lisboa, é necessário impulsionar firmemente a 
formação contínua dos profissionais.

Alteração 5
Considerando 7 quater (novo)

(7 quater) No que diz respeito aos serviços 
de interesse geral, a presente directiva só 
abrange os serviços de interesse económico 
geral, ou seja, os serviços de natureza 
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económica. Ficam além disso excluídos do 
âmbito de aplicação da directiva alguns 
serviços de interesse económico geral, 
como os do sector dos transportes. A 
directiva não afecta a liberdade dos 
Estados-Membros de definirem, no 
cumprimento da legislação comunitária, o 
que entendem por serviços de interesse 
económico geral, o modo como devem ser 
organizados esses serviços e financiados e 
as obrigações específicas a que devem estar 
sujeitos. A presente directiva não abrange o 
seguimento do Livro Branco da Comissão 
sobre os serviços de interesse geral.

Justificação

A presente directiva não se aplica aos serviços públicos.

Alteração 6
Considerando 12

(12) Tendo em conta o facto de os serviços 
de transportes já serem abrangidos por um 
conjunto de instrumentos comunitários 
específicos para este domínio, convém 
excluir do âmbito de aplicação da presente 
directiva os serviços de transportes, na 
medida em que são regidos por outros 
instrumentos comunitários fundados nos 
artigos 71.º ou 80.º n.º 2 do Tratado. Em 
contrapartida, a presente directiva é 
aplicável aos serviços que não são regidos 
por instrumentos específicos em matéria de 
transportes, como os transportes de fundos 
ou os transportes das pessoas falecidas.

(12) Tendo em conta o facto de os serviços 
de transportes já serem abrangidos por um 
conjunto de instrumentos comunitários 
específicos para este domínio, convém 
excluir do âmbito de aplicação da presente 
directiva os serviços de transportes. Em 
contrapartida, a presente directiva é 
aplicável aos transportes de fundos e de 
pessoas falecidas, uma vez que foram 
identificados problemas relacionados com o 
mercado interno neste domínio.

Alteração 7
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 

(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 
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serviços da sociedade da informação, bem 
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.  

serviços da sociedade da informação, bem 
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.

A presente directiva não afecta nenhum dos 
instrumentos comunitários existentes nem 
obsta a que a Comunidade reveja tais 
instrumentos e altere o seu âmbito de 
aplicação ou o nível de harmonização 
comunitário.

Justificação

Deve fica claro que a Directiva relativa aos Serviços não afecta nem as directivas ou 
regulamentos existentes nem quaisquer futuras modificações.

Alteração 8
Considerando 16 bis (novo)

16 bis. A presente directiva também não se 
aplica às profissões e actividades 
relacionadas de forma permanente ou 
temporária com o exercício da autoridade 
pública num Estado-Membro e que 
relevam portanto da cláusula de excepção 
prevista no artigo 45º do Tratado.
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Alteração 9
Considerando 19 bis (novo)

19 bis. Segundo a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, o factor decisivo para 
determinar se um operador económico 
dispõe da liberdade de prestação de serviços 
ou da liberdade de estabelecimento consiste 
em saber se o operador económico está 
estabelecido ou não no Estado-Membro em 
que presta o serviço em causa. Se está 
estabelecido no Estado-Membro em que 
presta um serviço, tem direito à liberdade 
de estabelecimento; pelo contrário, se não 
está estabelecido no Estado-Membro em 
que presta o serviço considerado, trata-se 
de um prestador de serviços 
transfronteiriço, pelo que tem o direito à 
livre prestação de serviços.

Or. de

Alteração 10
Considerando 27 bis (novo)

(27 bis) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, a 
saúde pública, a protecção do consumidor, 
a saúde dos animais e os objectivos em 
matéria de ambiente urbano constituem 
razões imperiosas de interesse geral que 
podem justificar a utilização de requisitos 
de autorização e outras restrições existentes 
no domínio da saúde e dos serviços sociais. 
Todavia, os regimes de autorização ou de 
restrição não podem discriminar um 
candidato devido ao seu país de origem, 
nem podem ser redigidos de molde a 
impedir serviços transfronteiriços que 
cumpram os requisitos dos 
Estados-Membros. Devem, para além disso, 
respeitar sempre os critérios de necessidade 
e de proporcionalidade.
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Alteração 11
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 
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.

(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 exploração de uma 
infra-estrutura hidroeléctrica, deve prever-se 
um procedimento de selecção entre 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.

Justificação

As regras relativas à concessão de frequências de rádio já foram tratadas no quadro 
comunitário aplicável às redes e serviços de comunicações electrónicas, bem como aos 
recursos e serviços conexos. O pacote " telecomunicações" está excluído do âmbito de 
aplicação da directiva relativa aos serviços. O mesmo deveria ocorrer com a concessão de 
frequências.
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Alteração 12
Considerando 29

(29) As razões imperiosas de interesse geral 
a que se referem determinadas disposições 
de harmonização da presente directiva são as 
que foram reconhecidas pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça relativa aos artigos 
43.º e 49.º do Tratado, nomeadamente, a 
defesa dos consumidores, os destinatários de 
serviços, os trabalhadores ou o ambiente 
urbanístico.

(29) As razões imperiosas de interesse geral 
a que se referem determinadas disposições 
de harmonização da presente directiva são as 
que foram reconhecidas pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça e prendem-se, 
especificamente, com a ordem pública, a 
segurança pública, a saúde pública, a 
política social e cultural, a defesa dos 
consumidores, os destinatários de serviços e 
os trabalhadores, o ambiente e, 
nomeadamente, o ambiente urbanístico, a 
saúde animal, a propriedade intelectual e a 
conservação do património histórico e 
artístico nacional.

