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I. INTRODUÇÃO

1. A Comissão aprovou a sua proposta inicial 1 em 13 de Janeiro de 2004, com o objectivo 

de criar um quadro jurídico que elimine os entraves à liberdade de estabelecimento dos 

prestadores de serviços e à livre circulação de serviços entre os Estados-Membros, 

dando aos prestadores e aos destinatários de serviços a segurança jurídica necessária 

para exercerem essas duas liberdades fundamentais consagradas no Tratado. A proposta 

foi analisada e debatida aprofundadamente no Conselho e nas suas instâncias 

preparatórias durante sucessivas Presidências.

2. O Comité das Regiões emitiu parecer em 30 de Setembro de 2004 2.

3. O Comité Económico e Social Europeu emitiu parecer em 10 de Fevereiro de 2005 3.

4. O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer em primeira leitura em 

16 de Fevereiro de 2006.

5. A Comissão aprovou a sua proposta alterada em 4 de Abril de 2006. A proposta alterada 

baseia-se em larga medida no parecer do Parlamento Europeu e nos debates realizados 

no Conselho.

6. Em 29 de Maio de 2006, o Conselho (Competitividade) alcançou um acordo político, 

com a abstenção da Bélgica e da Lituânia, relativamente a um texto de compromisso 

tendo em vista aprovar a sua posição comum.

7. O Conselho aprovou a sua posição comum em conformidade com o artigo 251.º do 

Tratado CE em 24 de Julho de 2006.
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II. OBJECTIVOS

São os seguintes os objectivos do projecto de directiva:

– Melhorar a base para o crescimento económico e o emprego na UE.

– Realizar efectivamente um mercado interno de serviços mediante a supressão das 

barreiras jurídicas e administrativas ao desenvolvimento e ao exercício das actividades de 

serviços.

– Reforçar os direitos dos destinatários de serviços.

– Definir obrigações juridicamente vinculativas para uma cooperação administrativa eficaz 

entre os Estados-Membros.

III. POSIÇÃO COMUM

A posição comum aprovada pelo Conselho reflecte em larga medida o parecer do Parlamento 

Europeu em primeira leitura. Muitas das alterações do Parlamento foram já incorporadas na 

proposta alterada da Comissão, cujos elementos-chave foram incorporados na posição comum. 

Assim, um número significativo das alterações do Parlamento foi reflectido integralmente ou

em parte na posição comum. Esta contém também um certo número de novas disposições que 

o Conselho considera essenciais para garantir uma aplicação eficiente da directiva e contribuir 

para o funcionamento adequado do mercado interno.

Todas as alterações à proposta alterada da Comissão introduzidas pelo Conselho na sua 

posição comum foram aceites pela Comissão.
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Análise da posição comum

Disposições gerais (Artigos 1.º-4.º)

Domínios jurídicos específicos (Artigo 1.º)

No que se refere ao objecto da directiva e à sua relação com domínios jurídicos específicos 

(direitos fundamentais, direito do trabalho, direito penal, protecção ou promoção da 

diversidade cultural e linguística e pluralismo dos meios de comunicação social), a posição 

comum reflecte amplamente as alterações do Parlamento (7, 8, 9, 290, 291, 297, 298, 299, 

parte relevante da 72). Acrescentou-se um novo considerando 10 para clarificar uma série de 

normas de carácter geral que são independentes do acesso a uma actividade de serviços ou do 

respectivo exercício. Uma série de pequenas alterações de redacção no artigo 1.º tem por 

objectivo tornar o seu conteúdo mais explícito e inequívoco.

Âmbito de aplicação (Artigo 2.º)

Na sua posição comum, o Conselho consolidou e clarificou melhor o âmbito de aplicação da 

directiva, tendo em conta em larga medida as alterações aprovadas pelo Parlamento em 

primeira leitura. Mais concretamente, a posição comum reflecte o conteúdo das alterações do 

Parlamento (em particular as alterações 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 73, 

74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 300, 

302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 e partes relevantes das alterações 72 e 289).

