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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
serviços no mercado interno
(COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0002)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 2 do artigo 47º, e os artigos 55º e 71º e o nº 2 
do artigo 80º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela 
Comissão (C5-0069/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) A União Europeia pretende estabelecer 
laços cada vez mais estreitos entre os 
Estados e os povos europeus, com o 
objectivo de garantir o progresso 
económico e social. Nos termos do n.º 2 do 
artigo 14.º do Tratado, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas, no qual é assegurada a livre 
circulação de serviços, bem como a 
liberdade de estabelecimento. A supressão 

(1) A União Europeia pretende estabelecer 
laços cada vez mais estreitos entre os 
Estados e os povos europeus, com o 
objectivo de garantir o progresso 
económico e social. Nos termos do n.º 2 do 
artigo 14.º do Tratado, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas, no qual é assegurada a livre 
circulação de serviços, bem como a 
liberdade de estabelecimento. Para 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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das barreiras ao desenvolvimento das 
actividades de serviços entre 
Estados-Membros é um meio essencial 
para reforçar a integração entre os povos 
europeus e para promover o progresso 
económico e social equilibrado e 
duradouro.

promover o crescimento e o emprego e 
reforçar a competitividade, o mercado 
interno dos serviços deve estar 
plenamente operacional, preservando 
simultaneamente o modelo social 
europeu. Por conseguinte, a supressão das 
barreiras ao desenvolvimento das 
actividades de serviços entre 
Estados-Membros é um meio essencial 
para reforçar a integração entre os povos 
europeus e para promover o progresso 
económico e social equilibrado e 
duradouro.

Justificação

A presente directiva não deve pôr em causa os mais elevados padrões de protecção, que 
foram estabelecidos pelos Estados-Membros e autorizados pelo Tratado, nos domínios do 
emprego, da protecção dos consumidores e dos trabalhadores, do ambiente e da saúde, etc. O 
Conselho Europeu de Março de 2005 solicitou explicitamente que fossem envidados todos os 
esforços no âmbito do processo legislativo com vista à obtenção de um amplo consenso que 
responda a todos estes objectivos.

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 
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 

(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 
União Europeia a economia assente no 
conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo até 2010. A 
supressão destes obstáculos, preservando 
simultaneamente o modelo social 
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da economia europeia, em especial em 
termos de emprego e de investimento.

europeu, constitui uma passagem 
incontornável para a reactivação da 
economia europeia, em especial em termos 
de emprego e de investimento.

Justificação

A presente directiva não deve pôr em causa os mais elevados padrões de protecção, que 
foram estabelecidos pelos Estados-Membros e autorizados pelo Tratado, nos domínios do 
emprego, da protecção dos consumidores e dos trabalhadores, do ambiente e da saúde, etc. O 
Conselho Europeu de Março de 2005 solicitou explicitamente que fossem envidados todos os 
esforços no âmbito do processo legislativo com vista à obtenção de um amplo consenso que 
responda a todos estes objectivos.

Alteração 3
Considerando 5

(5) A supressão destes obstáculos não se 
pode fazer apenas através da aplicação 
directa dos artigos 43.º e 49.º do Tratado, já 
que, por um lado, o tratamento numa base 
casuística através de processos por 
infracção contra os Estados-Membros em 
causa seria, designadamente na sequência 
dos alargamentos, extremamente 
complicado para as instituições nacionais e 
comunitárias e, por outro, a supressão de 
muitos dos obstáculos requer a 
coordenação prévia das legislações 
nacionais, inclusive para instaurar uma 
cooperação administrativa. Como 
reconheceu o Parlamento Europeu e o 
Conselho, um instrumento legislativo 
comunitário permite a criação de um 
verdadeiro mercado interno dos serviços.

(5) A supressão destes obstáculos não se 
pode fazer apenas através da aplicação 
directa dos artigos 43.º e 49.º do Tratado, já 
que, por um lado, o tratamento numa base 
casuística através de processos por 
infracção contra os Estados-Membros em 
causa seria, designadamente na sequência 
dos alargamentos, extremamente 
complicado para as instituições nacionais e 
comunitárias e, por outro, a supressão de 
muitos dos obstáculos requer a 
coordenação prévia das legislações 
nacionais, inclusive para instaurar uma 
cooperação administrativa. Como 
reconheceu o Parlamento Europeu e o 
Conselho, um instrumento legislativo 
comunitário permite a criação de um 
verdadeiro mercado interno dos serviços. 
Assim sendo, a fim de assegurar uma 
aplicação eficaz da livre circulação de 
serviços, respeitando simultaneamente o 
modelo social europeu, será conveniente 
codificar numa norma de direito derivado 
um inventário dos obstáculos já 
identificados pelo Tribunal de Justiça 
como contrários ao Tratado, à 
jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça sobre o princípio do
reconhecimento mútuo, bem como a 
necessidade de uma harmonização 
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complementar.

Justificação

A presente alteração mostra o valor acrescentado da directiva e propõe o fundamento 
jurídico para a adopção de um instrumento equilibrado cujas disposições não vão além do 
que é necessário para realizar o objectivo de criar um verdadeiro mercado interno dos 
serviços. Em contrapartida, a proposta da Comissão não conseguiu fundamentar 
devidamente a escolha da sua nova abordagem, o princípio do país de origem, que rompe 
com o princípio da igualdade de tratamento do artigo 50º do Tratado, bem como com uma 
jurisprudência constante com mais de 30 anos que interpreta e desenvolve as disposições do 
Tratado relativas à livre prestação de serviços.

Alteração 4
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Caberá recordar que as directivas 
adoptadas em virtude do nº 2 do artigo 47º 
devem visar a coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes ao acesso às actividades não 
assalariadas e ao seu exercício. Além 
disso, o artigo 50º do Tratado sublinha 
que o prestador pode, para a execução da 
prestação, exercer, a título temporário, a 
sua actividade no Estado onde a prestação 
é realizada, nas mesmas condições que 
esse Estado impõe aos seus próprios 
nacionais.

Justificação

Existe uma contradição flagrante entre o princípio do país de origem e o artigo 50º do 
Tratado, retomado no artigo III-145º da Constituição. Segundo o princípio do país de 
origem, tal como definido pela proposta da Comissão, uma empresa que forneça um serviço 
em qualquer dos países da União está sujeita apenas ao direito do seu país de origem e não 
tem de conformar-se com outras legislações nacionais eventualmente mais restritivas. No 
entanto, o artigo 50º sublinha que o prestador tem direito a que lhe sejam aplicadas as 
mesmas condições que o país de destino impõe aos seus próprios nacionais. Por conseguinte, 
é evidente que o princípio do país de origem colide com o princípio da igualdade de 
tratamento consagrado nos tratados. Além disso, o princípio do país de origem vai num 
sentido completamente contrário ao do espírito da construção europeia, que se baseia na 
coordenação das disposições dos Estados-Membros, como é sublinhado no nº 2 do artigo 47º.

Alteração 5
Considerando 6
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(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 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. 

(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 em lançar, simultaneamente,
um processo de harmonização 
complementar 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, aos princípios do 
reconhecimento mútuo e do país de 
destino 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, do ambiente, da 
segurança pública, da saúde pública e o 
respeito do direito ao trabalho, 
indispensável para estabelecer a confiança 
mútua entre os Estados-Membros. 

Justificação

A presente alteração propõe os instrumentos jurídicos necessários para a realização do 
contrato interno dos serviços, respeitando ao mesmo tempo os objectivos de interesse geral e 
o modelo social europeu.

Alteração 6
Considerando 8

(8) A presente directiva é coerente com as 
outras iniciativas comunitárias em curso 

(8) A presente directiva não afecta as 
outras iniciativas comunitárias em curso 
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relativas aos serviços, designadamente 
sobre a competitividade dos serviços às 
empresas, a segurança dos serviços  e os 
trabalhos sobre a mobilidade dos doentes e 
o desenvolvimento dos cuidados de saúde 
na Comunidade. É também coerente com 
as iniciativas em curso em matéria de 
mercado interno, como a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às promoções de vendas 
no mercado interno, as relativas à defesa 
dos consumidores, como a proposta de 
directiva sobre as práticas comerciais 
desleais e a proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação 
de defesa do consumidor (“Regulamento 
relativo à cooperação na defesa dos 
consumidores”). 

relativas aos serviços, designadamente 
sobre a competitividade dos serviços às 
empresas, a segurança dos serviços  e os 
trabalhos sobre a mobilidade dos doentes e 
o desenvolvimento dos cuidados de saúde 
na Comunidade. Não afecta também as 
iniciativas em curso em matéria de 
mercado interno, como a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às promoções de vendas 
no mercado interno, as relativas à defesa 
dos consumidores, como a proposta de 
directiva sobre as práticas comerciais 
desleais e a proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação 
de defesa do consumidor (“Regulamento 
relativo à cooperação na defesa dos 
consumidores”). 

Justificação

A presente alteração destina-se a garantir a coerência com a alteração ao nº 2 do artigo 2º.

Alteração 7
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) A presente directiva não visa os 
serviços de interesse geral. Estas 
actividades não estão cobertas pela 
definição prevista pelo artigo 50º do 
Tratado, pelo que não recaem no âmbito 
de aplicação da presente directiva. Esta 
última não impede os Estados-Membros 
de definirem, em conformidade com o 
direito comunitário, o que entendem por 
serviços de interesse geral, a forma como 
estes serviços devem ser organizados e 
financiados e as obrigações específicas a 
que os mesmos devem estar sujeitos. Além 
disso, os critérios definidos no nº 1bis do 
artigo 2º da presente directiva não 
prejudicam a elaboração de uma 
definição dos serviços de interesse geral 
num futuro acto legislativo comunitário 
relativo a estes serviços.
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Justificação

Cumprirá esclarecer que os serviços de interesse geral não estão cobertos pela presente 
directiva, na acepção de serviços estabelecida pelo Tratado e pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça. Além disso, os serviços de interesse geral deverão ser regidos por uma 
directiva específica. Os critérios definidos no nº 1 bis do artigo 2º destinam-se a determinar 
melhor esta categoria dos serviços, respeitando ao mesmo tempo a faculdade dos 
Estados-Membros de definirem o que entendem por serviços de interesse geral.

Alteração 8
Considerando 8 ter (novo)

(8 ter) Os serviços de interesse económico 
geral visados pelo artigo 16º e pelo nº 2 do 
artigo 86º do Tratado, designadamente 
nos domínios da saúde e da segurança 
social, dos serviços sociais, da educação e 
da cultura, são excluídos do âmbito de 
aplicação da presente directiva a fim de 
poderem ser tratados de maneira 
específica. Assim, a presente directiva não 
prejudica a futura adopção de uma 
directiva-quadro sobre os serviços de 
interesse geral.

Justificação

Atendendo ao seu papel na promoção da coesão social e territorial, os serviços de interesse 
económico geral não deverão ser cobertos pela presente directiva, mas ser objecto de uma 
directiva-quadro específica.

Alteração 9
Considerando 8 quater (novo)

(8 quater) Nos termos do artigo 45º do 
Tratado e em conformidade com uma 
jurisprudência constante, a derrogação à 
regra fundamental da liberdade de 
estabelecimento deve ser restringida às 
actividades que, em si próprias, 
constituem uma participação directa e 
específica no exercício da autoridade 
pública. Assim, por exemplo, a actividade 
das empresas de vigilância ou de 
segurança e as actividades próprias da 
profissão de advogado, como a consulta e 
a assistência jurídica, a representação e a 
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defesa das partes em justiça, não 
constituem normalmente uma 
participação directa e específica no 
exercício da autoridade pública.1
1 Acórdão de 9.3.2000 C-355/98 
Comissão/Bélgica; Acórdão de 21.6.1974 C-
2/74 Reyners 

Alteração 10
Considerando 8 quinquies (novo)

(8 quinquies) É conveniente excluir do 
âmbito de aplicação da presente directiva 
as actividades de jogos a dinheiro que 
implicam apostas com um valor 
monetário em jogos de azar, incluindo as 
lotarias e as apostas, tendo em conta as 
disposições existentes em numerosos 
Estados-Membros, que prevêem que os 
lucros provenientes de uma lotaria só 
podem ser utilizados para determinados 
fins, designadamente de interesse geral, 
ou mesmo que devem ser afectados ao 
orçamento de Estado. 

Justificação

Segundo uma jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça deixou aos governos dos 
Estados-Membros a liberdade de decidir as restrições a impor à livre prestação destes 
serviços por razões de protecção da ordem social e de protecção dos consumidores, 
objectivos considerados razões imperiosas de interesse geral.

Alteração 11
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 

(12) Os serviços de transportes, incluindo 
os transportes urbanos, os serviços 
portuários, os táxis e as ambulâncias,  
estão excluídos do âmbito de aplicação da 
presente directiva, independentemente de 
serem ou não regidos por outros 
instrumentos comunitários fundados nos 
artigos 71.º ou 80.º n.º 2 do Tratado. Em 
contrapartida, os transportes de fundos e os 
transportes das pessoas falecidas são 
incluídos no âmbito de aplicação da 
presente directiva, atendendo a que se 
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de transportes, como os transportes de 
fundos ou os transportes das pessoas 
falecidas. 

verificaram problemas de mercado 
interno nestes domínios. 

Justificação

Convém excluir do âmbito de aplicação da presente directiva todas as actividades de serviços 
para as quais o Tratado prevê bases jurídicas específicas, nomeadamente o domínio da 
fiscalidade, os serviços financeiros e os serviços de transporte, com a excepção, contudo, do 
transporte de fundos e das pessoas falecidos, atendendo aos problemas de mercado interno 
constatados nestes dois domínios.

Alteração 12
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 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.

(13) Os domínios de actividade de serviços 
para os quais já existe um acervo 
comunitário importante estão excluídos do 
âmbito de aplicação da presente directiva,, 
nomeadamente no que diz respeito às 
profissões regulamentadas, aos serviços 
postais, à radiodifusão televisiva, aos 
serviços da sociedade da informação, bem 
como aos serviços relativos às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados, etc. Quando um domínio de 
actividade de serviços já esteja abrangido 
por um ou vários instrumentos 
comunitários, a presente directiva não se 
aplica. Além disso, a presente directiva 
não abrange as possíveis derrogações ou 
exclusões previstas por estes instrumentos 
comunitários, nem prejudica a adopção 
de instrumentos comunitários destinados 
a modificar ou substituir o acervo 
comunitário sobre sectores de serviços 
específicos.

Justificação

A presente directiva deve respeitar os instrumentos comunitários que regem sectores 
específicos, bem como futuros instrumentos destinados a modificá-los ou substituí-los, a fim 
de respeitar o princípio da segurança jurídica e os direitos adquiridos.
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Alteração 13
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A exclusão dos domínios de 
actividade de serviços que já estejam 
cobertos por directivas sectoriais 
destina-se a evitar que serviços 
específicos, que constituem uma excepção 
dentro de uma regulamentação sectorial e 
que foram deliberadamente excluídos da 
legislação europeia, sejam 
automaticamente abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Justificação

Clarificação.

Alteração 14
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 

(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 relativos à 
propriedade, como as agências 
imobiliárias, os serviços de construção, 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 de 
lazer, os centros desportivos e os parques 
de atracções. 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 
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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.

Internet. Os anexos da presente directiva 
contêm listas indicativas dos serviços que 
recaem no seu âmbito de aplicação.

Justificação

As supressões são necessárias a fim de assegurar a coerência com o âmbito de aplicação da 
directiva. Além disso, convém precisar que as listas incluídas nos anexos não são exaustivas 
e que se destinam, por conseguinte, a clarificar melhor o seu âmbito de aplicação.

Alteração 15
Considerando 15

(15) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativa aos artigos 49.º e seguintes do 
Tratado, a noção de serviço abrange toda e 
qualquer actividade económica 
normalmente realizada mediante 
remuneração, sem que isso implique que o 
serviço seja pago por aqueles que dele 
beneficiam, independentemente das 
modalidades de financiamento desta 
contrapartida económica. Por 
conseguinte, constitui um serviço toda e 
qualquer prestação através da qual um 
prestador participe na vida económica, 
independentemente do seu estatuto 
jurídico, das suas finalidades e do 
domínio de acção em causa.

(15) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativa aos artigos 49.º e seguintes do 
Tratado, a noção de serviço abrange toda e 
qualquer actividade económica
normalmente realizada mediante 
remuneração, que constitui a 
contrapartida económica da prestação em 
causa. No entanto, a característica da 
remuneração não existe nas actividades 
que o Estado leva a cabo sem 
contrapartida económica, ou a 
remuneração não constitui a 
contrapartida económica do serviço 
fornecido mas uma contribuição para o 
financiamento do sistema, como o ensino 
ministrado no âmbito do sistema nacional 
de educação ou a gestão de regimes de 
segurança social, que não têm por objecto 
uma actividade económica. 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.1
1 Acórdão de 27.9.1988 C- 263/86, Humbel. 
Acórdão de 7.12.1996 C-109/92 Wirth.
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Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as definições de "serviço" e de "serviço 
comercial".

Alteração 16
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. 

Suprimido

Justificação

Este considerando é coberto pela alteração ao considerando 15.

Alteração 17
Considerando 17

(17) A presente directiva não se refere à 
aplicação dos artigos 28.º a 30.º do Tratado 
relativos à livre circulação de mercadorias. 
As restrições proibidas nos termos do 
princípio do país de origem referem-se às 
exigências aplicáveis ao acesso às 
actividades de serviços ou ao seu exercício 
e não às aplicáveis aos bens propriamente 
ditos. 

(17) A presente directiva não se refere à 
aplicação dos artigos 28.º a 30.º do Tratado 
relativos à livre circulação de mercadorias.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 
seguintes.