Justificação

A  jurisprudência do Tribunal de Justiça deve ser seguida na íntegra, inclusive no que toca à 
política social cultural.

Alteração 13
Considerando 33 bis (novo)

(33 bis) O resultado do procedimento de 
avaliação mútua difere consoante a 
natureza das actividades e o interesse geral 
envolvido. Em particular, nos termos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, os 
requisitos sujeitos a esta avaliação mútua 
podem ser plenamente justificados quando 
perseguem objectivos em matéria de saúde 
pública ou de política social. 

Alteração 14
Considerando 34

(34) Entre as restrições que devem ser 
consideradas, figuram os regimes 
nacionais que, por razões diferentes das 

(34) Devem ser examinadas as exigências 
como os regimes que prevêem uma 
obrigação de difusão («must carry») 
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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 
prestadores específicos, afectam a sua livre 
escolha, as possibilidades de acesso dos 
programas radiodifundidos e a escolha dos 
destinatários finais.

aplicáveis aos operadores de cabo que, 
impondo a um prestador de serviços 
intermédio a obrigação de dar acesso a 
determinados serviços de prestadores 
específicos, afectam a sua livre escolha, as 
possibilidades de acesso dos programas 
radiodifundidos e a escolha dos destinatários 
finais.

Justificação

As regras "must carry" já se encontram abrangidas pela Directiva 2002/22/CE (serviço 
universal,). Uma vez que estas regras permitem salvaguardar a diversidade cultural e o 
pluralismo dos meios de comunicação, não deverão ser afectadas pela Directiva relativa aos 
serviços.

Alteração 15
Considerando 35

(35) É conveniente que as disposições da 
presente directiva relativas à liberdade de 
estabelecimento sejam aplicáveis desde que 
as actividades em causa estejam abertas à 
concorrência e, por conseguinte, não 
obriguem os Estados-Membros a abolir os 
monopólios existentes, nomeadamente no 
que respeita às lotarias, ou a privatizar 
determinados sectores.

(35) É conveniente que as disposições da 
presente directiva relativas à liberdade de 
estabelecimento sejam aplicáveis desde que 
as actividades em causa estejam abertas à 
concorrência e, por conseguinte, não 
obriguem os Estados-Membros a liberalizar 
serviços de interesse geral, nem a privatizar 
instituições públicas que prestem tais 
serviços ou a abolir os monopólios 
existentes noutros sectores de actividade,
nomeadamente no que respeita às lotarias, 
nem determinados serviços de distribuição.

Justificação

A presente directiva não se aplica aos serviços públicos.

Alteração 16
Considerando 38 bis (novo)
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38 bis. A responsabilidade em matéria de 
controlo que incumbe às autoridades 
competentes de Estado de origem não 
obriga as ditas autoridades a levar a cabo 
as verificações e controlos no território do 
Estado de destino; estas verificações e estes 
controlos são efectuados pelas autoridades 
do Estado de destino conformemente às 
obrigações de assistência mútua e às 
parcerias instituídas no âmbito da presente 
directiva, nomeadamente através da 
cooperação por via electrónica estabelecida 
entre as autoridades nacionais.

Justificação

A presente alteração visa a clarificação.

Alteração 17
Considerando 41 bis (novo)

(41 bis) A exclusão do princípio do país de 
origem para as matérias abrangidas pela 
Directiva 97/71/CE inclui o direito para os 
Estados-Membros onde o serviço é prestado 
de determinar a existência de uma relação 
de trabalho e a distinção entre 
trabalhadores não assalariados e 
trabalhadores assalariados, incluindo "os 
falsos independentes". Neste contexto, de 
acordo com a jurisprudência do Tribunal 
de Justiça, a característica essencial de 
uma relação de trabalho na acepção do 
artigo 39º do Tratado é o facto de, durante 
um determinado período de tempo, uma 
pessoa prestar serviço a uma outra pessoa,  
sob a direcção desta,  e, em contrapartida, 
receber uma remuneração; qualquer 
actividade desempenhada por uma pessoa 
fora de uma relação de dependência deve 
ser qualificada como uma actividade 
independente na acepção dos artigos 43º e 
49º do Tratado,

Justificação

O considerando clarifica o âmbito da derrogação prevista no nº 5 do artigo 17º sobre o 
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destacamento dos trabalhadores.

Alteração 18
Considerando 47 bis (novo)

(47 bis) A aplicação do princípio do Estado 
de origem no domínio dos serviços de saúde 
deveria ser restringida, nomeadamente pelo 
facto de muitos desses serviços 
necessitarem de um estabelecimento no 
Estado-Membro em que o serviço é 
prestado e não poderem, portanto, ser 
submetidos ao princípio do país de origem. 
Por outro lado, as prestações 
transfronteiriças de serviços de saúde são 
objecto de importantes derrogações gerais 
ao princípio do país de origem, no que 
respeita, por exemplo, às qualificações 
profissionais ou às normas de higiene. 
Além do mais, tendo em conta a 
importância da protecção da segurança 
pública, afigura-se judicioso que os 
Estados-Membros conservem a 
possibilidade de intervir caso a caso.