Na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º, o aditamento de "sem carácter económico" serve para 

clarificar o termo "serviços de interesse geral", que nem sempre é utilizado uniformemente 

pelos Estados-Membros. As alíneas c), f) e i) do n.º 2 do artigo 2.º foram reformuladas por 

uma questão de clarificação e para ir ao encontro de várias preocupações expressas pelos 

Estados-Membros.
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No tocante à exclusão dos serviços sociais, a alínea j) do n.º 2 do artigo 2.º da posição comum

refere-se a serviços sociais no sector da habitação, da assistência à infância e serviços 

dispensados às famílias e às pessoas permanente ou temporariamente necessitadas, prestados 

pelo Estado, por prestadores mandatados pelo Estado ou por instituições de solidariedade 

social reconhecidas pelo Estado enquanto tais. O Conselho aditou ainda uma nova frase ao 

considerando 28 na qual salienta que a directiva não deverá afectar o princípio do serviço 

universal nos serviços sociais nos Estados-Membros.

O Conselho não está em posição de aceitar a alteração 75 uma vez que o considerando 20 já

esclarece cabalmente o que são os serviços de telecomunicações. A alteração 77 relativa à

exclusão de serviços jurídicos não foi aceite uma vez que o artigo 3.º já dispõe que, em caso de 

conflito entre as disposições da Directiva "Serviços" e uma disposição de outro instrumento 

comunitário que reja aspectos específicos da actividade de serviços, prevalece esta última.

Relação entre a directiva e outras disposições do direito comunitário (Artigo 3.º)

A posição comum segue a perspectiva das alterações do Parlamento 21, 83, 219, 307 sob 

reserva de pequenas alterações de redacção a fim de expressar claramente que, em caso de 

conflito com outros instrumentos comunitários pertinentes, prevalecem as disposições 

aplicáveis desses instrumentos. O n.º 1 do artigo 3.º contém uma lista indicativa desses 

instrumentos comunitários. A posição comum também destaca no n.º 2 do artigo 3.º que a 

directiva não diz respeito às regras de direito internacional privado, em especial as que 

garantem que os consumidores beneficiam da protecção que lhes é dada pela legislação sobre 

os direitos do consumidor em vigor nos Estados-Membros.

Definições (Artigo 4.º)

A posição comum reflecte as alterações 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94 e 97-98 sob reserva de 

pequenas alterações de redacção, 39, 84, 88 a 90, 95 e 308, em princípio, mas com nova 

redacção a fim de tornar o texto coerente com a legislação comunitária vigente ou com o 

âmbito da directiva.
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Além disso, a posição comum completou os considerandos 37 e 40 e aditou um novo 

considerando 38. O Conselho não aceitou as alterações 4, 85 e 86 sobre definições de 

"serviço" e "obrigações de serviço público". A alteração 96 relativa à definição de 

"trabalhador" é considerada redundante face ao âmbito de aplicação redefinido e 

consequentemente não é incluída na posição comum. A alteração 92, relativa à noção de 

"autoridades competentes" e a alteração 87, sobre a noção de "prestador", não são aceites por 

uma questão de coerência com outra legislação comunitária pertinente. Por fim, a posição 

comum não aceita a alteração 22, suprimindo a lista de serviços abrangidos pela directiva 

contida no considerando 33, que foi reposto, com alterações de redacção de pormenor, a fim 

de reflectir o âmbito de aplicação alterado.

Simplificação administrativa (artigos 5.º-8.º)

A posição comum reflecte largamente as alterações pertinentes do Parlamento Europeu (27, 

29-30, 31, 32, 33, 99, partes relevantes da alteração 100, 104, 105-106, 108-111 e 309). No 

n.º 1 do artigo 6.º, utilizando a proposição "através de" em vez de "em", o Conselho procura 

clarificar que o papel dos balcões únicos pode ser limitado a actuar como intermediário entre o 

prestador de serviços e as autoridades competentes.

A posição comum estipula que a criação de formulários europeus será executada segundo o 

procedimento de comitologia e adita um novo considerando 45 que contém um conjunto de 

parâmetros que os Estados-Membros podem levar em consideração ao analisarem a 

necessidade de simplificar os procedimentos e formalidades.