Alteração 18
Considerando 19 bis (novo)

(19 bis) O lugar de estabelecimento de um 
prestador implica o exercício efectivo de 
uma actividade económica através de uma 
instalação estável e por um período 
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indeterminado; esta exigência é 
igualmente preenchida quando uma 
sociedade é constituída por um período 
determinado ou quando arrenda o edifício 
ou o estabelecimento a partir do qual 
exerce a sua actividade. Segundo esta 
definição que exige o exercício efectivo de 
uma actividade económica no lugar de 
estabelecimento do prestador de serviços, 
uma simples caixa de correio não 
constitui um estabelecimento. Caso um 
prestador possua diversos lugares de 
estabelecimento, importa determinar a 
partir de que lugar de estabelecimento o 
serviço em causa é prestado; caso seja 
difícil determinar, de entre os diversos 
lugares de estabelecimento, aquele a 
partir do qual um dado serviço é prestado, 
o lugar de estabelecimento é aquele em 
que o prestador possui a sede das suas
actividades dedicadas a este serviço 
preciso.

Justificação

A fim de evitar que uma simples caixa de correio possa constituir um estabelecimento, caberá 
clarificar que as prestações de um serviço constituem um estabelecimento num 
Estado-Membro apenas se forem efectivamente realizadas nesse Estado-Membro.

Alteração 19
Considerando 20

(20) A noção de regime de autorização 
abrange, nomeadamente, os 
procedimentos administrativos através dos 
quais são atribuídas autorizações, 
licenças, aprovações, ou concessões, mas 
também a obrigação de estar inscrito 
numa ordem profissional ou num registo, 
numa lista ou base de dados, ser 
convencionado junto de um organismo ou 
obter uma carteira profissional para 
poder exercer a actividade. A concessão 
de uma autorização pode resultar não só 
de uma decisão formal, mas também de 
uma decisão implícita que resulte, por 
exemplo, do silêncio da autoridade 

Suprimido
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competente ou do facto de o interessado 
estar dependente de um aviso de recepção
de uma declaração para iniciar a 
actividade em causa ou para que esta seja 
considerada legal.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração o nº 4 do artigo 13º.

Alteração 20
Considerando 21

(21) A noção de domínio coordenado 
abrange todas as exigências que sejam 
aplicáveis ao acesso às actividades de 
serviços ou ao seu exercício, 
nomeadamente as que estejam previstas 
pelas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas de cada 
Estado-Membro, que decorram ou não de 
um domínio harmonizado a nível 
comunitário, que tenham um carácter 
geral ou específico e independentemente 
do domínio jurídico em que se integrem 
nos termos do direito nacional.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações ao nº 9 do artigo 4º e ao 
artigo 16º.

Alteração 21
Considerando 24

(24) Num objectivo de simplificação 
administrativa, regra geral, não devem ser 
impostas exigências de forma, como a 
tradução certificada conforme, excepto se 
isto se justificar objectivamente por uma 
razão imperiosa de interesse geral, como a 
protecção dos trabalhadores. Deve ainda 
garantir-se que uma autorização dê 
normalmente acesso a uma actividade de 
serviços, ou ao seu exercício, em todo o 
território nacional, a menos que, por uma 
razão imperiosa de interesse geral, como a 

(24) Num objectivo de simplificação 
administrativa, regra geral, não devem ser 
impostas exigências de forma, como a 
tradução certificada conforme, excepto se 
isto se justificar objectivamente por uma 
razão imperiosa de interesse geral, como a 
protecção dos trabalhadores e a protecção 
do ambiente ou dos consumidores. Deve 
ainda garantir-se que uma autorização dê 
normalmente acesso a uma actividade de 
serviços, ou ao seu exercício, em todo o 
território nacional, a menos que, por uma 
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protecção do ambiente urbanístico, se 
justifique uma autorização específica para 
cada estabelecimento, por exemplo no que 
respeita a cada uma das implantações de 
grandes superfícies comerciais. 

razão imperiosa de interesse geral, se 
justifique uma autorização específica para 
cada estabelecimento, por exemplo no que 
respeita a cada uma das implantações de 
grandes superfícies comerciais, ou uma 
limitação da autorização num local 
específico do território nacional. 

Alteração 22
Considerando 25

(25) Convém prever um balcão único que 
tenha por função assegurar que cada 
prestador tenha um interlocutor único para 
o cumprimento de todos os procedimentos 
e formalidades. O número destes balcões 
únicos por Estado-Membro pode variar de 
acordo com as competências regionais ou 
locais ou de acordo com as actividades em 
causa. Com efeito, a criação dos referidos 
balcões únicos não interfere na repartição 
das atribuições entre autoridades 
competentes em cada sistema nacional. 
Quando forem competentes várias 
autoridades a nível regional ou local, uma 
delas pode desempenhar o papel de balcão 
único e de coordenador em relação às 
outras autoridades. Os balcões únicos 
podem ser constituídos não só por 
autoridades administrativas, mas também 
por câmaras de comércio ou por 
associações profissionais ou ordens 
profissionais ou por entidades privadas a 
que um Estado-Membro tenha decidido 
confiar esta função. Os balcões únicos 
estão vocacionados para desempenhar um 
papel importante de assistência ao 
prestador quer como autoridade 
directamente competente para emitir os 
actos necessários ao acesso a uma 
actividade de serviço, quer como 
intermediário entre o prestador e estas 
autoridades directamente competentes. A 
Comissão, na sua Recomendação, de 22 de 
Abril de 1997, relativa à melhoria e 
simplificação do enquadramento das novas 
empresas, já tinha instado os 

(25) Convém prever um balcão único que 
tenha por função assegurar que cada 
prestador tenha um interlocutor único para 
o cumprimento de todos os procedimentos 
e formalidades. Além disso, o balcão único 
aplica o reconhecimento mútuo a fim de 
assegurar a transparência. Assim, o 
balcão único tem também por função 
avaliar a equivalência dos níveis de 
protecção e instaurar mecanismos de 
recurso que permitam ao prestador de 
serviços contestar as decisões que lhe 
proíbem fornecer os seus serviços num 
mercado nacional. Em caso de recusa de 
reconhecimento mútuo, o balcão único 
notificará do facto a Comissão. O número 
destes balcões únicos por Estado-Membro 
pode variar de acordo com as competências 
regionais ou locais ou de acordo com as 
actividades em causa. Com efeito, a 
criação dos referidos balcões únicos não 
interfere na repartição das atribuições entre 
autoridades competentes em cada sistema 
nacional. Quando forem competentes 
várias autoridades a nível regional ou local, 
uma delas pode desempenhar o papel de 
balcão único e de coordenador em relação 
às outras autoridades. Os balcões únicos 
podem ser constituídos não só por 
autoridades administrativas, mas também 
por câmaras de comércio ou por 
associações profissionais ou ordens 
profissionais ou por entidades privadas a 
que um Estado-Membro tenha decidido 
confiar esta função. Os balcões únicos 
estão vocacionados para desempenhar um 
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Estados-Membros a estabelecerem pontos 
de contacto para simplificar as 
formalidades.

papel importante de assistência ao 
prestador quer como autoridade 
directamente competente para emitir os 
actos necessários ao acesso a uma 
actividade de serviço, quer como 
intermediário entre o prestador e estas 
autoridades directamente competentes. A 
Comissão, na sua Recomendação, de 22 de 
Abril de 1997, relativa à melhoria e 
simplificação do enquadramento das novas 
empresas, já tinha instado os 
Estados-Membros a estabelecerem pontos 
de contacto para simplificar as 
formalidades.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 ter (novo) do artigo 
6º.

Alteração 23
Considerando 25 bis (novo)

(25 bis) No âmbito da livre prestação de 
serviços, convém prever a possibilidade de 
uma inscrição pro forma, nomeadamente 
por via electrónica, no balcão único. Esta 
inscrição deverá permitir que o prestador 
de serviços transfronteiras esteja sujeito 
aos mesmos direitos e obrigações que os 
nacionais do país de destino, em especial 
às suas regras de conduta. O país de 
destino deverá ser devidamente informado 
da prestação de serviços, a fim de 
assegurar a qualidade dos serviços 
fornecidos, dando a possibilidade aos 
destinatários desses serviços de 
apresentarem uma queixa através do 
balcão único.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 bis (novo) do artigo 
6º e com o acervo comunitário, designadamente a directiva…/… /CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. 
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Alteração 24
Considerando 27

(27) A possibilidade de ter acesso a uma 
actividade de serviços só pode depender de 
uma autorização das autoridades 
competentes se tal acto observar os 
critérios de não discriminação, de 
necessidade e de proporcionalidade. Isto 
significa, nomeadamente, que uma 
autorização só é admissível quando não 
seja eficaz um controlo a posteriori tendo 
em conta a impossibilidade de constatar a 
posteriori os defeitos dos serviços em 
causa e tendo em conta os riscos e perigos 
decorrentes da ausência de controlo a 
priori. Estas disposições da directiva não 
podem justificar regimes de autorização 
que, por outro lado, são proibidos por 
outros instrumentos comunitários, tais 
como a Directiva 1999/93/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Dezembro de 1999, relativa a um 
quadro legal comunitário para as 
assinaturas electrónicas  ou a Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a 
certos aspectos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio electrónico, no mercado interno 
(«Directiva sobre o comércio electrónico») 
. Os resultados do processo de avaliação 
mútua permitirão determinar ao nível 
comunitário os tipos de actividades em 
relação aos quais os regimes de autorização 
deverão ser suprimidos. 

(27) As autoridades competentes podem 
subordinar à obtenção de uma 
autorização a possibilidade de ter acesso a 
uma actividade de serviços, se tal acto 
observar os critérios de não discriminação, 
de necessidade e de proporcionalidade. 
Estas disposições da directiva não podem 
justificar regimes de autorização que, por 
outro lado, são proibidos por outros 
instrumentos comunitários, tais como a 
Directiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
Dezembro de 1999, relativa a um quadro 
legal comunitário para as assinaturas 
electrónicas  ou a Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno 
(«Directiva sobre o comércio electrónico») 
. Os resultados do processo de avaliação 
mútua permitirão determinar ao nível 
comunitário os tipos de actividades em 
relação aos quais os regimes de autorização 
deverão ser suprimidos. 

Justificação

Esta formulação é mais coerente com a noção do princípio de reconhecimento mútuo 
estabelecida pela jurisprudência constante do Tribunal de Justiça. 

Alteração 25
Considerando 28

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada 
actividade for limitado devido à escassez 

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada 
actividade for limitado devido à escassez 
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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.

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. Os regimes de autorização 
devem basear-se em procedimentos de 
selecção que garantam total 
imparcialidade e transparência para os 
potenciais candidatos 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 que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 do artigo 12º.

Alteração 26
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 

Suprimido
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serviços, os trabalhadores ou o ambiente 
urbanístico.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 40º, bem 
como com a alteração ao considerando 40.

Alteração 27
Considerando 32

(32) A proibição dos testes económicos 
como condição prévia de concessão de 
uma autorização abrange os testes 
económicos e não outras exigências 
objectivamente justificadas por razões 
imperiosas de interesse geral tais como a 
protecção do ambiente urbanístico. Esta 
proibição não se refere ao exercício das 
competências das autoridades 
responsáveis pela aplicação do direito da 
concorrência.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 5 do artigo 14º.

Alteração 28
Considerando 33

(33) A fim de coordenar a modernização 
das regulamentações nacionais em 
relação às exigências do mercado interno, 
é necessário avaliar determinadas 
exigências nacionais não discriminatórias 
que, devido às suas características, sejam 
susceptíveis de restringir sensivelmente ou 
mesmo de impedir o acesso a uma 
actividade ou o seu exercício ao abrigo da 
liberdade de estabelecimento. Os 
Estados-Membros devem, durante o 
período de transposição da directiva, 
certificar-se de que as referidas 
exigências são necessárias e 
proporcionais e, se for caso disso, 
suprimi-las ou alterá-las. Além disso, 
estas exigências devem, em qualquer caso, 

Suprimido
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ser compatíveis com o direito comunitário 
da concorrência.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 2 do artigo 9º.

Alteração 29
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 prestadores específicos, 
afectam a sua livre escolha, as 
possibilidades de acesso dos programas 
radiodifundidos e a escolha dos 
destinatários finais.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações ao âmbito de aplicação da 
Directiva que se destinam a excluir os jogos de azar e os serviços audiovisuais.

Alteração 30
Considerando 37

(37) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz da livre circulação dos serviços e 
garantir que os destinatários e prestadores 
possam beneficiar e fornecer serviços em 
toda a Comunidade independentemente das 
fronteiras, convém estabelecer o princípio 
segundo o qual um prestador só deve estar 
sujeito, em princípio, à lei do país no qual 
se encontra estabelecido. Este princípio é 
indispensável para permitir que os 

(37) A fim de assegurar uma aplicação 
eficaz da livre circulação dos serviços e 
garantir que os destinatários e prestadores 
possam beneficiar e fornecer serviços em 
toda a Comunidade independentemente das 
fronteiras, convém codificar o princípio do 
reconhecimento mútuo. Segundo este 
princípio, a livre prestação de serviços, 
enquanto princípio fundamental do 
Tratado, apenas pode ser limitada por 
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prestadores, designadamente as PME, 
possam explorar com toda a segurança 
jurídica, as oportunidades oferecidas pelo 
mercado interno. Ao facilitar deste modo a 
livre circulação dos serviços entre 
Estados-Membros, este princípio, 
combinado com as medidas de 
harmonização e de assistência mútua, 
também permite aos destinatários o acesso 
a uma maior escolha de serviços de 
qualidade provenientes de outros 
Estados-Membros. Este princípio deve ser 
acompanhado por um mecanismo de 
assistência ao destinatário de forma a 
permitir-lhe, nomeadamente, ser informado 
sobre a lei em vigor nos outros 
Estados-Membros, e por uma 
harmonização das regras sobre a 
transparência das actividades de serviços.

regulamentações justificadas pelo 
interesse geral e que sejam aplicáveis a 
todas as pessoas ou empresas que 
exerçam uma actividade no território do 
Estado-Membro de destino, na medida em 
que esse interesse não esteja 
salvaguardado pelas regras a que o 
prestador se encontra sujeito no 
Estado-Membro onde está estabelecido. 
Assim, as condições previstas pela 
legislação do Estado de destino não 
podem somar-se às condições, 
justificações e garantias equivalentes já 
preenchidas no Estado de 
estabelecimento. Ao facilitar deste modo a 
livre circulação dos serviços entre 
Estados-Membros, este princípio, 
combinado com as medidas de 
harmonização complementar, também 
permite aos destinatários o acesso a uma 
maior escolha de serviços de qualidade 
provenientes de outros Estados-Membros. 
Este princípio deve ser acompanhado por 
um mecanismo de assistência ao 
destinatário de forma a permitir-lhe, 
nomeadamente, ser informado sobre a lei 
em vigor nos outros Estados-Membros, e 
por uma harmonização das regras sobre a 
transparência das actividades de serviços.
1 Acórdão de 9.3.2000 C-355/98 
Comissão/Bélgica
Acórdão de 4.12.1986 C-205/84 
Comissão/Alemanha
Acórdão de 17.12.1981 C-279/80 Webb

Justificação

Esta alteração destina-se a fornecer uma definição do princípio do reconhecimento mútuo 
segundo a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça. A diferença em relação ao 
princípio do país de origem é clara. O princípio do país de origem, tal como é definido pelo 
presente considerando, estipula que um prestador só deve estar sujeito, em princípio, à 
legislação do país em que se encontra estabelecido. Em contrapartida, o princípio do 
reconhecimento mútuo baseia-se na ideia da "equivalência". Assim, as condições previstas 
pela legislação do Estado de destino não podem somar-se às condições equivalentes já 
preenchidas no Estado de origem.

Alteração 31
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Considerando 38

(38) É ainda necessário garantir que o 
controlo das actividades de serviços seja 
efectuado na fonte, ou seja, pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o prestador se 
encontre estabelecido. As autoridades 
competentes do país de origem são as que 
se encontram na melhor posição para 
assegurar a eficácia e a continuidade do 
controlo do prestador e para assegurar a 
protecção dos destinatários não só do seu 
próprio país como também dos outros 
Estados-Membros. Esta responsabilidade 
comunitária do Estado-Membro de 
origem no que respeita à vigilância das 
actividades do prestador 
independentemente do lugar de destino do 
serviço deve ser apresentada claramente a 
fim de estabelecer a confiança mútua 
entre os Estados-Membros na regulação 
das actividades de serviços. A 
determinação da competência dos 
tribunais não resulta da presente directiva 
mas do Regulamento (CE) n.° 44/2001 do 
Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, 
relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial1 ou de outros 
instrumentos comunitários como a 
Directiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços2.

(38) É ainda necessário garantir que o 
controlo das actividades de serviços seja 
efectuado pelo país de destino, ou seja, 
pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro onde o serviço é prestado. 
A autoridade de controlo do Estado de 
destino deve tomar em consideração os 
controlos e verificações já efectuados no 
Estado-Membro de estabelecimento. A 
cooperação administrativa prevista pela 
presente directiva, bem como a criação de 
um balcão único, facilitam esta 
supervisão e este controlo.

1 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
Directiva com a última redacção que lhe foi 
dada pelo Acto de Adesão de 2003.
2 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a substituir o 
princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 32
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Considerando 39

(39) Além do princípio da aplicação da lei 
e do controlo do país de origem, é 
necessário estabelecer o princípio segundo 
o qual os Estados-Membros não podem 
restringir os serviços provenientes de outro 
Estado-Membro.