Alteração 19
Considerando 57 bis (novo)

(57 bis) Uma vez que as condições gerais 
aplicáveis aos trabalhadores temporários se 
encontram abrangidas pelo artigo 3º, nº 9 
da Directiva 96/71/CE, estes estão isentos 
da aplicação do princípio do país de origem 
ao abrigo da presente directiva. Para além 
disso, as condições relativas às 
contratações de trabalhadores, 
nomeadamente as relativas à 
subcontratação de trabalhadores por 
agências de emprego temporário, estão 
igualmente isentas, isto é, as restrições ou 
proibições do Estado-Membro de 
acolhimento são aplicáveis no que toca, por 
exemplo, ao recurso aos trabalhadores 
subcontratados, às limitações de duração 
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do tempo máximo de emprego temporário, 
etc,.

Justificação

O presente considerando clarifica o âmbito de aplicação das disposições relativas ao 
destacamento dos trabalhadores.

Alteração 20
Considerando 59 bis (novo)

(59 bis) A proibição de requerer uma 
declaração às autoridades do 
Estado-Membro onde o serviço é prestado 
só impede os Estados-Membros de exigirem 
sistematicamente declarações prévias no 
caso do destacamento de um trabalhador e 
não os impede de exigirem que os 
prestadores de serviços apresentem as 
declarações ou preencham os impressos 
relacionados com obrigações de emprego 
específicas como, por exemplo, os 
impressos para as contribuições para 
fundos destinados ao pagamento de férias,  
desde que essas declarações possam ser 
efectuadas após o início da prestação do 
serviço. 
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Alteração 21
Considerando 59 ter (novo)

(59 ter) A directiva impede os 
Estados-Membros de exigirem aos 
prestadores de serviços que destacam 
trabalhadores para o seu território o envio 
sistemático para o seu território, e a aí 
manterem, todos os documentos sociais, os 
quais são normalmente guardados no local 
de estabelecimento da empresa. Todavia, 
esta directiva não se aplica aos documentos 
que, numa situação normal de trabalho, 
são estabelecidos e mantidos no local de 
trabalho, como as listas de presença, nem 
impede, para além disso, as autoridades do 
Estado-Membro de acolhimento de 
requererem directamente ao prestador de 
serviços a apresentação de documentos em 
caso de inspecção ou verificação, nem de 
aplicarem esse requisito em caso de não 
cumprimento.

Justificação

É importante deixar claro que o nº 2 do artigo 24º não impede o Estado-Membro de
acolhimento de obrigar o prestador de serviços ou os seus trabalhadores de apresentarem 
tão depressa quanto possível os documentos com a informação referida nas alíneas a) a f) do 
nº 2 do artigo 24º, caso sejam solicitados pela autoridade competente do  Estado-Membro de 
acolhimento.

Alteração 22
Considerando 60 bis (novo)

(60 bis) Os requisitos relativos ao 
destacamento dos trabalhadores também se 
aplicam ao destacamento de nacionais de 
países terceiros.

Justificação

Importa esclarecer que os requisitos relativos ao destacamento dos trabalhadores também se 
aplicam ao destacamento de nacionais de países terceiros.
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Alteração 23
Considerando 66 bis (novo)

66 bis. Um requisito necessário à 
cooperação entre os Estados-Membros 
exige um sistema de informação 
electrónico que funcione bem, como o 
sistema IDA, a fim de permitir às 
autoridades competentes identificar 
facilmente os seus interlocutores nos outros 
Estados-Membros e comunicar com os 
mesmos de forma eficaz e trocar 
documentos e justificativos de modo rápido 
e fiável. Os Estados-Membros e a Comissão 
encorajam a aplicação de medidas, e 
nomeadamente de acordos e de 
regulamentações ao nível europeu, visando 
criar um quadro jurídico para o 
reconhecimento e a execução das decisões
em matéria administrativa.

Justificação

Para a boa aplicação da directiva em apreço, é indispensável que qualquer sanção decidida 
pelos serviços de inspecção do trabalho e da mão-de-obra seja directamente executada, 
mesmo se o infractor não se encontrar no território da autoridade que inflige a sanção.

Alteração 24
Considerando 71 bis (novo)

(71 bis) A Comunidade pode, em particular, 
adoptar disposições legais que obriguem os 
Estados-Membros a cooperarem de forma 
efectiva no que toca aos aspectos 
administrativos do intercâmbio e do 
controlo da informação transfronteiriça. A 
Comunidade pode tomar disposições legais 
para evitar a duplicação da documentação.

Alteração 25
Artigo 1º

A presente directiva estabelece disposições 
gerais que permitem facilitar o exercício da 

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

liberdade de estabelecimento dos prestadores 
de serviços, bem como a livre circulação dos 
serviços.

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 que prestam 
serviços nem às ajudas concedidas pelos 
Estados-Membros que se encontrem 
abrangidas pelas regras em matéria de 
concorrência previstas no Tratado.
A presente directiva não prejudica as 
medidas tomadas ao nível comunitário ou 
nacional destinadas a promover e a 
garantir a diversidade linguística ou 
cultural ou o pluralismo dos meios de 
comunicação social.

Alteração 26
Artigo 2º, nº 2, alínea a)

a) Serviços financeiros na acepção da alínea 
b) do artigo 2.º da Directiva 2002/65/CE;

a) Serviço bancários, de crédito, de 
seguros, de pensão de reforma profissional 
ou pensão individual, de investimento ou de 
pagamento;

Justificação

Os serviços financeiros estão excluídos do âmbito de aplicação da directiva. No entanto, é 
importante que fique claro exactamente quais os serviços financeiros abrangidos por esta 
expressão.