O Conselho não pôde aceitar algumas alterações, por considerar que não estão na linha da 

abordagem do Conselho, tais como a alteração 102, uma vez que a inscrição proforma junto 

dos balcões únicos seria uma carga administrativa desnecessária, ou a alteração 103, porque 

um balcão único europeu constituiria uma estrutura administrativa desnecessária e seria 

contrário ao princípio da subsidiariedade. 
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A alteração 310 não foi aceite porque é inadequada a referência à supervisão do cumprimento 

da Directiva 96/71/CE, que não é prejudicada pela presente proposta.

A posição comum não inclui a alteração 107, a qual aboliria a obrigação de prestar informação 

por meios electrónicos, que constitui uma ferramenta essencial da simplificação administrativa, 

a alteração 111, com excepção do calendário revisto, ou a alteração 32 porque os 

procedimentos electrónicos são uma medida essencial da simplificação administrativa e podem 

também ser usados para documentação original, uma vez que a prova de autenticidade pode 

ser prestada por meios electrónicos.

Liberdade de estabelecimento dos prestadores (Artigos 9.º-15.º)

A posição comum reflecte as alterações 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 e 117, 

118-122, 124-127, 128 e 129, parte das alterações 30 e 130, 131-133 e 136-137, 138, 140, 

141, 142 e 143, 144-145, 146, 147-149, 150 e 242. Alterações de pormenor foram 

consideradas necessárias nalguns casos por uma questão de clareza e porque o Conselho 

considera que a substância das alterações do Parlamento Europeu não é afectada.

Na alínea 6) do artigo 14.º aditou-se que a proibição de consultar operadores concorrentes não 

se aplica à consulta do público em geral e na alínea 7) do mesmo artigo os Estados-Membros 

podem exigir um seguro ou garantias financeiras, embora essa obrigação não exista para um 

prestador estabelecido nesse Estado-Membro.

A posição comum não retoma as alterações 134 e 28 porque a autorização tácita (na ausência 

de uma resposta das autoridades) é essencial para facilitar a liberdade de estabelecimento, nem 

a alteração 135, porque iria criar uma carga adicional para os requerentes e tornar o recurso 

judicial mais difícil. No artigo 13.º, a posição comum introduz algumas alterações nos n.ºs 3

e 4 e no considerando 63 sobre a autorização tácita, em especial permitindo aos 

Estados-Membros prolongarem o procedimento quando tal se justificar devido à
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complexidade da questão e desde que o requerente seja devidamente informado do 

prolongamento e das respectivas razões. O objectivo é tornar os sistemas de autorização 

transparentes e devidamente acessíveis aos operadores económicos, sem retirar às 

administrações nacionais uma certa margem de apreciação. No considerando 63 foi feito um 

aditamento para explicar que a possibilidade de os Estados-Membros porem em prática 

diferentes regimes de procedimentos de autorização, desde que justificados por razões 

imperiosas de interesse público, pode incluir regras que estipulem que, na ausência de uma 

resposta num determinado prazo, o requerimento se considera indeferido e que esse 

indeferimento tácito pode ser objecto de recurso judicial.

No n.º 4 do artigo 15.º, a posição comum introduz algumas alterações relativas à aplicação do 

processo de avaliação aos serviços de interesse económico geral, com o objectivo de clarificar 

que o mecanismo de avaliação estabelecido não deve obstruir o desempenho das tarefas 

atribuídas aos serviços de interesse económico geral e de dar resposta a preocupações do 

Parlamento Europeu, que preferiria a exclusão total dos serviços de interesse económico geral 

do processo de avaliação. A posição comum contém uma formulação nos n.ºs 6 e 7 do 

artigo 15.º cuja finalidade é alijar os encargos dos Estados-Membros das obrigações ao abrigo 

deste artigo e responder às preocupações do Parlamento Europeu que queria ir mais longe 

suprimindo a obrigação de notificação. Em especial, a posição comum suprime do n.º 6 a frase 

"e resultarem de circunstâncias novas". No n.º 7, para efeitos de segurança jurídica, a posição 

comum adita uma frase que explica que a notificação nos termos da Directiva 98/34/CE 

equivale à obrigação de notificação prevista nesta directiva.