(39) É necessário estabelecer o princípio 
segundo o qual os Estados-Membros só
podem restringir os serviços provenientes 
de outro Estado-Membro por 
regulamentações justificadas por razões 
imperiosas de interesse geral e que sejam 
aplicáveis a todas as pessoas ou empresas 
que exerçam uma actividade no território 
do Estado de destino, na medida em que 
esse interesse não esteja salvaguardado 
pelas regras a que o prestador se encontra 
sujeito no Estado-Membro onde está 
estabelecido. Em especial, as referidas 
exigências devem ser objectivamente 
necessárias e não devem ir além do que é 
necessário para atingir estes objectivos1.
1 Acórdão de 3.10.2000 C-58/98 Corsten

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
e com a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 33
Considerando 40

(40) Convém prever que a aplicação da lei 
do país de origem pode ser afastada 
apenas nos domínios abrangidos pelas 
excepções, gerais ou transitórias. Estas 
excepções são necessárias para ter em 
conta o grau de integração do mercado 
interno ou determinados instrumentos 
comunitários relativos aos serviços que 
prevêem que um prestador está sujeito à 
aplicação de uma lei que não seja a do 
Estado-Membro de origem. Além disso, a 
título excepcional, também podem ser 
tomadas medidas contra um determinado 
prestador em certos casos 
individualizados e em função de 
determinadas condições materiais e 
processuais estritas. A fim de garantir a 
segurança jurídica indispensável para 
incentivar as PME a oferecer os 

(40) Convém recordar que apenas as 
excepções de ordem pública, de segurança 
pública e de saúde pública visadas pelo 
artigo 46º do Tratado podem ser 
invocadas para justificar regulamentações 
nacionais que não sejam indistintamente 
aplicáveis aos prestadores de serviços 
independentemente da sua origem. Além 
disso, a jurisprudência do Tribunal 
reconheceu, no caso de restrições não 
discriminatórias, as razões imperiosas de 
interesse geral, entre as quais figuram as 
regras profissionais destinadas a proteger 
os destinatários do serviço, a protecção da 
propriedade intelectual, dos trabalhadores 
e dos consumidores, a conservação do 
património histórico e artístico nacional, 
a valorização das riquezas arqueológicas, 
históricas e artísticas e a melhor difusão 
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respectivos serviços nos outros 
Estados-Membros, estas excepções devem 
ser limitadas ao estritamente necessário. 
Em especial, estas excepções só podem ser 
aplicadas por razões ligadas à segurança 
dos serviços, ao exercício de uma 
profissão da saúde ou à protecção da 
ordem pública, nomeadamente os 
aspectos ligados à protecção dos menores, 
e na medida em que as disposições 
nacionais nestes domínios não sejam 
harmonizadas. Além disso, toda e 
qualquer restrição à livre circulação dos 
serviços só poderá ser abrangida por uma 
excepção se tal for conforme aos direitos 
fundamentais que, nos termos da 
jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça, façam parte integrante dos 
princípios gerais do direito inscritos na 
ordem jurídica comunitária.

possível dos conhecimentos relativos ao 
património artístico e cultural de um país.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º, 17º, 18º e 
19º e com a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento 
mútuo.

Alteração 34
Considerando 41

(41) Sempre que o prestador se deslocar a 
um Estado-Membro que não seja o 
Estado-Membro de origem, deve ser 
prevista uma parceria entre estes dois 
Estados que permita ao primeiro proceder 
a verificações, inspecções e inquéritos a 
pedido do Estado-Membro de origem ou 
efectuar, por iniciativa sua, as referidas 
verificações se apenas estiverem em causa 
constatações de facto. Além disso, quando 
haja destacamento de trabalhadores, o 
Estado-Membro de destacamento pode 
tomar medidas contra um prestador 
estabelecido noutro Estado-Membro de 
forma a garantir o respeito das condições 
de emprego e de trabalho aplicáveis por 
força da Directiva 96/71/CE.

Suprimido
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Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao artigo 36º e com a 
substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 35
Considerando 42

(42) É conveniente prever derrogações ao 
princípio do país de origem para os 
serviços sujeitos a um regime de proibição 
total no Estado-Membro a que o prestador 
se desloca se este regime for 
objectivamente justificado por razões de 
ordem pública, de segurança pública, ou 
saúde pública. Esta excepção é limitada 
às proibições totais, não abrangendo os 
regimes nacionais que, sem proibirem 
totalmente uma actividade, reservam o 
seu exercício a um ou vários operadores 
específicos ou que proíbem o exercício de 
uma actividade sem autorização prévia. 
Com efeito, desde que um 
Estado-Membro permita uma actividade, 
ainda que a reserve a determinados 
operadores, esta actividade não está 
sujeita a uma proibição total e, por 
conseguinte, não é considerada contrária 
à ordem pública, à segurança pública, ou 
à saúde pública. Assim, não se justifica 
que a referida actividade não seja 
abrangida pelo regime geral da directiva.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º e com 
a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 36
Considerando 43

(43) Não deve haver lugar à aplicação do 
princípio do país de origem às exigências 
específicas do Estado-Membro a que o 
prestador se desloca, que são inerentes às 
características específicas do lugar onde o 
serviço é prestado e cujo respeito é 

Suprimido
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indispensável para assegurar a 
manutenção da ordem pública, da 
segurança pública, da saúde pública ou a 
protecção do ambiente. Esta excepção 
visa, nomeadamente, as autorizações para 
ocupar ou utilizar a via pública, as 
exigências relativas à organização de 
acontecimentos públicos, ou as exigências 
relativas à segurança dos estaleiros.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º e com 
a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 37
Considerando 44

(44) A exclusão do princípio do país de 
origem em matéria de registo de veículos 
em regime de locação financeira num 
Estado-Membro que não seja o de 
utilização resulta da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, que admitiu que um 
Estado-Membro pudesse sujeitar a esta 
obrigação os veículos utilizados no seu 
território, em condições que sejam 
proporcionais. Esta exclusão não abrange 
a locação ocasional ou temporária.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º e com 
a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 38
Considerando 45

(45) Diversas directivas relativas a 
contratos celebrados pelos consumidores 
foram já aprovadas a nível comunitário. 
No entanto, estas directivas seguem a 
abordagem da harmonização mínima. A 
fim de reduzir tanto quanto possível as 
divergências entre as regras de defesa dos 
consumidores na União, que criam uma 
fragmentação do mercado interno 

Suprimido
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prejudicial aos consumidores e às 
empresas, a Comissão anunciou na sua 
Comunicação sobre a estratégia da 
política dos consumidores para 2002-2006 
, que uma das principais prioridades para 
a Comissão consistiria em propor uma 
harmonização completa. Além disso, no 
seu plano de acção «Maior coerência no 
direito europeu dos contratos»  insistiu 
sobre a necessidade de existir uma maior 
convergência do direito europeu do 
consumo, o que implicaria, 
nomeadamente, um reexame da legislação 
em vigor relativa aos contratos celebrados 
com os consumidores, a fim de suprimir 
incoerências residuais, preencher as 
lacunas e simplificar a legislação.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º e com 
a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 39
Considerando 46

(46) Só deve ser aplicado o princípio do 
país de origem aos contratos celebrados 
pelos consumidores que tenham por 
objecto o fornecimento de serviços 
quando as directivas comunitárias 
previrem uma harmonização completa, 
uma vez que nestes casos são equivalentes 
os níveis de defesa dos consumidores. A 
excepção ao princípio do país de origem 
relativa à responsabilidade 
extracontratual do prestador em caso de 
acidente ocorrido no âmbito da sua 
actividade a uma pessoa no 
Estado-Membro a que o prestador se 
desloca refere-se aos danos físicos ou 
materiais sofridos por uma pessoa 
aquando de um acidente.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º e com 
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a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 40
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 
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.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações aos artigos 16º e 19º e com 
a substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 41
Considerando 51

(51) Em conformidade com os princípios 
estabelecidos pela jurisprudência do 

Suprimido
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Tribunal de Justiça em matéria de livre 
circulação dos serviços e sem estar a pôr 
em perigo o equilíbrio financeiro da 
segurança social dos Estados-Membros 
no que respeita ao reembolso dos 
cuidados de saúde deve ser aumentada a 
segurança jurídica não só dos doentes, 
que, na qualidade de destinatários, 
beneficiem da livre circulação de serviços, 
como dos profissionais da saúde e dos 
responsáveis pela segurança social.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 42
Considerando 53

(53) O artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n° 1408/71 que se refere à autorização 
para a tomada a cargo dos cuidados de 
saúde fornecidos noutro Estado-Membro 
contribui, como foi sublinhado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
para facilitar a livre circulação dos 
doentes e a prestação de serviços médicos 
transfronteiriços. Com efeito, esta 
disposição visa garantir aos segurados 
sociais que possuam uma autorização o 
acesso a cuidados nos outros 
Estados-Membros nas mesmas condições 
de tomada a cargo de que beneficiam os 
segurados sociais abrangidos pela 
legislação destes últimos. Confere assim 
aos segurados sociais direitos que de 
outra forma não possuiriam, assumindo-
se como uma modalidade de exercício da 
livre circulação dos serviços. Em 
contrapartida, esta disposição não tem por 
objectivo regulamentar, e portanto em 
nada impede, o reembolso, de acordo com 
as tarifas em vigor no Estado-Membro de 

Suprimido
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inscrição, das despesas relativas a 
cuidados fornecidos noutro 
Estado-Membro, ainda que não exista 
autorização prévia.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 43
Considerando 54

(54) Tendo em conta a evolução da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça em 
matéria de livre circulação dos serviços, a 
exigência de uma autorização prévia à 
tomada a cargo financeira pelo sistema de 
segurança social de um Estado-Membro 
de cuidados não hospitalares fornecidos 
noutro Estado-Membro deve ser 
suprimida, devendo os Estados-Membros 
adaptar a sua legislação a esse respeito. 
Na medida em que a tomada a cargo 
destes cuidados se efectue nos limites da 
cobertura garantida pelo regime de 
seguro de doença do Estado-Membro de 
inscrição, esta supressão não perturba 
gravemente o equilíbrio financeiro dos 
regimes de segurança social. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, as condições a que os 
Estados-Membros submetem no seu 
território a concessão dos cuidados não 
hospitalares continuam a ser aplicáveis 
no caso de cuidados fornecidos num 
Estado-Membro diferente do de inscrição, 
na medida em que sejam compatíveis com 
o direito comunitário. Do mesmo modo, 
em conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os regimes de 
autorização para a tomada a cargo dos 
cuidados noutro Estado-Membro devem 
respeitar as disposições sobre as 

Suprimido
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condições de concessão das autorizações e 
sobre os procedimentos de autorização 
previstos pela presente directiva.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 44
Considerando 55

(55) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça em 
matéria de livre circulação dos serviços, 
um sistema de autorização prévia à 
tomada a cargo financeira de cuidados 
hospitalares prestados noutro 
Estado-Membro parece justificado tendo 
em conta a necessidade de assegurar a 
planificação do número de 
infra-estruturas hospitalares, a sua 
repartição geográfica, a sua organização 
e os equipamentos de que dispõem, ou 
ainda a natureza dos serviços médicos que 
estão em condições de oferecer. Esta 
planificação prossegue o objectivo de 
garantir, no território de cada 
Estado-Membro, uma acessibilidade 
suficiente e permanente a uma gama 
equilibrada de cuidados hospitalares de 
qualidade e participa, por outro lado, da 
vontade de garantir um domínio dos 
custos e de evitar, na medida do possível, 
qualquer desperdício de recursos 
financeiros, técnicos e humanos. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, a noção de cuidados 
hospitalares deve ser objecto de uma 
definição objectiva e o sistema de 
autorização prévia deve ser proporcional 
ao objectivo de interesse geral 
prosseguido.

Suprimido
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Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 45
Considerando 56

(56) O artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1408/71 prevê as circunstâncias em 
que se exclui que a instituição nacional 
competente possa recusar a autorização 
solicitada com base neste artigo. Os 
Estados-Membros não podem recusar a 
autorização sempre que estes cuidados 
hospitalares, quando prestados no seu 
território, estejam cobertos pelo seu 
sistema de segurança social e não possa 
ser obtido em tempo oportuno um 
tratamento idêntico ou com o mesmo grau 
de eficácia no seu território, nas 
condições previstas pelo seu sistema de 
segurança social. Em conformidade com 
a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a 
condição relativa ao prazo aceitável deve 
ser apreciada em relação ao conjunto das 
circunstâncias que caracterizam cada 
caso concreto, tendo em devida conta não 
só a situação médica do doente no 
momento em que a autorização é 
solicitada, mas igualmente os seus 
antecedentes e a evolução provável da 
doença.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 46
Considerando 57
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(57) A tomada a cargo financeira, pelos 
sistemas de segurança social dos 
Estados-Membros, dos cuidados de saúde 
prestados noutro Estado-Membro não 
deve ser inferior à prevista pelo seu 
sistema de segurança social para os 
cuidados de saúde prestados no seu 
território. Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça em 
matéria de livre circulação dos serviços, 
no caso de não existir autorização, o 
reembolso de cuidados não hospitalares 
nos termos das tabelas do Estado de 
inscrição não teria uma incidência 
significativa no financiamento do seu 
sistema de segurança social. Se uma 
autorização foi concedida, nos termos do 
artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n° 1408/71, a tomada a cargo financeira 
das despesas apresentadas efectua-se de 
acordo com as tarifas do Estado-Membro 
de prestação. Contudo, se o nível de 
cobertura for inferior àquele de que o 
doente teria beneficiado se tivesse 
recebido estes mesmos cuidados no seu 
Estado-Membro de inscrição, então este 
último deve completar a tomada a cargo 
até ao montante da tarifa que teria 
aplicado neste caso.

Suprimido

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 47
Considerando 58

(58) No que diz respeito ao destacamento 
dos trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços num 
Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro de origem, é conveniente 
clarificar a repartição dos papéis e das 

Suprimido
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tarefas entre o Estado-Membro de origem 
e o Estado-Membro de destacamento, a 
fim de facilitar a livre circulação dos 
serviços. A presente directiva não tem por 
objecto tratar das questões de direito do 
trabalho. Esta repartição das tarefas e a 
determinação das formas que deve 
assumir a cooperação entre o 
Estado-Membro de origem e o 
Estado-Membro de destacamento permite 
facilitar o exercício da livre circulação 
dos serviços, nomeadamente, através da 
supressão de alguns procedimentos 
administrativos desproporcionados e da 
melhoria simultânea do controlo do 
respeito das condições de emprego e de 
trabalho nos termos da Directiva 
96/71/CE.

Justificação

Por razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 48
Considerando 59

(59) A fim de evitar as formalidades 
administrativas discriminatórias ou 
desproporcionadas, particularmente 
dissuasivas para as PME, deve ser
proibido que o Estado-Membro de 
destacamento faça depender o 
destacamento do cumprimento de 
exigências, como a obrigação de solicitar 
uma autorização às respectivas 
autoridades. Também se deve proibir a 
obrigação de apresentar uma declaração 
às autoridades do Estado-Membro de 
destacamento. No entanto, uma tal 
obrigação deve poder ser mantida até 31 
de Dezembro de 2008 no que diz respeito 
às actividades no domínio da construção 
referidas no anexo da Directiva 96/71/CE. 
A esse respeito, a melhoria da cooperação 
administrativa entre Estados-Membros a 

Suprimido
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fim de facilitar os controlos é objecto dos 
trabalhos do grupo de peritos nacionais 
sobre a aplicação desta directiva. Além 
disso, no que diz respeito às condições de 
emprego e de trabalho que não sejam as 
referidas na Directiva 96/71/CE, o 
Estado-Membro de destacamento não 
deve poder tomar medidas restritivas 
contra um prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro por força do princípio de 
livre circulação de serviços estabelecido 
pela directiva.

Justificação

Para razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 49
Considerando 60

(60) A livre circulação de serviços inclui o 
direito de um prestador de serviços 
destacar o seu pessoal, mesmo que se trate 
de pessoas que não sejam cidadãos da 
União, mas nacionais de um Estado 
terceiro com estada legal no 
Estado-Membro de origem e com emprego 
regular. É conveniente prever que o 
Estado-Membro de origem tenha a 
obrigação de assegurar que o trabalhador 
destacado nacional de um país terceiro
respeita as condições de residência e de 
emprego regular previstas na sua 
legislação, incluindo em matéria de 
segurança social. É conveniente prever 
que o Estado-Membro de destacamento 
não pode submeter o trabalhador ou o 
prestador a controlos preventivos, 
nomeadamente no que diz respeito às 
autorizações de entrada ou de estada, 
salvo em certos casos ou às autorizações 
de trabalho nem pode prever obrigações 
tais como a de ter um contrato de trabalho 
de tempo indeterminado ou já possuir um 
emprego no Estado-Membro de origem do 

Suprimido
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prestador.

Justificação

Para razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 50
Considerando 61

(61) Após a adopção do Regulamento 
(CE) n.° 859/2003 do Conselho, de 14 de 
Maio de 2003, que torna extensivas as 
disposições dos Regulamentos (CEE) 
n.° 1408/71 e (CEE) n.° 574/72 aos 
nacionais de Estados terceiros que ainda 
não estejam abrangidos por estas 
disposições por razões exclusivas de 
nacionalidade, o cidadão de países 
terceiros é abrangido pelo sistema de 
cooperação relativo à aplicação dos 
regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados e aos membros 
da sua família que se deslocam no interior 
da Comunidade estabelecido pelo 
Regulamento (CEE) n.° 1408/71 e que 
prevê a aplicação das regras do país de 
inscrição do trabalhador ao regime de 
segurança social.