Alteração 27
Artigo 2, nº 2, alínea c)

c) Serviços de transportes, na medida em 
que sejam regidos por outros instrumentos 
comunitários baseados nos artigos 71.º ou 

c) Serviços de transportes, à excepção dos 
transportes fúnebres e de fundos, na 
condição de ser assegurada a aplicação das 
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no n° 2 do artigo 80.º do Tratado. normas nacionais em matéria de segurança 
e higiene;

Alteração 28
Artigo 2º, nº 2, alínea c) bis (nova)

c bis) Serviços no sector da energia, desde 
que se encontrem abrangidos por outros 
instrumentos comunitários;

Justificação

Para evitar a incerteza jurídica, as actividades abrangidas pelas directivas relativas ao gás e 
à electricidade não devem ser abrangidas pela presente directiva.

Alteração 29
Artigo 2º, nº 2, alínea c) ter (nova)

c ter) As actividades relacionados com os  
jogos a dinheiro;

Justificação

Os jogos a dinheiro não são da competência da União Europeia e não deverão ser 
abrangidos pela presente directiva.

Alteração 30
Artigo 2º, nº 2, alínea c) quater (nova)

c quater) Serviços de interesse geral;

Justificação

Os serviços de interesse geral e os serviços de interesse económico geral deverão ser objecto 
de uma directiva-quadro que defina os seus princípios fundamentais e garanta o respectivo 
financiamento público. Serviços como a prestação de cuidados de saúde, cultura, 
radiodifusão, serviços sociais ou educativos devem ser claramente excluídos do âmbito de 
aplicação da proposta de directiva.

Alteração 31
Artigo 2, nº 2, alínea c quinquies) (nova)

c quinquies) As actividades contempladas 
no artigo 45º do Tratado e que estejam 
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ligadas, mesmo ocasionalmente, ao 
exercício da autoridade pública.

Justificação

Convém excluir do campo de aplicação da presente directiva as actividades contempladas no 
artigo 45º do Tratado, nos termos do qual as actividades ligadas ao exercício da autoridade 
pública não estão sujeitas à liberdade de estabelecimento e são regulamentadas, em virtude 
do princípio da subsidiariedade, pelos Estados.

Alteração 32
Artigo 2º, nº 2, alínea c) sexies (nova)

c sexies) Serviços de interesse económico 
geral;

Justificação

Os serviços de interesse geral e os serviços de interesse económico geral deverão ser objecto 
de uma directiva-quadro que defina os seus princípios fundamentais e garanta o respectivo 
financiamento público. Serviços como a prestação de cuidados de saúde, cultura, 
radiodifusão, serviços sociais ou educativos devem ser claramente excluídos do âmbito de 
aplicação da proposta de directiva.

Alteração 33
Artigo 2º, nº 3

3. A presente directiva não é aplicável em 
matéria de fiscalidade, salvo no que respeita 
às restrições referidas nos artigos 14.º e 16.º 
desde que não sejam regidas por um 
instrumento comunitário de harmonização 
fiscal.

(3) A presente directiva não é aplicável em 
matéria de fiscalidade.

Justificação

A versão proposta do artigo 2.º, n.º 3 deixa entender que a Comissão considera que a  
tributação é um obstáculo à livre circulação de serviços. Não só discordamos deste princípio 
como, pelo contrário, estamos persuadidos de que a concorrência fiscal representa um 
impulso ao desenvolvimento da livre circulação de serviços. A consequência da formulação 
proposta seria a de que o país de origem teria o direito de aplicar impostos. Por conseguinte, 
seria melhor excluir a fiscalidade em geral.
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Alteração 34
Artigo 3º, parágrafo 2

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

A presente directiva não prejudica os 
outros instrumentos comunitários que 
regem serviços específicos.

Justificação
A directiva, na sua redacção actual, aplica-se à maior parte das actividades ligadas ao gás 
(fornecimento, distribuição, construção e funcionamento de infra-estruturas, bem como a 
outros serviços conexos).
É, pois, crucial, que a directiva tenha em conta e se articule com a legislação comunitária 
específica já existente aplicável ao sector da energia, a qual foi elaborada ao longo dos anos 
com base nas especificidades deste sector,  e garanta um equilíbrio entre todos os interesses.

É fundamental dar prioridade às regras específicas das directivas sectoriais.

Alteração 35
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

Os instrumentos comunitários que regem a 
liberdade de estabelecimento e a livre 
circulação de serviços no mercado interno 
em domínios ou profissões específicas 
primam sobre a presente directiva.

Alteração 36
Artigo 3º bis (novo)

Artigo 3º bis
A presente directiva não pode ser 
considerada de modo algum prejudicial ao 
exercício dos direitos fundamentais tais 
como reconhecidos nos Estados-Membros e 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

Justificação

A presente directiva não deveria obstar à garantia legal dos direitos fundamentais, e, 
nomeadamente, ao direito ou à liberdade de empreender uma acção colectiva.
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Alteração 37
Artigo 4, nº 10

10) «Cuidados hospitalares»: os cuidados 
médicos que apenas podem ser prestados 
numa estrutura médica e que implicam, em 
princípio, o alojamento da pessoa que os 
recebe nesta estrutura. A denominação, a 
organização e o modo de financiamento da 
estrutura médica em causa são indiferentes 
para fins da qualificação dos cuidados em 
questão.

suprimido

Justificação

Os cuidados hospitalares só devem entrar em linha de conta no contexto dos direitos ao 
reembolso dos cuidados em questão (artigo 23º). 