O Conselho não aceitou as alterações 116 e 209 porque a obrigação de avaliar e notificar os 

regimes de autorização é uma medida essencial para facilitar o acesso às actividades de 

serviços e o respectivo exercício. No entanto, a posição comum especifica no novo 

considerando 58 que a obrigação de notificação diz respeito apenas à existência de regimes de 

autorização e não aos critérios e condições de concessão de uma autorização. O Conselho não 

pode aceitar a alteração 114 por considerar que tornaria o texto menos claro.
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A alteração 120 propõe um novo considerando 61, que foi incluído na posição comum com a 

finalidade de clarificar que a exigência de não duplicação não impede os Estados-Membros de 

aplicarem as suas próprias condições, mas exige-lhes simplesmente que tenham em conta 

condições equivalentes já preenchidas pelo prestador noutros Estados-Membros. Além disso, a 

posição comum reflecte a substância da alteração 121, mas com uma formulação diferente.

No entanto, a posição comum não contempla a alteração 122 porque excluir da obrigação de 
fundamentação as decisões de conceder uma autorização pode tornar menos eficaz ou até
praticamente impossível o recurso judicial de uma decisão administrativa, sobretudo para 
terceiros. Do mesmo modo, a posição comum não retoma a alteração 151, porque a supressão 
das obrigações de notificação afectaria seriamente o processo de avaliação.

Liberdade de prestação de serviços e derrogações conexas (Artigos 16.º-18.º)

Relativamente à liberdade de prestação de serviços (artigo 16.º), a posição comum reflecte 
totalmente as alterações do Parlamento Europeu (45 a 47, 152 e 293/4). Foi aditado um novo 
considerando 82 para clarificar a aplicação das normas dos Estados-Membros às condições de 
emprego. Quanto às derrogações adicionais à liberdade de prestação de serviços (artigo 17.º), 
a posição comum retoma as alterações do Parlamento (53, 48, 50, 51, 54, 161, 162, 163, 165, 
169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175, 400, 404), com uma mudança de pormenor no n.º 12 
sobre as transferências dos resíduos. O artigo 18.º da proposta inicial sobre as derrogações 
transitórias foi suprimido em consonância com a alteração relevante do Parlamento.

As alterações 164, 167 e 168 não são consideradas pertinentes na sequência das alterações ao 
artigo 16.º. O Conselho não contemplou a alteração 176, porque as excepções em casos 
específicos relativas ao exercício de uma profissão do sector da saúde, à saúde pública e à
ordem pública são redundantes em virtude da exclusão dos serviços de saúde do âmbito de 
aplicação e da nova redacção do artigo 16.º.



10003/4/06 REV 4 ADD 1 10
DG C I PT

Direitos dos destinatários dos serviços (Artigos 19.º-21.º)

No que diz respeito aos direitos dos destinatários dos serviços, a posição comum reflecte 
amplamente as alterações correspondentes do Parlamento (178, 180, 247, 55 em parte) com 
alterações ou aditamentos de pormenor.

No entanto, o Conselho não está em posição de aceitar o aditamento da palavra "apenas" 
(alteração 177) à cláusula de não-discriminação estabelecida no artigo 20.º, uma vez que tal
poderia ser interpretado como uma permissão de discriminação se esta se basear em outros 
motivos. A alteração 179, que prevê um novo artigo 22.º-A, não pode ser incluída uma vez 
que o capítulo sobre a simplificação administrativa contém pormenores suficientes sobre o 
papel dos balcões únicos. Quanto ao reembolso das despesas com cuidados de saúde recebidos 
noutro Estado-Membro (artigo 23.º da proposta inicial), a posição comum aceita as 
alterações 56 a 62 e 180/247, suprimindo o artigo 23.º e os correspondentes considerandos.

No que diz respeito às disposições relativas ao destacamento de trabalhadores e ao 

destacamento de cidadãos de países terceiros (artigos 24.º e 25.º da proposta inicial), a posição 

comum segue a abordagem do Parlamento (alterações 181, 182/248, 63-64, 183/249 e 65-66) 

e suprime os artigos 24.º e 25.º da proposta inicial.