Suprimido

Justificação

Para razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 51
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, na observância 
simultânea de um elevado nível de 
qualidade dos serviços.
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A presente directiva não afecta em caso 
algum o direito do trabalho, 
nomeadamente as disposições legislativas 
aplicáveis às relações de trabalho, 
incluindo o direito de levar a cabo uma 
acção sindical e as convenções colectivas, 
e qualquer outra legislação aplicável às 
relações de trabalho, nem a legislação 
vigente nos Estados-Membros em matéria 
de segurança social.

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito de aplicação. A referência à observância de um 
elevado nível de qualidade corresponde às aspirações sociais da Agenda de Lisboa e é 
conforme aos objectivos da União consagrados nos artigos  136º e 137º do Tratado CE. A 
directiva não deverá, em caso algum,  colidir com o direito do trabalho, nem com outra 
legislação conexa, como sejam as convenções colectivas. 

Alteração 52
Artigo 2, nº 1

1. A presente directiva é aplicável aos 
serviços fornecidos pelos prestadores que 
tenham o respectivo estabelecimento num 
Estado-Membro. 

1. No âmbito do quadro definido pelo 
artigo 1º, a presente directiva é aplicável 
aos serviços comerciais fornecidos pelos 
prestadores que tenham o respectivo 
estabelecimento num Estado-Membro.

Justificação

Convém precisar que só os serviços de natureza comercial, na acepção que lhes é dada pelo 
Tratado e pela jurisprudência, podem estar cobertos pelo âmbito de aplicação da presente 
directiva.

Alteração 53
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. A presente directiva não é aplicável 
aos serviços de interesse geral prestados e 
definidos pelos Estados-Membros em 
cumprimento das obrigações de serviço 
público que lhes incumbem, nem aos 
serviços relativamente aos quais os 
Estados-Membros ou a Comunidade 
definem, para o prestador, determinadas 
condições para efeitos de cumprimento  
regular de determinadas missões de 
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serviço público, e a que são aplicáveis os 
seguintes critérios:
- a segurança do fornecimento,
- a acessibilidade geral,
- a cobertura territorial do fornecimento,
- a continuidade,
- a acessibilidade financeira,
- a segurança jurídica,
- a sustentabilidade,
- a coesão territorial e social da sociedade,
- a educação e a diversidade cultural.

Justificação

É necessário clarificar que os serviços de interesse geral não estão cobertos pela presente 
directiva. Os critérios enumerados destinam-se a determinar melhor esta categoria de 
serviços, respeitando ao mesmo tempo a faculdade dos Estados-Membros de definirem o que 
entendem por serviços de interesse geral.

Alteração 54
Artigo 2, nº 1 ter (novo)

1 ter. A presente directiva não é aplicável 
aos serviços garantidos ou financiados 
total ou parcialmente por um 
Estado-Membro ou uma autoridade 
regional ou local visando garantir ou 
preservar interesses públicos.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 bis do artigo 2º e que 
visa clarificar a natureza dos serviços de interesse geral.

Alteração 55
Artigo 2, nº 1 quater (novo)

1 quater. A presente directiva não é 
aplicável aos serviços que, sendo embora 
de carácter económico, visam o interesse 
geral, estando, por conseguinte, sujeitos a 
exigências específicas dos poderes 
públicos, não sendo, em particular, 
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aplicável:
a) aos serviços de saúde e serviços sociais, 
bem como outros serviços sociais e 
específicos do Estado-Providência;
b) aos serviços educativos e culturais;
c) aos serviços audiovisuais.

Justificação

Os serviços de interesse económico geral não devem ser cobertos pela presente directiva. 
Atendendo ao seu papel na promoção da coesão social e económica, devem ser objecto de 
uma directiva-quadro específica.

Alteração 56
Artigo 2, nº 1 quinquies (novo)

1 quinquies. A presente directiva não é 
aplicável às profissões e actividades 
permanente ou temporariamente 
associadas ao exercício do poder público.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com o artigo 45º do Tratado e com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, que se destina a clarificar melhor o âmbito de 
aplicação da Directiva.

Alteração 57
Artigo 2, nº 2

2. A presente directiva não se aplica às 
actividades seguintes:

2. A presente directiva não se aplica aos 
domínios de actividade de serviços regidos 
por directivas sectoriais.

a) Serviços financeiros na acepção da 
alínea b) do artigo 2.º da 
Directiva 2002/65/CE; 
b) Serviços e redes de comunicações 
electrónicas, bem como os recursos e 
serviços conexos no que se refere às 
matérias regidas pelas Directivas do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
2002/19/CE1, 2002/20/CE2, 2002/21/CE3, 
2002/22/CE4 e 2002/58/CE5.
c) Serviços de transportes, na medida em 
que sejam regidos por outros 
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instrumentos comunitários baseados nos 
artigos 71.º ou no n° 2 do artigo 80.º do 
Tratado.
1 JO L 108 de 24.4.2002, p. 7
2 JO L 108 de 24.4.2002, p. 21
3 JO L 108 de 24.4.2002, p. 33
4 JO L 108 de 24.4.2002, p. 51
5 JO L 201 de 31.7.2002, p. 37 

Justificação

A presente directiva deve respeitar os instrumentos comunitários que regem sectores 
específicos, bem como futuros instrumentos destinados a modificá-los ou substituí-los, a fim 
de respeitar o princípio da segurança jurídica e os direitos adquiridos.

Alteração 58
Artigo 2, 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, salvo no que 
respeita à proibição de discriminação 
referida nos artigos 14.º e 20.º. 

Justificação

Clarificação.

Alteração 59
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

3 bis. A presente directiva não é aplicável, 
nem a actividades de jogos a dinheiro, que 
impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas, nem ao 
acesso a actividades de cobrança judicial 
e extrajudicial de créditos.

Justificação

Será conveniente excluir do âmbito de aplicação da Directiva as actividades de jogos a 
dinheiro, bem como as actividades de cobrança de dívidas, atendendo a que o Tribunal de 
Justiça deixou aos governos dos Estados-Membros a liberdade de decidir as restrições a 
impor à livre prestação destes serviços por razões de protecção da ordem social e de 
protecção dos consumidores.
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Alteração 60
Artigo 3

Os Estados-Membros aplicam as 
disposições da presente directiva no 
respeito das regras do Tratado que regem o 
direito de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços.

Os Estados-Membros aplicam as 
disposições da presente directiva no 
respeito das regras do Tratado que regem o 
direito de estabelecimento e a livre 
circulação dos serviços.

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 
afecta de modo algum a aplicação das 
disposições dos outros instrumentos
comunitários relativos aos serviços que 
elas regem. 

A presente directiva não afecta a 
aplicação de iniciativas comunitárias, 
legislativas ou de outra natureza, nos 
domínios da protecção do consumidor, do 
direito do trabalho e do direito da 
responsabilidade civil.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 2 do artigo 2º.

Alteração 61
Artigo 4, nº 1

1) «Serviço»: toda e qualquer actividade 
económica não assalariada referida no 
artigo 50.º do Tratado que consista no 
fornecimento de uma prestação que seja 
objecto de uma contrapartida económica;

1) «Serviço»: toda e qualquer actividade 
económica não assalariada fornecida 
normalmente contra remuneração, que 
constitui a contrapartida económica da 
prestação em causa, normalmente 
definida entre o prestador e o destinatário 
do serviço. As taxas a pagar pelos 
destinatários do serviço para contribuir 
para o financiamento do funcionamento 
do sistema não constituem contrapartida 
económica da prestação.

Justificação

É necessária uma definição mais clara da noção de serviços segundo a jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça para melhor delimitar o âmbito de aplicação da presente 
directiva e estabelecer uma distinção em relação aos serviços de interesse geral.

Alteração 62
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Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis) «Obrigações de serviço público»: 
obrigações específicas impostas pelas 
autoridades públicas a um fornecedor de 
serviços a fim de garantir a realização de 
determinados objectivos de interesse 
público; 

Justificação

Este parágrafo retoma a definição já estabelecida pela Comissão Europeia na sua 
comunicação relativa ao Livro Branco sobre os serviços de interesse geral, COM (2004) 374 
final.

Alteração 63
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 ter) «Serviço comercial»: actividade que 
consiste na venda de serviço para fins 
puramente económicos e financeiros.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 do artigo 2º.

Alteração 64
Artigo 4, nº 7

7) «Exigência»: toda e qualquer obrigação, 
proibição, condição ou limite previsto nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas dos Estados-Membros ou 
que decorra da jurisprudência, práticas 
administrativas, regras das ordens 
profissionais, ou regras colectivas de 
associações ou organismos profissionais 
aprovadas no exercício da sua autonomia 
jurídica;

7) «Exigência»: toda e qualquer obrigação, 
proibição, condição ou limite previsto nas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas dos Estados-Membros ou 
que decorra da jurisprudência e práticas 
administrativas;

Justificação

Em conformidade com a alteração ao artigo 1º, a directiva não deverá colidir com o direito 
do trabalho nem com outras disposições conexas como as convenções colectivas.

Alteração 65
Artigo 4, nº 8
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8) «Autoridade competente»: todo e 
qualquer órgão ou instância que tenha, num 
Estado-Membro, um papel de controlo ou 
de regulação das actividades de serviços, 
nomeadamente, as autoridades 
administrativas, as ordens profissionais e 
as associações ou organismos profissionais 
que, no âmbito da sua autonomia jurídica, 
regulamentam de maneira colectiva o 
acesso às actividades de serviços ou o seu 
exercício; 

8) «Autoridade competente»: todo e 
qualquer órgão ou instância que tenha, num 
Estado-Membro, um papel de controlo ou 
de regulação das actividades de serviços, 
nomeadamente, as autoridades 
administrativas, os organismos públicos, 
as ordens profissionais e as associações ou 
organismos profissionais que, no âmbito da 
sua autonomia jurídica, regulamentam de 
maneira colectiva o acesso às actividades 
de serviços ou o seu exercício; 

Justificação

Segundo as diferentes estruturas e tradições dos Estados-Membros, os organismos públicos 
podem também ser designados autoridade competente.

Alteração 66
Artigo 4, nº 9

9) «Domínio coordenado»: toda e 
qualquer exigência aplicável ao acesso às 
actividades de serviços ou ao seu 
exercício;

Suprimido

Justificação

Esta definição continua a ser demasiado vaga.

Alteração 67
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

Alteração que se destina a garantir a coerência com as alterações destinadas a retirar os 
serviços de saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal 
desta natureza não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, 
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preferível adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração 68
Artigo 4, nº 11

11) «Estado-Membro de destacamento»: o 
Estado-Membro no território do qual um 
prestador destaca um trabalhador a fim de 
nele fornecer o seu serviço; 

11) «País de destino»: o Estado-Membro 
no território do qual um prestador destaca 
um trabalhador a fim de nele fornecer o seu 
serviço; 

Justificação

Esta expressão é mais precisa. A expressão "Estado-Membro de destacamento" pode ser 
confundida com o país de origem de um prestador de serviços.

Alteração 69
Artigo 4, nº 13

13) «Profissão regulamentada»: uma 
actividade ou um conjunto de actividades 
profissionais cujo acesso, o exercício ou 
uma das modalidades de exercício está 
subordinada directa ou indirectamente 
por disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas à 
posse de determinadas qualificações 
profissionais;

13) «Profissão regulamentada»: uma 
actividade ou um conjunto de actividades 
profissionais em conformidade com a 
Directiva ../../CE do Parlamento Europeu 
e o Conselho relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais;

Justificação

Necessidade de manter a coerência legislativa.

Alteração 70
Artigo 4, nº 14 bis (novo)

14 bis) «Trabalhador»: Para efeitos da 
presente directiva, a noção de 
«trabalhador» é a que se aplica no direito 
do Estado-Membro em cujo território o 
trabalhador está destacado.

Justificação

Esta definição retoma a definição de trabalhador da Directiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 1996 relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços (nº 2 do artigo 2º).
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Alteração 71
Capítulo II, título

Capítulo II Capítulo II

Liberdade de estabelecimento dos 
prestadores

Simplificação administrativa

Secção 1
Simplificação administrativa

Justificação

A simplificação administrativa não deve ser aplicável apenas à liberdade de estabelecimento 
dos prestadores, mas também à livre prestação de serviços. Assim, a estrutura da proposta da 
Comissão é modificada a fim de aplicar os artigos 5º-8º às duas liberdades fundamentais.

Alteração 72
Artigo 5, nº 1

1. Os Estados-Membros simplificam os 
procedimentos e formalidades aplicáveis 
ao acesso a uma actividade de serviço e ao 
seu exercício.

1. Os Estados-Membros verificam os 
procedimentos e formalidades aplicáveis 
ao acesso a uma actividade de serviço e ao 
seu exercício. Caso as formalidades e os 
procedimentos verificados segundo a 
presente disposição não sejam 
suficientemente simples, os 
Estados-Membros simplificá-los-ão. 
Os Estados-Membros e a Comissão 
incentivarão, sempre que possível, o 
desenvolvimento dos formulários 
europeus harmonizados. Estes 
formulários serão equivalentes aos 
certificados, atestados ou quaisquer 
outros documentos relativos ao 
estabelecimento que provem que uma 
exigência foi satisfeita no país de 
acolhimento.

Justificação

Antes de simplificar procedimentos, os Estados-Membros devem avaliar em que domínios tal 
é necessário. A fim de facilitar os procedimentos, sobretudo tendo em conta as diferentes 
línguas utilizadas na União Europeia, é desejável desenvolver formulários harmonizados.

Alteração 73
Artigo 5, nº 2
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2. Sempre que solicitem a um prestador ou 
destinatário que forneça um certificado, um 
atestado ou qualquer outro documento que 
prove o cumprimento de uma exigência, os 
Estados-Membros aceitam todo e qualquer 
documento de outro Estado-Membro que 
tenha uma função equivalente ou do qual 
resulte que a exigência em causa é 
satisfeita. Não impõem o fornecimento de 
documentos de outro Estado-Membro sob a 
forma de original, cópia certificada 
conforme ou tradução certificada conforme 
salvo nos casos previstos por outros 
instrumentos comunitários ou em caso de 
excepção objectivamente justificada por 
uma razão imperiosa de interesse geral.

2. Sempre que solicitem a um prestador ou 
destinatário que forneça um certificado, um 
atestado ou qualquer outro documento que 
prove o cumprimento de uma exigência, os 
Estados-Membros aceitam todo e qualquer 
documento de outro Estado-Membro que 
tenha uma função equivalente ou do qual 
resulte que a exigência em causa é 
satisfeita. Não impõem o fornecimento de 
documentos de outro Estado-Membro sob a 
forma de original, cópia certificada 
conforme ou tradução certificada conforme 
salvo nos casos previstos por outros 
instrumentos comunitários ou em caso de 
excepção objectivamente justificada por 
uma razão imperiosa de interesse geral.

Estas disposições não afectam o direito 
dos Estados-Membros de exigirem 
documentos na sua própria língua oficial.

Justificação

As autoridades regionais e locais nem sempre dispõem de capacidade para fornecer as 
traduções necessárias para controlos com prazos curtos.

Alteração 74
Artigo 5, nº 3

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 ../../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à coordenação dos procedimentos 
de adjudicação de empreitadas de obras 
públicas, de contratos públicos de 
fornecimentos e de contratos públicos de 
prestação de serviços .

Justificação

Clarificação.

Alteração 75
Artigo 6, parágrafo 1, frase introdutória
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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 [2 anos após a entrada em vigor], 
um prestador de serviços possa cumprir 
num ponto de contacto designado «balcão 
único» os procedimentos e formalidades 
seguintes:

Alteração 76
Artigo 6, parágrafo 1 bis (novo)

No caso da livre prestação de serviços, os 
Estados-Membros velarão por que, até [2
anos após a entrada em vigor ], um 
prestador de serviços possa fazer a 
inscrição pro forma no balcão único, 
nomeadamente por via electrónica, na 
condição de esta inscrição não atrasar 
nem complicar de modo algum a 
prestação dos referidos serviços e de não
provocar qualquer despesa suplementar 
para o prestador dos serviços.

Justificação

Esta inscrição formal, que não deverá, contudo, colocar obstáculos administrativos 
suplementares aos prestadores de serviços (via rápida, nomeadamente por via electrónica) 
deverá permitir que o prestador de serviços transfronteiriços esteja sujeito aos mesmos 
direitos e obrigações que os nacionais do país de destino, em especial às suas regras de 
conduta. O país de destino deverá ser devidamente informado da prestação de serviços, a fim 
de assegurar a qualidade dos serviços fornecidos, dando a possibilidade aos destinatários 
desses serviços de apresentarem uma queixa através do balcão único. Esta alteração garante 
a coerência com directiva…/… /CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais.

Alteração 77
Artigo 6, parágrafo 1 ter (novo)

O balcão único deve também assegurar a 
aplicação do reconhecimento mútuo, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 bis do artigo 16º, e 
estabelecer mecanismos de recurso para 
os prestadores cujas prestações de 
serviços tenham sido recusadas.
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Justificação

O reconhecimento mútuo poderá ser um instrumento ainda mais eficaz do mercado interno se 
os Estados-Membros aplicarem devidamente este princípio e eliminarem as disposições que 
se sobrepõem à legislação nacional. Com efeito, quando há problemas, não existe uma 
abordagem comum para avaliar a equivalência dos níveis de protecção nem um 
procedimento estabelecido que permita a um prestador contestar as decisões que lhe proíbem 
o fornecimento dos seus serviços num mercado nacional. Por conseguinte, o balcão único 
poderá contribuir para fazer funcionar melhor o reconhecimento mútuo no caso dos serviços.