Alteração 38
Artigo 5, nº 3

O n.º 2 não é aplicável aos documentos 
referidos no artigo 46.º da Directiva../../CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e ao 
n.º 3 do artigo 45.º da Directiva ../../CE do
Parlamento Europeu e do Conselho.

3. O n.º 2 não é aplicável aos documentos 
referidos no artigo 46.º da Directiva../../CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, e ao n.º 3 do 
artigo 45.º da Directiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de 
Março de 2004 relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos contratos 
públicos de fornecimento e dos contratos 
públicos de serviços1, e ao nº 2 do artigo 3º  
da Directiva 98/5/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 16 de Fevereiro 
de 1998 tendente a facilitar o exercício 
permanente da profissão de advogado num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
foi adquirida a qualificação profissional2. 
-----------

(1) JO L 134 de 30.4.004, S. 114. Modificada 
pelo Regulamento (CE) nº 1874/2004 da 
Comissão (JO L 326 de 29.10.2004, p. 17).

(2) JO L 77 de 14.3.1998, p. 36. Modificada 
pelos Actos de adesão 2003.
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Justificação

Estes aditamentos destinam-se a definir e descrever com mais precisão as derrogações.

Alteração 39
Artigo 5º, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem promover o desenvolvimento, 
sempre que necessário, de impressos 
harmonizados ao nível europeu, os quais 
serão equivalentes aos certificados ou a 
qualquer outro documento relativo ao 
estabelecimento.

Justificação

A elaboração de um impresso harmonizado ao nível europeu é fundamental para a 
cooperação entre as autoridades de controlo no país de origem e no país de acolhimento. No 
entanto, tendo em conta que os procedimentos entre os ordenamentos jurídicos dos 
Estados-Membros são bastante divergentes e que o objectivo não é só o de os harmonizar, a 
elaboração de um impresso harmonizado ao nível europeu só seria viável em casos limitados.

Alteração 40
Artigo 6, parágrafo 1

Os Estados-Membros devem assegurar que, 
até 31 de Dezembro de 2008, um prestador 
de serviços possa cumprir num ponto de 
contacto designado «balcão único» os 
procedimentos e formalidades seguintes:

Os Estados-Membros devem assegurar que, 
até 31 de Dezembro de 2008, um prestador 
de serviços possa cumprir num ponto de 
contacto designado «balcão único», quer no 
seu  Estado-Membro de origem, quer no  
Estado-Membro em que o serviço for 
prestado, consoante a opção do prestador 
de serviços, os procedimentos e 
formalidades seguintes:

Alteração 41
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

A designação desses "balcões únicos" ou 
pontos de contacto não afecta a repartição 
interna das competências nos 
Estados-Membros.
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Justificação

A directiva em apreço não prejudica as competências dos Estados-Membros.

Alteração 42
Artigo 7º, nº 1, alínea a)

a) Exigências aplicáveis aos prestadores que 
tenham o respectivo estabelecimento no seu 
território, em especial as que digam respeito 
a procedimentos e formalidades a cumprir 
para aceder às actividades de serviços e ao 
seu exercício;

a) Exigências aplicáveis aos prestadores que 
tenham o respectivo estabelecimento no seu 
território, em especial as  relativas aos 
direitos sociais, laborais e sindicais, 
ambientais e de protecção dos 
consumidores, bem como as que digam 
respeito a procedimentos e formalidades a 
cumprir para aceder às actividades de 
serviços e ao seu exercício;

Justificação

Os balcões únicos deveriam prestar este tipo de informação, de modo a garantir que os 
prestadores de serviços têm acesso aos acordos colectivos em vigor, à legislação social, às 
disposições em matéria de ambiente e aos regimes de protecção dos consumidores.

Alteração 43
Artigo 8º, nº 2

2. O n.º 1 não se aplica aos controlos do 
lugar onde o serviço é fornecido, nem aos 
equipamentos utilizados pelo prestador, nem 
ao exame físico das capacidades do 
prestador.

2. O n.º 1 não se aplica aos controlos do 
lugar onde o serviço é fornecido, nem aos 
equipamentos utilizados pelo prestador, nem 
ao exame físico das capacidades do 
prestador, embora caiba aos 
Estados-Membros garantir que os  
processos de controlo e de certificação   são 
simples, directos e não discriminatórios.

Justificação

Os processos de controlo e de certificação não devem ser pesados para o prestador de 
serviços, nem ser utilizados como forma de discriminar os prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros.
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Alteração 44
Artigo 9, nº 1, alínea a)

a) Regime de autorização não 
discriminatório em relação ao prestador 
visado;

a) Regime de autorização não 
discriminatório em relação ao prestador 
visado quando comparado com os 
prestadores internos de serviços sendo 
aceites regimes de autorização análogos do 
país de origem do prestador de serviços.

Justificação

Deve ficar claro que o objectivo reside em criar uma situação de igualdade para os 
prestadores de serviços nacionais e estrangeiros.

Alteração 45
Artigo 10, nº 5

5. A autorização deve ser concedida logo 
que seja efectuado o exame das condições 
para obter a autorização e que tenha sido 
estabelecido que estas condições foram 
cumpridas.

5. A autorização deve ser concedida logo 
que seja efectuado o exame das condições 
para obter a autorização e que tenha sido 
estabelecido que estas condições foram 
cumpridas e só pode ser retirada pela 
autoridade que a concedeu.

Alteração 46
Artigo 16, nº 1, parágrafo 2

São abrangidas pelo primeiro parágrafo as 
disposições nacionais relativas ao acesso à 
actividade de um serviço e o seu exercício, 
nomeadamente aquelas que regem o 
comportamento do prestador, a qualidade 
ou o conteúdo do serviço, a publicidade, os 
contratos e a responsabilidade do 
prestador.