Qualidade dos serviços (artigos 22.º-27.º)

No que se refere às disposições relacionadas com a qualidade dos serviços, a posição comum 

reflecte largamente a abordagem do Parlamento (alterações 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 

195, 196). Por uma questão de clareza, o artigo 22.º reúne todos os requisitos de informação 

previstos noutras partes da directiva. O artigo 23.º da posição comum confirma que o seguro 

de responsabilidade profissional não é obrigatório. Não se inclui o procedimento em caso de 

falência do mercado de seguros, por ser desnecessário, uma vez que o seguro de 

responsabilidade profissional deixou de ser obrigatório.
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A posição comum não contempla as alterações 184 e 186 porque iriam criar encargos 

desnecessários para os prestadores de serviços. A alteração 191 também não é incluída porque 

as informações pertinentes sobre as garantias pós-venda devem ser prestadas aos destinatários 

pelos prestadores do serviço. A alteração 192 não pode ser aceite uma vez que a ligação com 

outra legislação comunitária relativamente às garantias pós-venda têm que ser explicitamente 

mencionadas. A posição comum não inclui as alterações 193 e 210 porque o Conselho acredita 

que a obrigação de avaliar e notificar restrições às actividades pluridisciplinares constitui uma 

medida essencial para facilitar o acesso às actividades de serviços e o respectivo exercício.

Cooperação administrativa (artigos 28.º-36.º)

A posição comum reflecte em pleno ou em espírito as correspondentes alterações do 

Parlamento Europeu (em particular as alterações 68-69, 197-198, 200-203), mas com alguma 

reestruturação, o que foi necessário na sequência da nova estrutura do Capítulo relativo à

liberdade de prestação de serviços.

Programa de convergência e disposições finais (artigos 37.º-46.º)

A posição comum aceita, com alterações de redacção de pormenor, as alterações 

parlamentares (em especial as alterações 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212 e 213). É

aditado um novo considerando 114 para descrever o objectivo dos códigos de conduta.

Um importante elemento introduzido pela posição comum no n.º 5 do artigo 39.º é um 

processo pelo qual os Estados-Membros apresentarão à Comissão um relatório sobre os 

requisitos nacionais cuja aplicação poderia ser abrangida pelo terceiro parágrafo do n.º 1 do 

artigo 16.º e pelo n.º 3 do artigo 16.º. A Comissão comunicará estes requisitos aos outros 

Estados-Membros e fornecerá análises e orientações sobre a sua aplicação no contexto da 

directiva. O Conselho considera que esta disposição, que é um elemento-chave do equilíbrio
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global do texto acordado, cria um sistema eficiente de escrutínio da legislação nacional que 

pode constituir um obstáculo à liberdade de prestação de serviços. Embora em determinadas 

circunstâncias essa obrigação possa criar alguns encargos iniciais para as administrações 

nacionais, minimizaria no entanto os custos e os encargos administrativos para os prestadores 

de serviços e, ao ajudar os Estados-Membros a identificarem os obstáculos existentes, 

facilitaria a aplicação da directiva.

No artigo 40.º, a posição comum introduz um comité de regulamentação. A posição comum 

introduz também um novo artigo 43.º sobre a protecção dos dados pessoais. No n.º 1 do 

artigo 44.º, a posição comum inclui a alteração do Parlamento e alarga o período de 

implementação para 3 anos. A posição comum também contém um novo considerando que 

incentiva os Estados-Membros a estabelecerem quadros para ilustrar a correlação entre a 

directiva e as medidas de transposição.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho considera que a sua posição comum, que resulta de extensos trabalhos 

preparatórios e negociações desde 2004 e que é totalmente apoiada pela Comissão, está

inteiramente em consonância com os objectivos da proposta de directiva. Sendo assim, a 

posição comum procura estabelecer um enquadramento jurídico bem definido, que reforçaria

tanto em relação aos prestadores como aos destinatários dos serviços a segurança jurídica e a 

capacidade para exercerem as liberdades fundamentais consagradas no Tratado.

O Conselho teve na devida conta o parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura e a 

proposta alterada da Comissão. Nota que há uma convergência significativa de posições entre 

as três instituições, em especial no que se refere às disposições fundamentais do projecto de 

directiva. Esta convergência está bem patente na posição comum.