Alteração 78
Artigo 6, parágrafo 1 quater (novo)

A criação do balcão único não afecta a 
repartição das funções e das competências 
entre as diferentes autoridades no âmbito 
de um sistema nacional nem o exercício 
da autoridade pública. 

Justificação

É importante que os balcões únicos não afectem as funções e competências das autoridades 
já existentes nos Estados-Membros.

Alteração 79
Artigo 7, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis ) Todas as informações necessárias 
para o respeito das disposições do artigo 
16º.

Justificação

Alteração que se destina a garantir a coerência com a alteração ao nº 1 ter do artigo 6º.

Alteração 80
Artigo 7, nº 1, alínea d)

d) Vias de recurso no caso de litígios entre 
as autoridades competentes e o prestador 
ou o destinatário, ou entre um prestador e 
um destinatário, ou entre prestadores;

d) Vias de recurso normalmente 
disponíveis no caso de litígios entre as 
autoridades competentes e o prestador ou o 
destinatário, ou entre um prestador e um 
destinatário, ou entre prestadores;

Alteração 81
Artigo 7, nº 3
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3. Os Estados-Membros diligenciam para 
que as informações e a assistência 
mencionadas nos n.os1 e 2 sejam prestadas 
de maneira clara e inequívoca, facilmente 
acessíveis à distância e por via electrónica 
e actualizadas.

3. Os Estados-Membros diligenciam para 
que as informações e a assistência
mencionadas nos n.os1 e 2 sejam prestadas 
de maneira clara e inequívoca, facilmente 
acessíveis inter alia à distância e por via 
electrónica e actualizadas.

Justificação

No interesse dos consumidores, é importante que as informações estejam disponíveis não só 
por via electrónica, mas também de outras formas.

Alteração 82
Artigo 7, nº 5

5. Os Estados-Membros dão execução ao 
disposto nos n.os 1 a 4, o mais tardar a 31 
de Dezembro de 2008.

5. Os Estados-Membros dão execução ao 
disposto nos n.os 1 a 4, o [2 anos após a 
entrada em vigor].

Alteração 83
Artigo 8, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que, o 
mais tardar a partir de 31 de Dezembro de 
2008, todos os procedimentos e 
formalidades relativos ao acesso a uma 
actividade de serviços e ao seu exercício 
possam ser facilmente efectuados, à 
distância e por via electrónica no balcão 
único correspondente e junto das 
autoridades competentes. 

1. Os Estados-Membros asseguram que, o 
mais tardar a partir de [4 anos após a 
entrada em vigor], todos os procedimentos 
e formalidades relativos ao acesso a uma 
actividade de serviços e ao seu exercício 
possam ser facilmente efectuados no 
balcão único correspondente e junto das 
autoridades competentes. 

Justificação

No interesse dos consumidores, é importante que as informações estejam disponíveis não só 
por via electrónica, mas também de outras formas.

Alteração 84
Capítulo II bis (novo)

Capítulo II bis
Liberdade de estabelecimento dos 
prestadores



PE 355.744v01-00 54/95 PR\565998PT.doc

PT

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao Capítulo II. Os artigos 5º-8º devem ser 
aplicáveis às duas liberdades fundamentais. O capítulo sobre a liberdade de estabelecimento 
dos prestadores cobre assim unicamente os regimes de autorização (artigos 9º-13º), que 
passam a ser a secção 1, e as exigências proibidas ou sujeitas à avaliação (artigos 14º-15º), 
que passam a ser a secção 2.

Alteração 85
Secção 2

Secção 2 Secção 1
Autorizações Autorizações

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao Capítulo II. Os artigos 5º-8º devem ser 
aplicáveis às duas liberdades fundamentais. O capítulo sobre a liberdade de estabelecimento 
dos prestadores cobre assim unicamente os regimes de autorização (artigos 9º-13º), que 
passam a ser a secção 1, e as exigências proibidas ou sujeitas à avaliação (artigos 14º-15º), 
que passam a ser a secção 2.

Alteração 86
Artigo 9, nº 1, alínea b)

b) Necessidade de um regime de 
autorização justificada objectivamente por 
uma razão imperiosa de interesse geral;

b) Necessidade de um regime de 
autorização justificada por uma razão 
imperiosa de interesse geral;

Justificação

A razão imperiosa de interesse geral já implica objectividade.

Alteração 87
Artigo 9, nº 2

2. No relatório previsto no artigo 41.º, os 
Estados-Membros indicam os seus 
regimes de autorização e fundamentam a 
respectiva compatibilidade com o n.º 1.

Suprimido

Alteração 88
Artigo 9, nº 3

3. A presente secção não é aplicável aos 
regimes de autorização impostos ou 

3. O nº 1 não é aplicável aos regimes de 
autorização impostos ou permitidos por 
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permitidos por outros instrumentos 
comunitários.

outros instrumentos comunitários. Este 
parágrafo não é aplicável aos aspectos 
dos regimes de autorização que são 
harmonizados por outros instrumentos 
comunitários. 

Alteração 89
Artigo 10, nº 4

4. A autorização deve permitir ao prestador 
o acesso à actividade de serviço, ou o seu 
exercício, em todo o território nacional, 
inclusive através da criação de agências, 
sucursais, filiais ou escritórios, salvo 
quando uma autorização específica para 
cada implantação for objectivamente 
justificada por uma razão imperiosa de 
interesse geral.

4. A autorização deve permitir ao prestador 
o acesso à actividade de serviço, ou o seu 
exercício, em todo o território nacional, 
inclusive através da criação de agências, 
sucursais, filiais ou escritórios, salvo 
quando uma autorização específica para 
cada estabelecimento ou uma limitação da 
autorização numa parte específica do 
território nacional for objectivamente 
justificada por uma razão imperiosa de 
interesse geral.

Alteração 90
Artigo 10, nº 5 bis (novo)

5 bis. A autorização pode ser revogada se 
- a revogação for permitida por uma 
disposição jurídica ou reservada num acto 
administrativo, 
- a autorização estiver ligada a uma 
obrigação.

Justificação

As autoridades competentes têm necessidade de uma possibilidade de revogação da 
autorização em determinados casos.

Alteração 91
Artigo 10, nº 6

6. As eventuais recusas ou outras respostas 
das autoridades competentes, bem como a 
retirada da autorização, devem ser 
fundamentadas, nomeadamente em relação 
às disposições do presente artigo, e devem 
poder ser objecto de um recurso judicial.

6. À excepção do caso de uma autorização 
concedida, quaisquer outras respostas das 
autoridades competentes, incluindo a 
recusa ou a retirada da autorização, devem 
ser fundamentadas, nomeadamente em 
relação às disposições do presente artigo, e 
devem poder ser objecto de um recurso 
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judicial.

Alteração 92
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a) Autorização objecto de uma renovação 
automática,

a) Autorização objecto de uma renovação 
automática ou apenas sujeita ao 
cumprimento permanente de exigências,

Alteração 93
Artigo 11, nº 3

3. Os Estados-Membros submetem o 
prestador à obrigação de informar o balcão 
único em questão previsto no artigo 6.º de
toda e qualquer alteração da sua situação 
que seja de natureza a afectar a eficácia 
do controlo da autoridade competente, 
nomeadamente a criação de filiais que 
tenham actividades abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do regime de autorização, ou 
que tenha por consequência que as 
condições de concessão da autorização já 
não se encontrem preenchidas, ou que 
afecte a exactidão das informações a que o 
destinatário pode aceder.

3. Os Estados-Membros submetem o 
prestador à obrigação de informar o balcão 
único em questão previsto no artigo 6.º das 
alterações seguintes: a criação de filiais 
que tenham actividades abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do regime de 
autorização, ou alterações da sua situação 
que tenham por consequência que as 
condições de concessão da autorização já 
não se encontrem preenchidas, ou que 
afecte a exactidão das informações a que o 
destinatário pode aceder.

Justificação

A expressão "alteração da sua situação" continua a ser demasiado vaga e deve ser 
clarificada.

Alteração 94
Artigo 11, nº 3 bis (novo)

3 bis. O presente artigo não afecta a 
possibilidade dos Estados-Membros de 
revogarem autorizações, sobretudo nos 
casos em que as condições para a 
concessão da autorização já não são 
preenchidas.

Alteração 95
Artigo 12, nº 1

1. Quando o número de autorizações 1. Quando o número de autorizações 
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disponíveis para uma determinada 
actividade for limitado devido à escassez 
dos recursos naturais ou das capacidades 
técnicas utilizáveis, os Estados-Membros 
aplicam um procedimento de selecção 
entre os potenciais candidatos que preveja 
todas as garantias de imparcialidade e de
transparência, nomeadamente, a adequada 
divulgação do início do procedimento. 

disponíveis para uma determinada 
actividade for limitado devido à escassez 
dos recursos naturais ou das capacidades 
técnicas utilizáveis, os Estados-Membros 
velarão por que os regimes de autorização 
se baseiem em procedimentos de selecção 
que garantam a total imparcialidade e 
transparência para os potenciais candidatos 
e que prevejam, nomeadamente, a 
adequada divulgação do início do 
procedimento. 

Justificação

Clarificação.

Alteração 96
Artigo 13, nº 1

1. Os procedimentos e formalidades de 
autorização devem ser claros, previamente 
divulgados e adequados a garantir aos
interessados o tratamento objectivo e
imparcial do seu pedido.

1. Os procedimentos e formalidades de 
autorização devem ser claros, previamente 
divulgados e adequados a garantir às 
partes interessadas o tratamento imparcial 
do seu pedido.

Alteração 97
Artigo 13, nº 4

4. Na ausência de resposta, depois do 
prazo previsto no n.º 3, a autorização 
presume-se concedida. No entanto, para 
determinadas actividades específicas pode 
prever-se um regime diferente quando 
haja justificação objectiva por uma razão 
imperiosa de interesse geral.

Suprimido

Justificação

Esta disposição é duvidosa, dado reduzir as normas de protecção.

Alteração 98
Artigo 13, nº 5, alínea, c)

c) A menção que na ausência de resposta, 
depois do prazo previsto, a autorização 
presume-se concedida.

Suprimido
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Justificação

Ver alteração ao nº 4 do artigo 13º.

Alteração 99
Artigo 13, nº 6

6. No caso de pedido incompleto, ou 
rejeição do pedido por razões de não 
respeito dos procedimentos ou das 
formalidades, os interessados devem ser 
informados o mais depressa possível da 
necessidade de fornecer documentos 
suplementares. 

6. No caso de um pedido incompleto, os 
interessados devem ser informados o mais 
depressa possível da necessidade de 
fornecer documentos suplementares, bem 
como das possíveis consequências para o 
prazo de resposta nos termos do nº 3. 

Alteração 100
Artigo 13, nº 6 bis (novo)

6 bis. No caso de rejeição de um pedido 
porque não respeita as formalidades ou os 
procedimentos necessários, os 
interessados devem ser informados o mais 
depressa possível dessa rejeição. 

Alteração 101
Secção 3

Secção 3 Secção 2
Exigências proibidas ou sujeitas a 
avaliação

Exigências proibidas ou sujeitas a 
avaliação

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao Capítulo II. Os artigos 5º-8º devem ser 
aplicáveis às duas liberdades fundamentais. O capítulo sobre a liberdade de estabelecimento 
dos prestadores cobre assim unicamente os regimes de autorização (artigos 9º-13º), que 
passam a ser a secção 1, e as exigências proibidas ou sujeitas à avaliação (artigos 14º-15º), 
que passam a ser a secção 2.

Alteração 102
Artigo 14, nº 5

5) Aplicação casuística de um teste 
económico que consiste em fazer 
depender a concessão da autorização da 

Suprimido
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prova da existência de uma necessidade 
económica ou de um pedido do mercado, 
de forma a avaliar os potenciais efeitos 
económicos ou actuais da actividade ou a 
apreciar a adequação da actividade com 
os objectivos de programação económica 
fixados pela autoridade competente;

Alteração 103
Artigo 14, nº 6

6) Intervenção directa ou indirecta de 
operadores concorrentes, incluindo em 
órgãos consultivos, na concessão de 
autorizações ou na aprovação de outras 
decisões das autoridades competentes, 
com excepção das ordens profissionais e 
das associações ou organismos que ajam 
na qualidade de autoridade competente;

Suprimido

Alteração 104
Artigo 14, nº 7

7) Obrigação de constituir ou participar 
numa garantia financeira ou de subscrever 
um seguro junto de um prestador ou 
organismo estabelecido no seu território;

7) Obrigação de constituir ou participar 
numa garantia financeira ou de subscrever 
um seguro junto de um prestador ou 
organismo estabelecido no seu território, 
com excepção dos fundos para a 
protecção dos clientes e dos regimes 
colectivos de seguro geridos ou 
negociados por organismos ou 
associações profissionais em nome dos 
seus membros; 

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as associações profissionais organizam o seguro dos seus 
membros ou fundos para a garantia financeira no caso de exigências de terceiros. 

Alteração 105
Artigo 15, nº 2, alínea a)

a) Limites quantitativos ou territoriais sob 
forma, nomeadamente, de limites fixados 
em função da população ou de uma 

Suprimido
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distância geográfica mínima entre 
prestadores;

Justificação

Em alguns Estados-Membros, os limites quantitativos ou territoriais são instrumentos legais 
e tradicionais para assegurar a coesão social.

Alteração 106
Artigo 15, nº 2, alínea g)

g) Tarifas obrigatórias mínimas e/ou 
máximas que o prestador deve respeitar; 

Suprimido

Justificação

Em alguns Estados-Membros, os limites mínimos e máximos são instrumentos legais e 
tradicionais para assegurar a coesão social.

Alteração 107
Artigo 15, nº 2, alínea h)

h) Proibições e obrigações em matéria de 
actividades de vendas com prejuízo e 
saldos;

Suprimido

Justificação

Já no que respeita à directiva relativa à promoção de vendas, a Comissão pretendia 
introduzir esta disposição, mas tanto o Conselho como o Parlamento Europeu se opuseram. 
A introdução desta disposição por meio desta directiva não é adequada.

Alteração 108
Artigo 15, nº 2, alínea i)

i) Exigências que imponham que um 
prestador intermédio faculte o acesso a 
determinado serviços específicos 
fornecidos por outros prestadores;

Suprimido

Justificação

Coerência com a exclusão dos serviços audiovisuais do âmbito de aplicação. 

Alteração 109
Artigo 15, nº 5
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5. A partir da data de entrada em vigor da 
presente directiva, os Estados-Membros só 
podem introduzir novas exigências do tipo 
das referidas no n.º 2 se estas forem 
conformes com as condições previstas no 
n.º 3 e resultarem de circunstâncias 
novas.

5. A partir da data de entrada em vigor da 
presente directiva, os Estados-Membros só 
podem introduzir novas exigências do tipo 
das referidas no n.º 2 se estas forem 
conformes com as condições previstas no 
n.º 3.

Justificação

A expressão "circunstâncias novas" não é clara e conduz à insegurança jurídica. 

Alteração 110
Capítulo III, Secção 1, título

Secção 1 Secção 1

Princípio do país de origem e excepções Os Princípios

Justificação

Alteração que garante a coerência com as alterações aos artigos 16º e seguintes. 

Alteração 111
Artigo 16

Princípio do país de origem Princípio do reconhecimento mútuo
1. Os Estados-Membros diligenciam para 
que os prestadores estejam sujeitos apenas 
às disposições nacionais do seu 
Estado-Membro de origem que digam 
respeito ao domínio coordenado.

1. Um agente económico que preste um 
serviço num Estado-Membro em 
conformidade com a respectiva legislação 
pode, sem quaisquer restrições, prestar o 
mesmo serviço num outro 
Estado-Membro.

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.

1 bis. O princípio do reconhecimento 
mútuo não é aplicável às disposições 
legais e em matéria de convenções 
colectivas do país de destino no domínio 
da protecção do consumidor, da protecção 
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do ambiente ou do direito do trabalho, em 
particular, à remuneração, às condições 
de trabalho e às medidas atinentes à 
saúde e segurança no trabalho. Além 
disso, o princípio do reconhecimento 
mútuo não é aplicável ao direito da 
responsabilidade civil.
1 ter. O princípio do reconhecimento 
mútuo é aplicável aos serviços 
empresariais referidos na lista constante 
do Anexo 1 A e aos serviços referidos na 
lista constante do Anexo 1 B, quer os 
prestados a título comercial, quer os 
prestados aos consumidores.

2. O Estado-Membro de origem é 
responsável pelo controlo do prestador e 
dos serviços que este fornece, mesmo 
quando os serviços sejam fornecidos 
noutro Estado-Membro. 

2. O país de destino é responsável pelo 
controlo do prestador e dos serviços que 
este fornece, em estreita cooperação com o 
país de origem do prestador, em 
conformidade com o disposto no artigo 
35º. 

2 bis. O país de destino pode opor-se à 
prestação de um serviço por um prestador 
estabelecido num Estado-Membro em 
conformidade com  a respectiva 
legislação, quando:
- se lhe oponham razões de interesse 
geral, em particular, de política social, de 
protecção do consumidor e do ambiente, 
de segurança pública, de saúde pública e 
de ordem pública;
- as normas aplicáveis sejam 
proporcionadas, de aplicação geral e 
relativas ao serviço em questão, e  
- este interesse não se encontre já 
salvaguardado por disposições aplicáveis 
ao prestador de  serviço no respectivo país 
de origem.