As disposições da presente directiva apenas 
se aplicam à autorização relativa ao acesso 
a uma actividade de serviço e ao seu 
exercício. Os serviços prestados no país de 
destino continuam sujeitos às regras e ao 
controlo do Estado de destino no que toca a 
questões de saúde pública, segurança e 
defesa, desde que sejam proporcionadas.

Alteração 47
Artigo 16, nº 3, parte introdutória

3. Os Estados-Membros não podem 
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subordinar o acesso a uma actividade de 
serviços ou ao seu exercício no seu 
território a exigências discriminatórias 
fundadas directa ou indirectamente na 
nacionalidade do prestador ou na sede da 
sociedade.

3. Os Estados-Membros não podem, por 
razões respeitantes ao domínio coordenado, 
restringir a livre circulação dos serviços 
fornecidos por um prestador que tenha o seu 
estabelecimento noutro Estado-Membro, 
nomeadamente, através da imposição das 
exigências seguintes:

Os Estados-Membros não podem, por razões 
respeitantes ao domínio coordenado, 
restringir a livre circulação dos serviços 
fornecidos por um prestador que tenha o seu 
estabelecimento noutro Estado-Membro.

Neste contexto, são proibidas 
nomeadamente as exigências seguintes:

Alteração 48
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16.º bis
Aplicação em duas fases da directiva 

relativa aos serviços
1.  Independentemente das disposições 
enunciadas na presente secção, o princípio 
do país de origem produz efeito em 
duas fases.
2. A presente directiva aplica-se aos 
serviços que relevam de profissões recentes 
(isto é, recentemente registadas) e não 
regulamentadas.
3. Para os serviços que são sujeitos, nos 
Estados-Membros, a disposições mais 
estritas, por exemplo porque os prestadores 
nacionais são obrigados a seguir vários 
anos de formação, fazer exames específicos 
ou obter certificados específicos para 
poderem aceder a uma actividade de 
serviços e ser autorizados a exercê-la, o 
Conselho pode decidir, o mais tardar a 
partir da entrada em vigor da presente 
directiva, introduzir dois períodos de 
transição de cinco anos (grupo A) e de  
dez anos  (grupo B), durante os quais a 
presente directiva deverá aplicar-se também 
a esses serviços. 
4. O Conselho dividirá os serviços referidos   
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no nº 3 em dois grupos (A e B). Para os 
serviços do grupo A (profissões pouco 
regulamentadas) deve ser previsto um 
período transitório de, no máximo, 
cinco anos, e para os serviços do grupo B, o 
período não pode exceder dez anos a contar 
do prazo estabelecido no artigo 45.º .
Caso o Conselho não especifique os grupos 
referidos nos n.ºs 3 e 4 antes da data 
estabelecida no artigo 45.º, não se 
aplicarão os períodos de transição.

Alteração 49
Artigo 17, números 2 a 4

2) Aos serviços de distribuição de 
electricidade referidos no ponto 5 do artigo 
2.º da Directiva 2003/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

2) Aos serviços de transporte, de 
distribuição e de abastecimento de 
electricidade referidos no ponto 5 do artigo 
2.º da Directiva 2003/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

3) Aos serviços de distribuição de gás 
referidos no ponto 5 do artigo 2.º da 
Directiva 2003/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

3) Aos serviços de transporte, de 
distribuição, de abastecimento e de 
armazenagem de gás referidos no ponto 5 
do artigo 2.º da Directiva 2003/55/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

4) Aos serviços de distribuição de água; 4. Aos serviços de distribuição e 
abastecimento de água, bem como de gestão 
de águas residuais;

Justificação

A presente alteração visa clarificar os domínios a que não se aplica o princípio do país de 
origem.

Na proposta em apreço, a derrogação ao princípio do país de origem apenas se aplica à 
distribuição de gás. Não há qualquer justificação objectiva para esta derrogação tão 
restritiva: a Directiva 2003/55/CE, que se aplica a todas as actividades relacionadas com o 
gás na UE, inclui também o transporte, a distribuição, o fornecimento e o armazenamento do 
gás natural nos termos do artigo 1.º. Consequentemente, afigura-se apropriado alargar a 
derrogação inicial às actividades acima referidas, de forma a que estas possam ser tratadas  
numa base de igualdade e, assim, evitar a existência de dois regimes jurídicos diferentes, sem 
qualquer razão que o justifique.

Alteração 50
Artigo 17, nº 6 bis (novo)

6 bis) Às profissões regulamentadas no 
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exercício da sua missão de autoridade 
pública ou nos seus actos complementares, 
inseparáveis da autoridade pública;

Justificação

Convém precisar que a derrogação geral ao princípio do país de origem diz respeito não 
apenas às profissões regulamentadas no exercício da sua missão de autoridade pública, mas
também a todos os actos que não se podem separar desta missão.

Alteração 51
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

Não há razão para excluir os jogos a dinheiro.

Alteração 52
Artigo 23, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que a 
autorização para a tomada a cargo 
financeira, pelo seu sistema de segurança 
social, de cuidados hospitalares prestados 
noutro Estado-Membro não seja recusada 
quando estes cuidados figurem entre as 
prestações previstas pela legislação do 
Estado-Membro de inscrição e quando não 
possam ser prestados ao doente num prazo 
aceitável do ponto de vista médico tendo em 
conta a situação médica do doente no 
momento em que a autorização é solicitada e 
a evolução provável da doença.