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:
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a) Obrigação de o prestador ter um 
estabelecimento no seu território;
b) Obrigação de o prestador efectuar uma 
declaração ou notificação às respectivas 
autoridades competentes ou de obter uma 
autorização destas, incluindo uma 
inscrição num registo ou numa ordem 
profissional existente no seu território;
c) Obrigação de o prestador ter, no seu 
território, um endereço ou um 
representante, ou de indicar domicílio 
junto de uma pessoa autorizada;
d) Proibição de o prestador se dotar, no 
seu território, de uma determinada 
infra-estrutura, incluindo um escritório 
ou um gabinete, imprescindível ao 
cumprimento das prestações em causa;
e) Obrigação de o prestador respeitar as 
exigências relativas ao exercício de uma 
actividade de serviços aplicáveis no seu 
território;
f) Aplicação de um regime contratual 
específico entre o prestador e o 
destinatário que impeça ou limite a 
prestação de serviços a título 
independente;
g) Obrigação de o prestador possuir um 
documento de identidade especificamente 
destinado ao exercício de uma actividade 
de serviços emitido pelas suas autoridades 
competentes;
h) Exigências que afectem a utilização de 
equipamentos que façam parte integrante 
da prestação do seu serviço;
i) Restrições à livre circulação dos 
serviços referidas no artigo 20.º, no n.º 1, 
primeiro parágrafo do artigo 23° e no n° 1 
do artigo 25.º.

Justificação

Esta alteração destina-se a fornecer uma definição do princípio do reconhecimento mútuo 
segundo a jurisprudência constante do Tribunal. Caberá assinalar que o "princípio" do país 
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de origem, não é um princípio do direito mas um "critério", porque não é reconhecido como 
princípio nem pelo Tratado, nem pela jurisprudência do Tribunal. O princípio do país de 
origem, tal como é definido pela proposta da Comissão, estipula que um prestador só deve 
estar sujeito à legislação do país em que se encontra estabelecido. Em contrapartida, o 
princípio do reconhecimento mútuo baseia-se na ideia da "equivalência". Assim, as 
condições previstas pela legislação do Estado de destino não podem somar-se às condições 
equivalentes já preenchidas no Estado de origem.

Alteração 112
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16° bis
Intercâmbio de informações sobre as 
medidas nacionais relativas às excepções 
à livre prestação de serviços na 
Comunidade
1. Quando um Estado-Membro adopte 
medidas nos termos do nº 2 bis do artigo 
16º, que sejam contrárias ao princípio do 
reconhecimento mútuo a que se refere o 
nº 1 do artigo 16º, comunicará essa 
intenção à Comissão e ao Estado-Membro 
de origem e justificará as razões por que 
considera que as medidas a adoptar 
preenchem as condições previstas no nº 2 
bis do artigo 16º.
2. As medidas só podem ser tomadas após 
quinze dias úteis a contar da notificação 
prevista no n.º 1.
3. Sem prejuízo da faculdade de o 
Estado-Membro tomar as medidas em 
questão, após expiração do prazo fixado 
no nº 2, a Comissão examina sem demora 
a compatibilidade entre as medidas 
notificadas e o direito comunitário.
Se concluir que a medida é incompatível 
com o direito comunitário, a Comissão 
pode solicitar ao Estado-Membro em 
causa que se abstenha de tomar as 
medidas previstas ou ponha 
imediatamente termo às medidas já 
tomadas.
4. Em caso de urgência, o 
Estado-Membro que tenciona tomar uma 
medida pode beneficiar de uma 
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derrogação aos nºs 1e 2. Neste caso, as 
medidas devem ser notificadas sem 
demora à Comissão e ao Estado-Membro 
de origem, indicando as razões pelas 
quais o Estado-Membro considera que 
existe uma situação de urgência.

Justificação

Alteração que garante a coerência com o artigo 16º. O reconhecimento mútuo poderá ser um 
instrumento ainda mais eficaz do mercado interno se os Estados-Membros aplicarem 
devidamente este princípio.

Alteração 113
Artigo 16 ter (novo)

Artigo 16° ter
Harmonização complementar
1. A Comissão Europeia propõe, quando 
adequado, normas mínimas de 
harmonização dos seguintes domínios:
a) Sectores de serviços que, nos termos do 
nº 1 quater, alínea a), do artigo 2º, não 
são abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da presente directiva;
b) Sectores de serviços a que o princípio 
do reconhecimento mútuo é aplicável nos 
termos do nº 1 ter do artigo 16º;
c) Regulamentação aplicável a operações 
de transporte de fundos e transportes 
funerários;
d) Questões referidas no artigo 39º em 
relação às quais não tenham sido 
elaborados códigos de conduta até à data 
de expiração do prazo de transposição ou 
em que estes sejam insuficientes para 
assegurar o bom funcionamento do 
mercado interno;
e) Questões identificadas no seguimento 
do procedimento de avaliação mútua 
previsto no artigo 41.º;
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Justificação

Esta alteração propõe a harmonização complementar a fim de se dispor de um instrumento 
jurídico equilibrado cujas disposições não vão além do que é necessário para realizar o 
objectivo de criar um verdadeiro mercado interno dos serviços. Além disso, o princípio do 
reconhecimento mútuo baseia-se na ideia da equivalência, pelo que não necessárias normas 
mínimas para assegurar a confiança mútua entre os Estados-Membros.

Alteração 114
Artigo 16 quater (novo)

Artigo 16° quater
Aplicação do princípio do país de origem 

A presente directiva não prejudica a 
aplicação do princípio do país de origem 
em directivas já existentes, 
nomeadamente, a Directiva "Televisão 
sem Fronteiras (89/552/CEE)1, nem a 
Directiva relativa ao comércio electrónico 
(2000/31/CE)2 .
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
2 Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, 8 de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio electrónico, 
no mercado interno

Justificação

O princípio do país de origem continua a ser aplicável nos domínios em que já é aplicado 
para garantir a segurança jurídica e os direitos adquiridos.

Alteração 115
Artigo 17

Excepções gerais ao princípio do país de 
origem

Princípio do país de destino

O artigo 16.º não é aplicável: O prestador pode, para a execução da 
prestação, exercer, a título temporário, a 
sua actividade no Estado onde a prestação 
é realizada, nas mesmas condições que 
esse Estado impõe aos seus próprios 
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nacionais.

1) Aos serviços postais referidos no ponto 
1 do artigo 2.º da Directiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1;

Determinados serviços destinados ao 
consumidor nos termos do Anexo I C 
devem ser conformes às disposições 
regulamentares e administrativas do país 
de destino.
O artigo 17º é sempre aplicável aos 
domínios abrangidos pelo nº 1 bis do 
artigo 16º, em particular:

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 Conselho2;

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 Conselho3;

4) Aos serviços de distribuição de água;

5) Às matérias abrangidas pela Directiva 
96/71/CE;

- Às matérias abrangidas pela Directiva 
96/71/CE, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma 
prestação de serviços;

6) Às matérias abrangidas pela Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho4;

- Às matérias abrangidas pela Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4;

7) Às matérias abrangidas pela Directiva 
77/249/CEE do Conselho5

8) Às disposições do artigo […] da 
Directiva../../CE [do Parlamento Europeu 
e do Conselho] relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;
9) Às disposições do Regulamento (CEE) 
n.º1408/71 quem determinam a legislação 
aplicável;
10) Às disposições da Directiva.../../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[relativa ao direito dos cidadãos da União e 

- Às disposições da Directiva.../../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[relativa ao direito dos cidadãos da União e 
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dos membros das suas famílias de circular 
e residir livremente no território dos 
Estados-Membros, que altera o 
Regulamento (CEE) n° 1612/68 e revoga 
as Directiva n.os 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/ CEE, 90/365/CEE e 
93/96/CEE], que estabelecem formalidades 
administrativas que devem ser cumpridas 
pelos beneficiários perante as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
acolhimento;

dos membros das suas famílias de circular 
e residir livremente no território dos 
Estados-Membros, que altera o 
Regulamento (CEE) n° 1612/68 e revoga 
as Directiva n.os 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/ CEE, 90/365/CEE e 
93/96/CEE], que estabelecem formalidades 
administrativas que devem ser cumpridas 
pelos beneficiários perante as autoridades 
competentes dos Estados-Membros de 
acolhimento;

11) Em caso de destacamento de cidadãos 
de países terceiros, à obrigação de visto de 
curta duração pelo Estado-Membro de 
destacamento nas condições referidas no n° 
2 do artigo 25.º.

- Em caso de destacamento de cidadãos de 
países terceiros, à obrigação de visto de 
curta duração pelo Estado-Membro de 
destacamento nas condições referidas no n° 
2 do artigo 25.º.

12) Ao regime de autorização previsto nos 
artigos 3.º e 4.º do Regulamento (CEE) 
n.º 259/93 do Conselho6;

- Ao regime de autorização previsto nos 
artigos 3.º e 4.º do Regulamento (CEE) 
n.º 259/93 do Conselho relativo à 
fiscalização e ao controlo das 
transferências de resíduos no interior, à 
entrada e à saída da Comunidade; 6

13) Aos direitos de autor, direitos conexos, 
direitos referidos pela Directiva 87/54/CEE 
do Conselho7 e pela Directiva 96/9/CE8 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, bem 
como aos direitos de propriedade 
industrial;

- Aos direitos de autor, direitos conexos, 
às sociedades de gestão colectiva destes 
direitos, direitos referidos pela Directiva 
87/54/CEE do Conselho  e pela Directiva 
96/9/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, bem como aos direitos de 
propriedade industrial;

14) Aos actos que, nos termos da lei, 
carecem a intervenção de um notário;
15) Ao controlo legal das contas; - Ao controlo legal das contas;

16) Aos serviços que são objecto, no 
Estado-Membro para o qual o prestador 
se desloca para fornecer o seu serviço, de 
um regime de proibição total justificada 
por razões de ordem pública, de 
segurança pública ou de saúde pública;
17) Às exigências específicas do 
Estado-Membro a que o prestador se
desloque, directamente ligadas às 
características específicas do lugar onde o 
serviço é fornecido e cujo respeito seja 
indispensável para assegurar a 
manutenção da ordem pública ou a 
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segurança pública ou a protecção da 
saúde pública ou do ambiente;
18) Ao regime de autorização relativo aos 
reembolsos dos cuidados hospitalares;
19) Ao registo dos veículos em regime de 
locação financeira noutro Estado-Membro;

- Ao registo dos veículos em regime de 
locação financeira noutro Estado-Membro;

20) À liberdade de as partes escolherem a 
legislação aplicável ao seu contrato,

- À liberdade de as partes escolherem a 
legislação aplicável ao seu contrato,

21) Aos contratos celebrados pelos 
consumidores que tenham por objecto o 
fornecimento de serviços desde que as 
disposições que os regem não sejam 
totalmente harmonizadas a nível 
comunitário;
22) À validade formal dos contratos que 
criem ou transfiram direitos sobre os bens 
imóveis, sempre que esses contratos 
estejam sujeitos a requisitos de forma 
obrigatórios nos termos da lei do 
Estado-Membro onde se situa o bem 
imóvel;
23) À responsabilidade não contratual do 
prestador em caso de acidente ocorrido no 
âmbito da sua actividade a uma pessoa no 
Estado-Membro a que o prestador se 
desloque.

- às modalidades de exercício de 
actividades de transporte de fundos e 
transportes funerários.

1 JO L 15, de 21.1.1998, p. 14
2 JO L 176, de 15.7.2003, p. 37
3 JO L 176, de 15.7.2003, p. 57
4 JO L 281, de 28.11.1995, p. 1 1 JO L 281, de 28.11.1995, p. 1
5 JO L 78, de 26.3.1997, p. 17
6 JO L 30, de 6.2.1993, p. 1 2 JO L 30, de 6.2.1993, p. 1
7 JO L 24, de 27.1.1987, p. 36 3 JO L 24, de 27.1.1987, p. 36
8 JO L 77, de 27.3.1996, p. 20 4 JO L 77, de 27.3.1996, p. 20

Justificação

O nº 2 do artigo 50º do Tratado, que foi retomado pela Constituição no artigo III-145º, 
sublinha que o prestador tem direito  a que lhe sejam aplicadas as mesmas condições que o 
país de destino impõe aos seus próprios nacionais.

Alteração 116
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Artigo 18

Excepções transitórias ao princípio do 
país de origem

Suprimido

1. O artigo 16.º não é aplicável durante 
um período transitório:
a) Às modalidades de exercício do 
transporte de fundos;
b) Às actividades de jogos a dinheiro, que 
impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas;
c) Ao acesso às actividades de cobrança 
judicial de dívidas.
2. As excepções referidas nas alíneas a) e 
c) do n.º 1 do presente artigo deixam de 
ser aplicáveis quando tenham entrado em 
aplicação os instrumentos de 
harmonização referidos no n.º 1 do artigo 
40.º e, de qualquer modo, a partir de 1 de 
Janeiro de 2010. 
3. A excepção referida na alínea b) do 
n.º 1 do presente artigo deixa de ser 
aplicável a partir do momento em que o 
instrumento de harmonização referido na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 40.º entre em 
aplicação.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º.

Alteração 117
Artigo 19

Excepções ao princípio do país de origem 
em casos específicos

Suprimido

1. Em derrogação do artigo 16.º e a título 
excepcional, um Estado-Membro pode 
tomar uma medida contra um prestador 
que tenha o seu estabelecimento noutro 
Estado-Membro, que diga respeito a um 
dos seguintes domínios:
a) Segurança dos serviços, incluindo os 
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aspectos relativos à saúde pública;
b) Exercício de uma profissão da saúde;
c) Protecção da ordem pública, 
nomeadamente os aspectos referentes à 
protecção dos menores.
2. A medida referida no n.º 1 só deve ser 
adoptada se for conforme ao 
procedimento de assistência mútua 
previsto no artigo 37.º e se forem 
respeitadas as condições seguintes:
a) As disposições nacionais por força das 
quais a medida é tomada não foram 
objecto de uma harmonização 
comunitária sobre os domínios referidos 
no n.º 1; 
b) A medida deve ser mais protectora para 
o destinatário do que aquelas que tomaria 
o Estado-Membro de origem nos termos 
das respectivas disposições nacionais;
c) O Estado-Membro de origem não 
tomou medidas ou tomou medidas 
insuficientes em relação às referidas no 
n° 2 do artigo 37.º;
d) A medida deve ser proporcional.
3. Os n.os 1 e 2 não prejudicam as 
disposições que garantem a livre 
circulação dos serviços ou a ela 
excepcionam nos instrumentos 
comunitários.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a substituição do princípio do país de origem pelo 
princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 118
Artigo 20, frase introdutória

Os Estados-Membros não podem impor ao 
destinatário exigências que restrinjam a 
utilização de um serviço fornecido por um 
prestador que tenha o seu estabelecimento 
noutro Estado-Membro, nomeadamente as 
exigências seguintes:

Os Estados-Membros não podem impor ao 
destinatário exigências que restrinjam o 
acesso ao mercado de um prestador que 
tenha o seu estabelecimento noutro 
Estado-Membro, nomeadamente as 
exigências seguintes:
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Justificação

As restrições dizem respeito apenas ao acesso do prestador de serviços ao mercado interno e 
não à utilização dos serviços.

Alteração 119
Artigo 20, alínea b)

b) Limites às possibilidades de deduções 
fiscais ou concessão de auxílios financeiros 
devido ao facto de o prestador ter o seu 
estabelecimento noutro Estado-Membro ou 
em função do lugar de execução da 
prestação;

b) Limites discriminatórios às 
possibilidades de deduções fiscais ou 
concessão de auxílios financeiros 
disponibilizados para a utilização de um 
serviço específico devido ao facto de o 
prestador ter o seu estabelecimento noutro 
Estado-Membro ou em função do lugar de 
execução da prestação;

Alteração 120
Artigo 20, alínea c)

c) Sujeição do destinatário a taxas 
discriminatórias ou desproporcionadas 
sobre o equipamento necessário para 
receber um serviço à distância 
proveniente de outro Estado-Membro.

Suprimido

Justificação

Este aspecto já é tratado na directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e o Conselho relativa 
à protecção dos consumidores em matéria de contratos a distância.

Alteração 121
Artigo 23

Tomada a cargo dos cuidados de saúde Suprimido
1. Os Estados-Membros não podem fazer 
subordinar à concessão de uma 
autorização a tomada a cargo financeira 
dos cuidados não hospitalares 
dispensados noutro Estado-Membro 
quando estes cuidados, se prestados no 
seu território, tivessem sido suportados 
pelo seu sistema de segurança social;
As condições e formalidades a que os 
Estados-Membros submetem no seu 
território a concessão dos cuidados não 
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hospitalares, como a exigência de 
consultar um médico de clínica geral 
antes de consultar um médico especialista 
ou as modalidades de tomada a cargo de 
alguns cuidados dentários, podem ser 
impostas ao doente ao qual foram 
dispensados cuidados não hospitalares 
num outro Estado-Membro.
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.
3. Os Estados-Membros asseguram que a 
tomada a cargo financeira, pelo seu 
sistema de segurança social, dos cuidados 
de saúde prestados noutro 
Estado-Membro não seja inferior à 
prevista pelo seu sistema de segurança 
social para os cuidados de saúde 
semelhantes prestados no seu território.
4. Os Estados-Membros asseguram que os 
seus regimes de autorização para a 
tomada a cargo dos cuidados prestados 
noutro Estado-Membro sejam conformes 
com os artigos 9°, 10°, 11° e 13°.

Justificação

Alteração que garante a coerência com as alterações destinadas a retirar os serviços de 
saúde do âmbito de aplicação da Directiva. Uma directiva-quadro horizontal desta natureza 
não é um instrumento adequado para tratar os serviços de saúde. É, portanto, preferível 
adoptar uma legislação específica sobre os serviços de saúde e a melhoria da mobilidade dos 
doentes.

Alteração 122
Artigo 24
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Disposições especiais relativas ao 
destacamento de trabalhadores

Suprimido

1. Sempre que um prestador destaque um 
trabalhador no território de outro 
Estado-Membro a fim de fornecer um 
serviço, o Estado-Membro de 
destacamento procede, no seu território, 
às necessárias verificações, inspecções e 
averiguações para assegurar o 
cumprimento das condições de emprego e 
de trabalho aplicáveis nos termos da 
Directiva 96/71/CE e toma medidas, no 
respeito do direito comunitário, contra o 
prestador que com aquelas não se 
conforme.
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:
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.
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:
a) A identidade do trabalhador destacado;
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b) A qualidade e as tarefas que lhe são 
atribuídas;
c) Os elementos de informação relativos 
ao destinatário;
d) O lugar do destacamento;
e) A data do início e termo do 
destacamento;
f) As condições de emprego e de trabalho 
aplicadas ao trabalhador destacado.
No caso referido no n° 1, o 
Estado-Membro de origem assiste o 
Estado-Membro de destacamento para 
garantir o respeito das condições de 
emprego e de trabalho aplicáveis por 
força da Directiva 96/71/CE e, por sua 
própria iniciativa, comunica ao 
Estado-Membro de destacamento as 
informações referidas no primeiro 
parágrafo quando tenha conhecimento de 
factos precisos que indiquem eventuais 
irregularidades do prestador em relação 
às condições de emprego e de trabalho.

Justificação

Por razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 123
Artigo 25

Destacamento dos cidadãos dos países 
terceiros

Suprimido

1. Sob reserva do regime derrogatório 
referido no n° 2, quando um prestador 
destaca um trabalhador cidadão de um 
país terceiro no território de outro 
Estado-Membro a fim de aí fornecer um 
serviço, o Estado-Membro de 
destacamento não pode impor ao 
prestador ou ao trabalhador destacado 
por este último a obrigação de possuir 
uma autorização de entrada, de saída, ou 
de estada ou uma autorização de trabalho 
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para poder aceder a um emprego ou 
outras condições equivalentes.
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.
3. No caso referido no n.º 1, o 
Estado-Membro de origem assegura que o 
prestador só destaque o trabalhador se 
este residir no seu território nos termos da 
regulamentação nacional e se tiver um 
emprego regular no seu território.
O Estado-Membro de origem não 
considera o destacamento com o objectivo 
de fornecer um serviço noutro 
Estado-Membro como uma interrupção 
da estada ou da actividade do trabalhador 
destacado e não recusa a readmissão do 
trabalhador destacado no seu território 
por força da regulamentação nacional.
O Estado-Membro de origem comunica 
ao Estado-Membro de destacamento, a 
pedido deste e com a maior brevidade 
possível, as informações e as garantias 
relativas ao cumprimento das disposições 
previstas no primeiro parágrafo e toma as 
sanções adequadas em caso de 
incumprimento.

Justificação

Por razões de segurança jurídica, as eventuais clarificações no domínio do destacamento de 
trabalhadores deverão ser tratadas pela directiva 96/71/CE. Assim, a presente directiva não 
deve funcionar em prejuízo das directivas sectoriais que regem as actividades dos serviços.

Alteração 124
Artigo 26, nº 1, frase introdutória

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores ponham à disposição do 
destinatário as informações seguintes:

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores ponham à disposição do 
destinatário e do balcão único nos 
Estados-Membros de acolhimento as 
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informações seguintes:

Justificação

As informações postas à disposição são tão úteis para os balcões únicos como para os 
destinatários. 

Alteração 125
Artigo 26, nº 2, frase introdutória

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
informações referidas no n.º 1, de acordo 
com a escolha do prestador:

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
informações referidas no n.º 1:

Justificação

O prestador de serviços não pode escolher o momento da transmissão das informações. Tal 
seria contrário às disposições europeias que prevêem uma comunicação das condições gerais 
de venda antes ou no momento da conclusão de um contrato.

Alteração 126
Artigo 26, nº 2, alínea c)

c) O destinatário a elas possa facilmente 
aceder por via electrónica através de um 
endereço comunicado pelo prestador,

c) O destinatário a elas possa facilmente 
aceder inter alia por via electrónica através 
de um endereço comunicado pelo 
prestador,

Justificação

É importante que a transmissão de informações ao destinatário não se faça unicamente por 
via electrónica porque, por exemplo, muitos consumidores não têm acesso à Internet. É 
necessário prever formas alternativas.

Alteração 127
Artigo 26, nº 3, frase introdutória

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores, a pedido do destinatário,
comuniquem as informações suplementares 
seguintes:

3. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores comuniquem as informações 
suplementares seguintes:

Justificação

A comunicação das informações deverá ser feita de forma automática, e não a pedido.
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Alteração 128
Artigo 26, nº 3, alínea a)

a) Principais características do serviço; a) Características completas e concretas do 
serviço;

Justificação

É importante que o destinatário conheça todas as características do serviço. A descrição do 
serviço deve possibilitar a comparação com as ofertas de outros prestadores.

Alteração 129
Artigo 27, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros podem exigir 
que o prestador, quando se desloca de um 
Estado-Membro a outro pela primeira vez 
para fornecer serviços, informe de 
antemão a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento mediante 
uma declaração escrita que contenha as 
informações relativas às coberturas de 
seguro ou outros meios de protecção 
pessoal ou colectiva no tocante à 
responsabilidade profissional. Essa 
declaração será renovada uma vez por 
ano se o prestador contar fornecer 
serviços a título temporário ou ocasional 
nesse Estado-Membro durante o ano em 
causa. O prestador pode fornecer esta 
declaração por qualquer meio.

Justificação

Para garantir a coerência da legislação europeia, é preferível estabelecer as mesmas 
disposições que foram propostas pelo Parlamento Europeu e na posição comum do Conselho 
sobre o reconhecimento mútuo dos diplomas (2002/0061 (COD)).

Alteração 130
Artigo 27, nº 2

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores comuniquem ao destinatário, a 
pedido deste, as informações sobre o 
seguro ou as garantias referidas no n.º 1, 
nomeadamente, os elementos de 
informação do segurador ou do garante e a 

2. Os Estados-Membros asseguram que os 
prestadores comuniquem ao destinatário as 
informações sobre o seguro ou as garantias 
referidas no n.º 1, nomeadamente, os 
elementos de informação do segurador ou 
do garante e a cobertura geográfica.
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cobertura geográfica.

Justificação

Para garantir a coerência da legislação europeia, é preferível estabelecer as mesmas 
disposições que foram propostas pelo Parlamento Europeu e na posição comum do Conselho 
sobre o reconhecimento mútuo dos diplomas (2002/0061 (COD)).

Alteração 131
Artigo 27, nº 3, parágrafo 1

3. Quando um prestador se estabeleça no 
seu território, os Estados-Membros não 
podem exigir seguro profissional ou 
garantia financeira se o prestador já estiver 
abrangido por uma garantia equivalente, ou 
essencialmente comparável devido à sua 
finalidade, noutro Estado-Membro no qual 
já tenha um estabelecimento.

3. Quando um prestador se estabeleça no 
seu território, os Estados-Membros não 
podem exigir seguro profissional ou 
garantia financeira se o prestador já estiver 
abrangido por uma garantia equivalente, ou 
essencialmente comparável devido à sua 
finalidade, noutro Estado-Membro no qual 
já tenha um estabelecimento.

Quando um Estado-Membro de 
acolhimento exige aos seus nacionais, 
para o acesso a uma actividade de serviço, 
prova de que o requerente está seguro 
contra os riscos pecuniários ligados à 
responsabilidade profissional em 
conformidade com as prescrições legais e 
regulamentares em vigor no 
Estado-Membro de acolhimento no que 
diz respeito às modalidades e à extensão 
desta garantia, esse Estado-Membro 
aceitará como prova suficiente um 
certificado nesse sentido emitido pelos 
bancos e companhias de seguros de um 
outro Estado-Membro.

Justificação

Para garantir a coerência da legislação europeia, é preferível estabelecer as mesmas 
disposições que foram propostas pelo Parlamento Europeu e na posição comum do Conselho 
sobre o reconhecimento mútuo dos diplomas (2002/0061 (COD)).

Alteração 132
Artigo 30, nº 2, frase introdutória

2. Quando as actividades pluridisciplinares 
são autorizadas, cabe aos 

2. Na medida em que sejam autorizadas 
actividades pluridisciplinares entre os 
prestadores de serviços mencionados nas 
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Estados-Membros zelar pela: alíneas a) e b) do nº 1, cabe aos 
Estados-Membros zelar pela:

Justificação

Clarificação.

Alteração 133
Artigo 30, nº 4

4. No relatório previsto no artigo 41.º, os 
Estados-Membros indicam os prestadores 
sujeitos às exigências referidas no n.º 1, o 
seu conteúdo e as razões pelas quais 
consideram que aquelas se justificam.

4. No relatório previsto no artigo 41.º, os 
Estados-Membros indicam as categorias 
de prestadores sujeitos às exigências 
referidas no n.º 1, o seu conteúdo e as 
razões pelas quais consideram que aquelas 
se justificam.

Justificação

Clarificação.

Alteração 134
Artigo 33, nº 1

1. Os Estados-Membros comunicam, a 
pedido de uma autoridade competente de 
outro Estado-Membro, as informações 
relativas às condenações penais, sanções 
ou medidas administrativas ou 
disciplinares e às decisões relativas a 
falências fraudulentas que tenham sido 
tomadas pelas respectivas autoridades 
competentes contra um prestador e que 
sejam de molde a pôr em causa a sua 
capacidade de exercer a sua actividade ou 
a sua fiabilidade profissional.

1. Os Estados-Membros comunicam, a 
pedido de uma autoridade competente de 
outro Estado-Membro, as informações 
relativas às condenações penais, sanções 
ou medidas administrativas ou 
disciplinares e às decisões relativas a 
falências fraudulentas que tenham sido 
tomadas pelas respectivas autoridades 
competentes contra um prestador e que 
sejam de importância directa para a sua 
competência ou a sua fiabilidade 
profissional.

Os pedidos apresentados nos termos do 
disposto no nº 1 devem ser devidamente 
justificados, nomeadamente no que diz 
respeito aos motivos do pedido de 
informação. 

Alteração 135
Artigo 33, nº 3

3. O n.º 1 deve ser aplicado tendo em conta 3. Os n.ºs 1 e 2 devem ser aplicados tendo 
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os direitos garantidos às pessoas que são 
objecto de uma condenação ou sanção nos 
Estados-Membros em causa, 
nomeadamente em matéria de protecção 
dos dados pessoais.

em conta as disposições relativas à 
protecção dos dados pessoais e os direitos 
garantidos às pessoas que são objecto de 
uma condenação ou sanção, 
nomeadamente por parte de associações 
profissionais, nos Estados-Membros em 
causa.

Alteração 136
Artigo 34, nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
poderes de vigilância e controlo do 
prestador em relação às actividades em 
causa, previstos nas respectivas legislações 
nacionais, sejam igualmente exercidos no 
caso de o serviço ser fornecido noutro 
Estado-Membro. 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 
poderes de vigilância e controlo do 
prestador em relação às actividades em 
causa, previstos nas respectivas legislações 
nacionais, sejam exercidos. 

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º.

Alteração 137
Artigo 35, nº 1

1. No respeito do disposto no artigo 16.º,
os Estados-Membros prestam assistência 
mútua e diligenciam de forma a cooperar 
eficazmente entre si, a fim de assegurar o 
controlo dos prestadores e dos seus 
serviços.

1. Os Estados-Membros prestam 
assistência mútua e diligenciam de forma a 
cooperar eficazmente entre si, a fim de 
assegurar o controlo dos prestadores e dos 
seus serviços.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º.

Alteração 138
Artigo 36, nº 1

1. Nos domínios abrangidos pelo artigo 
16.º, no caso de deslocação de um 
prestador a outro Estado-Membro para nele 
fornecer um serviço sem aí ter o seu 
estabelecimento, as autoridades 
competentes deste Estado-Membro 
participam no controlo do prestador nos 

1. No caso de deslocação de um prestador a 
outro Estado-Membro para nele fornecer 
um serviço sem aí ter o seu 
estabelecimento, as autoridades 
competentes deste Estado-Membro 
efectuam o controlo do prestador.
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termos do n.º2.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º.

Alteração 139
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 verificações, inspecções e 
inquéritos no local necessários. Essas 
autoridades intervêm nos limites das 
competências que lhes são atribuídas no 
seu Estado-Membro.

Justificação

Alteração que garante a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º.

Alteração 140
Artigo 36, nº 2, parágrafo 2, alínea a)

a) Consistirem apenas em constatações de 
facto e não derem lugar a nenhuma outra 
medida contra o prestador, salvo as 
excepções em casos específicos referidas 
no artigo 19.º;

a) Consistirem em constatações de facto;

Justificação

Alteração que garante a coerência com as alterações aos artigos 16º e 17º.

Alteração 141
Artigo 37

Assistência mútua quando existam 
excepções ao princípio do país de origem

Suprimido

1. Quando um Estado-Membro tencione 
tomar uma medida de salvaguarda 
referida no artigo 19.º, o procedimento 
previsto nos n.os 2 a 6 do presente artigo é 
aplicável sem prejuízo dos processos 
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judiciais.
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. 
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.
3. Após a comunicação do 
Estado-Membro de origem referida no 
segundo parágrafo do n.º 2, o 
Estado-Membro que fez o pedido notifica 
a Comissão e o Estado-Membro de origem 
da sua intenção de tomar medidas, 
indicando:
a) As razões pelas quais considera que as 
medidas tomadas ou previstas pelo 
Estado-Membro de origem são 
insuficientes;
b) As razões pelas quais considera que as 
medidas que tenciona tomar respeitam as 
condições previstas no artigo 19.º.
4. As medidas só podem ser tomadas após 
quinze dias úteis a contar da notificação 
prevista no n.º 3.
5. Sem prejuízo da faculdade de o 
Estado-Membro tomar as medidas em 
questão, após o prazo fixado no n.º 4, a 
Comissão examina o mais depressa 
possível a compatibilidade das medidas 
notificadas com o direito comunitário.
Se concluir que a medida é incompatível 
com o direito comunitário, a Comissão 
adoptará uma decisão para solicitar ao 
Estado-Membro em causa que se 
abstenha de tomar as medidas previstas 
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ou para pôr termo, com urgência, às 
medidas já tomadas.
6. Em caso de urgência, o 
Estado-Membro que tenciona tomar uma 
medida pode beneficiar de uma 
derrogação aos n.os 3 e 4. Neste caso, as 
medidas devem ser notificadas no mais 
curto prazo à Comissão e ao 
Estado-Membro de origem, indicando as 
razões pelas quais o Estado-Membro 
considera que existe uma situação de 
urgência.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º bis, bem como com a 
substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 142
Artigo 38

A Comissão adopta, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
42.º, as medidas necessárias para a 
aplicação do presente capítulo que têm por 
objecto fixar os prazos referidos nos 
artigos 35.º e 37.º e as modalidades 
práticas das trocas de informação por via 
electrónica entre os pontos de contacto, 
nomeadamente as disposições sobre a 
interoperabilidade dos sistemas de 
informação.

A Comissão adopta, nos termos do
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
42.º, as medidas necessárias para a 
aplicação do artigo 35.º e as modalidades 
práticas das trocas de informação por via 
electrónica entre os pontos de contacto, 
nomeadamente as disposições sobre a 
interoperabilidade dos sistemas de 
informação.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 37º.

Alteração 143
Artigo 39, nº 2

2. Os Estados-Membros diligenciam para 
que os códigos de conduta referidos no 
n.º 1 sejam acessíveis à distância por via 
electrónica e transmitidos à Comissão.

2. Os Estados-Membros diligenciam para 
que os códigos de conduta referidos no 
n.º 1 sejam igualmente acessíveis à 
distância por via electrónica e transmitidos 
à Comissão.
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Justificação

É importante que a transmissão de informações ao destinatário não se faça unicamente por 
via electrónica porque muitos consumidores não têm acesso à Internet.

Alteração 144
Artigo 39, nº 3

3. Os Estados-Membros zelam por que os 
prestadores indiquem, a pedido do 
destinatário ou em todo e qualquer 
documento de informação que apresente 
pormenorizadamente os seus serviços, os 
eventuais códigos de conduta aos quais 
estejam sujeitos, bem como o endereço em 
que estes códigos podem ser consultados 
por via electrónica e em que línguas.

3. Os Estados-Membros zelam por que os 
prestadores indiquem, em todo e qualquer 
documento de informação que apresente 
pormenorizadamente os seus serviços, os 
eventuais códigos de conduta aos quais 
estejam sujeitos, bem como o endereço em 
que estes códigos podem ser consultados 
por via electrónica e em que línguas.

Justificação

As informações não devem ser fornecidas apenas a pedido, mas em todos os casos.

Alteração 145
Artigo 39, nº 4

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
de acompanhamento para incentivar as 
ordens profissionais e organismos ou 
associações a aplicar a nível nacional os 
códigos de conduta aprovados a nível 
comunitário. 

4. Os Estados-Membros podem tomar as 
medidas de acompanhamento para 
incentivar as ordens profissionais e 
organismos ou associações a aplicar a nível 
nacional, como norma mínima, os códigos 
de conduta aprovados a nível comunitário. 
Tal não impede a aplicação de exigências 
mais estritas no tocante aos códigos de 
conduta pelos organismos ou associações 
profissionais.

Justificação

Os Estados-Membros ou os organismos profissionais não devem ser impedidos de 
desenvolver códigos de conduta mais exigentes.