2. A autorização de receber cuidados 
hospitalares noutros Estados-Membros é 
dada em conformidade com o artigo 22º do 
Regulamento (CEE) nº 1408/71 e o 
artigo 20º do Regulamento (CE) 
nº 883/2004. São cuidados hospitalares 
todos os cuidados médicos que, no 
Estado-Membro de filiação do paciente, são 
prestados numa infra-estrutura hospitalar. 
A designação, a organização e o modo de 
financiamento dessa infra-estrutura são 
irrelevantes para fins de qualificação dos 
cuidados hospitalares em questão.

Justificação

A presente alteração pretende estabelecedor que os critérios do país de origem se aplicam à 
tomada a cargo financeira dos cuidados médicos dispensados em meio hospitalar. 
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Alteração 53
Artigo 24, nº 1, parágrafo 2

No entanto, o Estado-Membro de 
destacamento não pode impor ao prestador 
ou ao trabalhador destacado por este último, 
relativamente às questões referidas no 
ponto (5) do artigo 17.º, as obrigações 
seguintes:

No entanto, o Estado-Membro de 
destacamento não pode impor ao prestador 
ou ao trabalhador destacado por este último 
obrigações que vão para além dos requisitos 
da Directiva 96/71/CE.

a) Obter autorização das respectivas 
autoridades competentes ou estar inscrito 
no registo destas, ou qualquer outra 
obrigação equivalente;
b) Efectuar uma declaração, salvo no que 
diz respeito às declarações relativas a uma 
das actividades referidas no anexo da 
Directiva 96/71/CE, que podem ser 
conservadas até 31 de Dezembro de 2008;
c) Ter um representante no seu território;
d) Elaborar e manter documentos sociais 
no seu território ou nas condições 
aplicáveis no seu território.

Justificação

A Directiva 96/71/CE provou, na prática, que é satisfatória, pelo que a sua aplicação deve 
ser prosseguida. Por outro lado, para não misturar a referência às disposições existentes 
com as novas relativas à documentação de que devem dispor e facultar, é mais importante 
especificar os documentos necessários e as condições para a sua apresentação, nos termos 
do parágrafo 2 do presente artigo.

Alteração 54
Artigo 24, nº 2, parágrafo 1

2. No caso referido no n.º 1, o
Estado-Membro de origem assegura que o 
prestador tome todas as medidas necessárias 
a fim de poder comunicar às suas 
autoridades competentes, bem como às do 
Estado-Membro de destacamento, até dois 
anos depois do termo do destacamento, as 
informações seguintes:

2. O prestador de serviços deve ter consigo 
um documento de identidade e cópias das 
licenças necessárias à prestação do serviço 
em causa emitidas pelas autoridades 
competentes do país de origem. O prestador 
de serviços deve ter consigo estes 
documentos durante a prestação do serviço. 
A pedido, o prestador de serviços apresenta 
estes documentos à autoridade competente 
do país de acolhimento. O Estado-Membro 
de origem assegura que o prestador tome 
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todas as medidas necessárias a fim de poder 
comunicar às suas autoridades competentes, 
bem como às do Estado-Membro de 
destacamento, até dois anos depois do termo 
do destacamento, as informações seguintes:

a) A identidade do trabalhador destacado; a) A identidade do trabalhador destacado;

b) A qualidade e as tarefas que lhe são 
atribuídas;

b) A qualidade e as tarefas que lhe são 
atribuídas;

c) Os elementos de informação relativos ao 
destinatário;

c) Os elementos de informação relativos ao 
destinatário;

d) O lugar do destacamento; d) O lugar do destacamento;
e) A data do início e termo do destacamento; e) A data prevista do início e do termo do 

destacamento;
f) As condições de emprego e de trabalho 
aplicadas ao trabalhador destacado.

f) As condições de emprego e de trabalho 
aplicadas ao trabalhador destacado.

Justificação

Caso a autoridade competente do país de acolhimento assim o exija, o prestador de serviços 
deve poder apresentar a documentação mínima, nomeadamente um documento de identidade 
e as licenças pertinentes eventualmente necessárias A restante documentação referida deve 
ser trocada por via electrónica (IDA ou outros serviços de administração pública por via 
electrónica - eGovernment), a pedido, entre as administrações nacionais, pelo que o 
prestador de serviços não deve ser obrigado a tê-la sempre consigo.
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Alteração 55
Artigo 25º, nº 2

2. O n.º1 não impede os Estados-Membros 
de poderem impor a obrigação de um visto 
em caso de destacamento por um período de 
curta duração em relação aos cidadãos de 
países terceiros que não beneficiam do 
regime de equivalência mútua previsto no 
artigo 21.º da Convenção de aplicação do 
Acordo de Schengen.

2. O n.º1 não impede os Estados-Membros 
de poderem impor a obrigação de um visto 
em caso de destacamento por um período de 
curta duração em relação aos cidadãos de 
países terceiros que não beneficiam do 
regime de equivalência mútua previsto no 
artigo 21.º da Convenção de aplicação do 
Acordo de Schengen, embora tal não possa 
ser recusado sem motivo válido aos 
empregados das empresas estabelecidas 
noutro local da União Europeia.

Justificação

Uma empresa que pretenda introduzir na União Europeia pessoas de países terceiros carece 
de muito tempo e de dinheiro para obter autorizações de trabalho e de residência para cada 
um dos países para onde pretende destacar o trabalhador. É, por isso, importante, que os 
nacionais de países terceiros não tenham de enfrentar restrições injustificadas quando 
provêm de ou são destacados para um país que não seja parte do Acordo de Schengen.