Alteração 146
Artigo 40

Harmonização complementar Suprimido
1. A Comissão examina até [1 ano após a 
entrada em vigor da directiva] a 
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possibilidade de apresentar propostas de 
instrumentos de harmonização sobre as 
questões seguintes:
a) Modalidades de exercício do transporte 
de fundos;
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;
c) Acesso às actividades de cobrança 
judicial de dívidas.
2. A Comissão examina a necessidade de, 
a fim de assegurar o bom funcionamento 
do mercado interno dos serviços, tomar 
iniciativas complementares ou apresentar 
propostas de instrumentos, 
designadamente sobre o seguinte:
a) Questões que, tendo sido objecto de 
excepções em casos específicos, revelaram 
a necessidade de uma harmonização a 
nível comunitário; 
b) Questões referidas no artigo 39.º em 
relação às quais não tenham sido 
elaborados códigos de conduta até à data 
de transposição ou em que estes sejam 
insuficientes para assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno;
c) Questões identificadas no seguimento 
do procedimento de avaliação mútua 
previsto no artigo 41.º;
d) Defesa dos consumidores e contratos 
transfronteiriços.

Justificação

Alteração que garante a coerência com a alteração ao artigo 16º ter, bem como com a 
substituição do princípio do país de origem pelo princípio do reconhecimento mútuo.

Alteração 147
Artigo 42, nº 3 bis (novo)

3 bis. Por iniciativa da Comissão ou a 
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pedido de um Estado-Membro, o comité 
examina as questões que se prendam com 
clarificações do conteúdo dos Anexos à 
presente directiva. 
A Comissão comunica sem demora ao 
Parlamento Europeu toda e qualquer 
alteração dos Anexos da presente 
directiva.  

Justificação

As listas dos Anexos são indicativas e destinam-se a clarificar o âmbito de aplicação da 
Directiva. Por conseguinte, convém prever a possibilidade de as rever, modificar ou 
actualizar.

Alteração 148
Artigo 45, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [2
anos após a entrada em vigor]. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto destas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
estas disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [4
anos após a entrada em vigor]. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto destas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
estas disposições e a presente directiva.

Justificação

O prazo previsto pela Comissão para a entrada em vigor das disposições desta directiva é 
demasiado curto para as mudanças que são necessárias na estrutura dos Estados-Membros.
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Alteração 149
Anexo I A (novo)

Serviços na acepção do artigo 16º, nº 1

Anexo I A

SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Serviços informáticos e conexos

Serviços de investigação e desenvolvimento

Serviços imobiliários

Serviços de aluguer e de locação financeira
sem operadores

Outros serviços empresariais

Serviços de publicidade
Serviços de prospecção de mercado e sondagens
de opinião      
Serviços de consultoria de gestão  
Serviços relacionados com a consultoria de gestão  
Serviços de testes e análises  
Serviços com incidência na agricultura,
na cinegética e na silvicultura
Serviços com incidência na pesca
Serviços com incidência na indústria extractiva  
Serviços com incidência na indústria
transformadora
Serviços com incidência na distribuição
de energia
Serviços de colocação e fornecimento
de pessoal
Serviços de investigação e segurança
Serviços conexos de consultoria
científica e técnica
Serviço de manutenção e reparação de equipamento                     
(não incluindo embarcações marítimas, aeronaves   
ou outro equipamento de transporte)  

Serviços de limpeza de edifícios   
Serviços de fotografia
Serviços de embalagem
Serviços de impressão e publicação
Serviços de convenção
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Justificação

As listas dos Anexos são indicativas e destinam-se a clarificar o âmbito de aplicação da 
Directiva.

Alteração 150
Anexo I B (novo)

Serviços na acepção do artigo 16º, nº 1 ter

Anexo I B

CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONEXOS 

Trabalhos gerais de construção de edifícios

Trabalhos gerais de construção
de engenharia civil

Trabalhos de montagem e instalação

Trabalhos de acabamento de edifícios

SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO  

Agentes de comércio

Comércio grossista   

Comércio retalhista

Empresas franqueadas

Justificação

As listas dos Anexos são indicativas e destinam-se a clarificar o âmbito de aplicação da 
Directiva.
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Alteração 151
Anexo I C (novo)

Serviços na acepção do artigo 17º, nº 1

Anexo I C

SERVIÇOS AMBIENTAIS  

Serviços de tratamento de águas residuais

Serviços de eliminação de resíduos

Serviços de saneamento e similares

SERVIÇOS RELACIONADOS COM TURISMO E VIAGENS

Serviços hoteleiros e de restauração
(incluindo os serviços de fornecimento de
refeições - 'catering' )

Serviços de agências de viagens
e de operadores turísticos

 

SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS

Desporto e outros serviços de lazer

Justificação

As listas dos Anexos são indicativas e destinam-se a clarificar o âmbito de aplicação da 
Directiva.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Em 11 de Novembro de 2004, a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores organizou uma audição pública sobre a proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos serviços no mercado interno. Se, por um lado, todos os 
participantes foram unânimes em considerar ser necessária uma maior abertura do mercado 
interno dos serviços, por outro, as opiniões quanto aos instrumentos a utilizar revelaram-se 
assaz divergentes. A maioria dos participantes, incluindo a relatora, argumentaram contra um 
proteccionismo desnecessário, tendo, porém, apoiado requisitos de qualidade e de protecção 
elevados, designadamente nos domínios social, do ambiente e da protecção dos consumidores, 
no intuito de garantir uma concorrência leal.

A audição pública veio patentear que a proposta em apreço ultrapassa consideravelmente o 
objectivo indicado. Na sua forma actual, a proposta suscita numerosas questões e constitui 
causa de insegurança jurídica.

Em 21 de Dezembro de 2004, a relatora apresentou um documento de trabalho, em que eram 
focados os seguintes problemas: o âmbito de aplicação, o princípio do país de origem, o 
controlo e a compatibilidade com o acervo comunitário. É convicção da relatora ser 
imperativo proceder a profundas alterações nesses domínios, por forma a ser possível lograr 
um amplo consenso.

A fim de assegurar um maior nível de transparência e de cooperação, foi instituído um novo 
método de trabalho para o PE mediante a criação de um grupo de trabalho ad hoc. Sob a tutela 
da relatora, os membros da Comissão do Mercado Interno, e nomeadamente os seus relatores-
sombra, os autores dos pareceres e os relatores-sombra das comissões consultadas reuniram-
se regularmente. Estas reuniões permitiram debater mais circunstanciadamente os demais 
aspectos integrantes de outros domínios da proposta, que, por falta de tempo, não haviam sido 
examinados no quadro das reuniões ordinárias da comissão. A Presidência do Conselho, a 
Comissão, o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões tiveram igualmente o ensejo 
de comunicar as suas opiniões ao grupo de trabalho. As informações prestadas à comissão 
pela relatora na sequência dessas reuniões foram tornadas públicas, a fim de obviar a que 
surgisse a impressão de se tratar de um processo de trabalho à porta fechada.

No âmbito de uma sessão plenária do PE, o Comissário McCreevy declarou, de modo 
inequívoco, que a Comissão não procederia à apresentação de uma nova proposta. Declarou 
ainda ser desejo da Comissão acompanhar probamente o desenrolar do processo de co-decisão 
e respeitar as prerrogativas do PE.

Um outro exemplo que ilustra cabalmente a cooperação e a transparência reinantes no PE foi 
a preparação de uma primeira parte do projecto de relatório a fim de simplificar e aprofundar 
o debate no seio da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e de 
examinar propostas de solução para os dois pontos mais litigiosos. Com efeito, esta primeira 
parte, apresentada no seio da comissão competente em 19 Abril de 2005, propunha uma 



PE 355.744v01-00 92/95 PR\565998PT.doc

PT

primeira série de alterações às partes mais controversas da proposta da Comissão - o âmbito 
de aplicação e o princípio do país de origem. 

O presente documento constitui a versão consolidada da primeira parte do projecto de 
relatório com alterações à proposta da Comissão na sua totalidade.

II. Aspectos centrais da revisão da directiva

1. O âmbito de aplicação da directiva

A bem da segurança jurídica, impõe-se que o âmbito de aplicação da directiva seja claro e 
inequívoco. Muitos prestadores de serviços ignoram se o serviço por si prestado é ou não 
abrangido pelo âmbito de aplicação da presente directiva. Além disso, é necessário 
estabelecer uma distinção clara entre os serviços abrangidos pela presente directiva e os 
serviços de interesse geral, que deveriam constituir objecto de uma directiva-quadro distinta. 
Do mesmo modo se impõe, a bem da segurança jurídica, distinguir claramente entre os 
serviços abrangidos pela directiva em análise e os serviços que constituem ou constituirão 
objecto de directivas sectoriais — nomeadamente, as profissões regulamentadas, abrangidas 
pela directiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (COM(2002)0119).

a) A definição de "serviço"

Regra geral, a distinção entre os serviços abrangidos pela directiva e os serviços de interesse 
geral constitui um grande problema. Aquando da abertura do mercado dos serviços, há 
sobretudo que garantir a manutenção do acervo em matéria de serviços de interesse geral, que 
constituem um pilar do modelo social europeu. Por conseguinte, afigura-se imperativo 
delimitar sem qualquer ambiguidade o âmbito de aplicação da directiva.

A Comissão comprometeu-se a apresentar, até finais de 2005, um relatório sobre a viabilidade 
e a necessidade de uma lei-quadro relativa aos serviços de interesse geral1. Enquanto não 
existir um quadro comunitário claro aplicável a esses serviços — igualmente previsto no 
Artigo III-6 do Projecto de Constituição — reputa-se judicioso excluí-los do âmbito de 
aplicação da proposta de directiva.

Recorrentes foram as propostas tendentes a estabelecer uma tal distinção graças à elaboração 
de uma lista positiva ou negativa dos diferentes sectores. No entender da relatora, tal é 
inviável. Uma rígida enumeração dos serviços actualmente abrangidos ou não pelo âmbito de 
aplicação da directiva em questão constitui uma abordagem errada, bem como um 
instrumento inapropriado para um sector inovador como o dos serviços.

Infelizmente, também não é possível estabelecer uma definição europeia clara de "serviços de 
interesse geral". Cabe aos Estados-Membros proceder a essa definição. Embora o Tratado 
reconheça o valor dos serviços de interesse económico geral para a UE, abstém-se da sua 
definição por razões que se prendem com o princípio da subsidiariedade (artigo 16° e  n° 2 do 

  
1 Cf. Comunicação da Comissão de 12.5.2004, COM (2004)374
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artigo 86° do Tratado CE).

Sendo assim, a relatora considera pertinente aplicar critérios que, por um lado, caracterizam 
os serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva, como sejam os serviços 
comerciais, ou seja, os serviços remunerados segundo as exigências tradicionais da 
rentabilidade e, por outro, os critérios que definem os serviços de interesse geral e que, por 
conseguinte, justificam a exclusão do âmbito de aplicação da directiva em apreço. A relatora 
propõe igualmente uma diferenciação mais precisa entre os serviços económicos, que podem 
ser de interesse geral, e os serviços comerciais, que respondem a fins puramente financeiros. 

O presente relatório propõe-se precisar o critério já mencionado pela Comissão no Livro 
Branco sobre os serviços de interesse geral, nomeadamente, as obrigações de serviço público 
e de interesse geral1.

b) Exclusão do âmbito de aplicação da directiva

Os serviços de saúde devem ser excluídos do âmbito de aplicação da directiva, a fim de evitar 
uma contradição com a repartição de competências assente no princípio da subsidiariedade, 
prevista no n° 5 do artigo 152° do Tratado CE.

Em virtude da sobreposição da proposta de directiva com disposições da legislação laboral, 
como sejam a directiva relativa ao destacamento de trabalhadores, importa clarificar que a 
presente directiva não prejudica o direito do trabalho em geral, incluindo as convenções 
colectivas regionais ou nacionais, nem as demais leis aplicáveis às condições de emprego. 
Importa introduzir no artigo 1° a devida alteração, uma vez que  se revela insuficiente a 
formulação do Considerando 58, a saber, "(...) não tem por objecto tratar das questões do 
direito de trabalho".

2. Conformidade da proposta de directiva com legislação comunitária em vigor e futura, 
bem como com disposições do direito internacional privado

Uma vez que, na sua forma actual, a directiva relativa aos serviços propõe uma abordagem 
transversal no tocante a um grande número de serviços dos mais diferentes tipos, muitas são 
inevitavelmente as actividades abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, mesmo que sejam já 
objecto de medidas sectoriais. A audição dos peritos de 11 de Novembro de 2004, bem como 
várias conferências realizadas evidenciaram não ser actualmente clara a relação existentes 
entre a proposta em apreço e a legislação internacional e europeia em vigor ou prevista. Entre 
os exemplos, refira-se a directiva europeia relativa ao destacamento de trabalhadores, a 
Convenção de Roma I e o Projecto de Regulamento Roma II, a proposta de directiva relativa 
ao reconhecimento das qualificações profissionais ou a Directiva 2004/18/CE relativa à 
adjudicação de contratos públicos. (Cf. Documento de Trabalho de 21 de Dezembro de 2004).

3. Introdução do princípio do país de origem
  

1 Cf. Comunicação da Comissão de 12.5.2004, COM (2004)374, Anexo I: "A expressão "serviços de interesse 
económico geral" é utilizada no artigo 16° e no n° 2 do artigo 86° do Tratado. Não é definida no Tratado nem 
no direito derivado. Contudo, na prática comunitária, existe um consenso geral de que esta expressão se refere 
aos serviços de natureza económica que os Estados-Membros ou a Comunidade sujeitam a obrigações 
específicas de serviço público em virtude de um critério de interesse geral."
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Um aspecto central da proposta de directiva consiste na introdução do denominado princípio 
do país de origem (artigo 16°), nos termos do qual os prestadores apenas estão sujeitos às 
disposições nacionais do seu país de origem. O país de origem é responsável pelo controlo do 
prestador de serviços e pelo serviço pelo mesmo prestado, mesmo quando os serviços sejam 
fornecidos noutro Estado-Membro. Excepções ao princípio do país de origem são, sobretudo, 
autorizadas nos sectores em que já imperam, a nível comunitário, medidas de harmonização 
sectoriais.

Neste contexto, cumpre assinalar que o "princípio do país de origem", jamais questionado ou 
debatido pela Comissão no seu projecto de exposição de motivos, não constitui, de facto, um 
princípio autónomo. Assim, o princípio do país de origem não é mencionado explicitamente 
nos Tratados, nem constitui um princípio jurídico supremo de imperativa observância no 
âmbito de legislação comunitária. Esta a razão pela qual o título do artigo 16° da proposta de 
directiva induz em erro. Além disso, existe uma flagrante contradição entre este "princípio" e 
o artigo 50º do Tratado, retomado no artigo III-145º da Constituição. Segundo o princípio do 
país de origem, tal como definido pela proposta da Comissão,  uma empresa que forneça um 
serviço em qualquer dos países da União está sujeita apenas ao direito do seu país de origem e 
não tem de conformar-se com outras legislações nacionais eventualmente mais restritivas. No 
entanto, o artigo 50º sublinha que o prestador tem direito a que lhe sejam aplicadas as mesmas 
condições que o país de destino impõe aos seus próprios nacionais. Por conseguinte, é 
evidente que o princípio do país de origem colide com o princípio da igualdade de tratamento 
consagrado nos tratados. Além disso, o princípio do país de origem vai num sentido 
completamente contrário ao do espírito da construção europeia, que se baseia na coordenação 
das disposições dos Estados-Membros, como é sublinhado no nº 2 do artigo 47º do Tratado.

Por conseguinte, a relatora propõe a substituição do critério do país de origem pela aplicação 
do princípio do reconhecimento mútuo, que se baseia na ideia da "equivalência". Deste modo, 
segundo a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, as condições previstas pela 
legislação do Estado de destino não podem somar-se às condições equivalentes já preenchidas 
no Estado de origem. 

No decurso da audição promovida pelo PE, foram apresentadas objecções à inscrição geral do 
princípio do país de origem numa directiva relativa aos serviços, objecções essas expostas 
circunstanciadamente no Documento de Trabalho de 21 de Dezembro de 12.2004.

4. Criação de um balcão único

A relatora considera particularmente positiva a simplificação dos procedimentos 
administrativos, nomeadamente a criação do balcão único, porque tal beneficiará 
principalmente as pequenas e médias empresas. No entender da relatora, o balcão único 
deverá ser aplicado em relação às duas liberdades fundamentais. 

No âmbito da livre prestação de serviços, este balcão único deverá ocupar-se da aplicação do 
princípio do reconhecimento mútuo, segundo o procedimento previsto pelo novo artigo 16º. 
Com efeito, quando há problemas, não existe uma abordagem comum para avaliar a 
equivalência dos níveis de protecção nem um procedimento estabelecido que permita a um 
prestador contestar as decisões que lhe proíbem o fornecimento dos seus serviços num 
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mercado nacional. Por conseguinte, o balcão único poderá contribuir para fazer funcionar 
melhor o reconhecimento mútuo no caso dos serviços. Além disso, é conveniente prever, para 
os prestadores de serviços, a possibilidade de inscrição temporária de efeito automático, por 
via electrónica, no balcão único.

Assim, esta inscrição deverá permitir que o prestador de serviços transfronteiras esteja sujeito 
aos mesmos direitos e obrigações que os nacionais do país de destino, em especial às suas 
regras de conduta. O país de destino poderá ser devidamente informado da prestação de 
serviços, a fim de assegurar a qualidade dos serviços fornecidos, dando a possibilidade aos 
destinatários desses serviços de apresentarem uma queixa através do balcão único.
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