Alteração 56
Artigo 26, nº 1, alínea e)

e) No que respeita às profissões 
regulamentadas, qualquer ordem profissional 
ou entidade similar em que o prestador 
esteja inscrito, e o título profissional e 
Estado-Membro em que foi concedido;

e) No que respeita às profissões 
regulamentadas, qualquer ordem profissional 
ou entidade similar em que o prestador 
esteja inscrito, o número de inscrição e o 
título profissional e Estado-Membro em que 
foi concedido;

Alteração 57
Artigo 26, nº 1, alínea g bis) (nova)

g bis) Caso seja obrigatório subscrever um 
seguro de responsabilidade profissional ou 
uma garantia equivalente, as informações a 
que se refere o nº 1 do artigo 27º, 
especialmente os elementos de informação 
do segurador ou do garante, a cobertura 
profissional e geográfica e a certificação de 
estar ao corrente nos pagamentos 
correspondentes ao segurador. 
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Alteração 58
Artigo 26, nº 4 bis (novo)

4 bis. Para garantir a eficácia dos controlos 
e da protecção dos consumidores, os 
Estados-Membros devem igualmente 
aplicar medidas de administração 
electrónica  (e-Government), como já 
propôs a Comissão. 
O registo de todos os prestadores 
transfronteiriços deve ser feito através de 
um formulário uniforme elaborado pela 
Comissão, válido em toda a Comunidade.

Justificação

Para reforçar o controlo dos prestadores de serviços, convém melhorar a cooperação 
administrativa entre os Estados-Membros. Ao mesmo tempo, para reduzir a burocracia, é 
necessário simplificar e modernizar as formalidades na medida do possível.

Alteração 59
Artigo 27, nº 5

5. No âmbito da aplicação do n.º 1, a 
Comissão pode, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
42.º, estabelecer uma lista dos serviços com 
as características referidas no n.º 1, bem 
como critérios comuns que permitam definir 
o carácter adequado, em relação à natureza e 
à extensão do risco, do seguro ou das 
garantias previstas na mencionada 
disposição.

5. No âmbito da aplicação do n.º 1, a 
Comissão estabelecerá, em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 42.º, uma lista dos serviços com as 
características referidas no n.º 1, bem como 
critérios comuns que permitam definir o 
carácter adequado, em relação à natureza e à 
extensão do risco, do seguro ou das garantias 
previstas na mencionada disposição.

Alteração 60
Artigo 35, nº 3, parágrafo 2

Quando tiverem conhecimento de um 
comportamento ilegal de um prestador, ou 
de factos concretos susceptíveis de causar 
um prejuízo grave num Estado-Membro, 
informam o mais depressa possível o 
Estado-Membro de origem.

Quando tiverem conhecimento de um 
comportamento ilegal de um prestador, ou 
de factos concretos susceptíveis de causar 
um prejuízo grave num Estado-Membro, 
informam o mais depressa possível o 
Estado-Membro de origem e o 
Estado-Membro de destacamento.
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Justificação

O controlo deve incumbir ao Estado-Membro de destacamento pois é o único a ter realmente 
interesse em exercer esse controlo.

Alteração 61
Artigo 36, nº 2, parágrafo 1

2. A pedido do Estado-Membro de origem, 
as autoridades competentes referidas no n.º 1
procedem a verificações, inspecções e 
inquéritos no local necessários para 
assegurar a eficácia do controlo do 
Estado-Membro de origem. Essas 
autoridades intervêm nos limites das 
competências que lhes são atribuídas no seu 
Estado-Membro.

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 procedem, a pedido do Estado-Membro 
de origem, a verificações, inspecções e 
inquéritos no local necessários para assegurar a 
eficácia do controlo do Estado-Membro de 
origem. Essas autoridades intervêm nos limites 
das competências que são atribuídas, no
Estado-Membro de origem, às autoridades 
que lhes são comparáveis. 

Justificação

O controlo deve incumbir ao Estado-Membro de destacamento pois é o único a ter realmente 
interesse em exercer esse controlo.

Alteração 62
Artigo 37, nº 2

2. O Estado-Membro referido no n.º 1 insta
o Estado-Membro de origem a tomar 
medidas contra o prestador referido, 
fornecendo todas as informações relevantes 
sobre o serviço e as circunstâncias em causa.

2. O Estado-Membro referido no n.º 1 
consulta sem demora o Estado-Membro de 
origem, fornecendo todas as informações 
relevantes sobre o serviço e as circunstâncias 
em causa.

O Estado-Membro de origem verifica o mais 
depressa possível se o prestador exerce 
legalmente as suas actividades, bem como os 
factos que fundamentam o pedido. 
Comunica com a maior brevidade ao 
Estado-Membro que fez o pedido as medidas 
tomadas ou previstas ou, se for caso disso, as 
razões pelas quais não tomou medidas.

O Estado-Membro de origem verifica o mais 
depressa possível se o prestador exerce 
legalmente as suas actividades, bem como os 
factos que fundamentam o pedido. 
Comunica com a maior brevidade ao 
Estado-Membro que fez o pedido as medidas 
que seriam tomadas ou previstas em caso 
semelhante no Estado-Membro de origem, 
ou, se for caso disso, as razões pelas quais 
não tomaria medidas.
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Justificação

O controlo deve incumbir ao Estado-Membro de destacamento pois é o único a ter realmente 
interesse em exercer esse controlo.
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