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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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1 JO C ... de ..., p. ....
2 JO C ... de ..., p. ....
3 JO C ... de ..., p. ....

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços no mercado interno
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (10003/2006 – C6-0000/2006),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2004)0002)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2006)0160)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Mercado Interno e 
da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2006),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 30
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(30) Existe já um acervo comunitário 
importante sobre as actividades de 
serviços. A presente directiva integra este 
acervo comunitário, completando-o. 
Foram detectadas incompatibilidades 
entre a presente directiva e outros 
instrumentos comunitários, pelo que a 
directiva prevê a sua resolução, 
nomeadamente através de derrogações. 
Contudo, importa prever uma regra para 
quaisquer casos remanescentes e 
excepcionais em que haja 
incompatibilidade entre uma disposição 
da presente directiva e uma de outro 
instrumento comunitário. A existência 
dessa incompatibilidade deverá ser 
determinada no respeito das regras do 
Tratado que regem o direito de 
estabelecimento e a livre circulação de 
serviços.

Suprimido

Justificação

Na medida em que o texto do Conselho não traz valor acrescentado ao disposto no artigo 3.º
e a fim de evitar a incerteza jurídica, este considerando deve ser suprimido.

Alteração 2
Artigo 1, nºs 6 e 7

6. A presente directiva não afecta a 
legislação laboral, ou seja quaisquer 
disposições legais ou contratuais em 
matéria de condições de emprego, de 
condições de trabalho, incluindo a saúde e a 
segurança no trabalho, e da relação entre o 
empregador e o trabalhador, que os 
Estados-Membros aplicam em 
conformidade com o respectivo direito 
nacional no respeito do direito 
comunitário. A presente directiva também 
não afecta a legislação de segurança social 
dos Estados-Membros.

6. A presente directiva não afecta a 
legislação laboral, ou seja quaisquer 
disposições legais ou contratuais em 
matéria de condições de emprego, de 
condições de trabalho, incluindo a saúde e a 
segurança no trabalho, e da relação entre o 
empregador e o trabalhador, que os 
Estados-Membros aplicam em 
conformidade com o direito comunitário, 
as legislações e as práticas nacionais. A 
presente directiva também não afecta a 
legislação de segurança social dos 
Estados-Membros.
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7. A presente directiva não afecta o 
exercício dos direitos fundamentais, tal 
como reconhecidos pelos 
Estados-Membros e pelo direito 
comunitário e também não prejudica o 
direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções colectivas e o direito de acção 
colectiva, em conformidade com o direito e 
as práticas nacionais que respeitam o 
direito comunitário.

7. A presente directiva não afecta o 
exercício dos direitos fundamentais, tal 
como reconhecidos pelos 
Estados-Membros e pelo direito 
comunitário e também não prejudica o 
direito de negociar, celebrar e aplicar 
convenções colectivas e o direito de acção
colectiva, em conformidade com o direito 
comunitário e as práticas nacionais, em 
especial as regras atinentes às relações 
entre os parceiros sociais nos 
Estados-Membros.

Justificação

A presente alteração respeita a nova estrutura introduzida pela proposta alterada da 
Comissão, posteriormente adoptada pelo Conselho, nos números 6 e 7 do artigo 1.º (o 
Direito laboral é tratado no número 6, enquanto que o número 7 se prende com os direitos 
fundamentais). Contudo, para conseguir o apoio mais amplo possível das cidadãs e dos 
cidadãos da União Europeia, continua a ser essencial proceder a alguns ajustamentos no 
texto. Assim, a alteração respeita o facto de que a referência à Carta dos Direitos 
Fundamentais seja feita apenas no considerando 15, desde que o artigo 1.º introduza uma 
formulação que reflicta literalmente o artigo 28.º da Carta. Além disso, em conformidade 
com o artigo 126.º, número 2 do Tratado CE, deve ser prestada uma atenção particular às 
legislações e práticas nacionais, em especial as que regem as relações entre os parceiros 
sociais nos Estados-Membros.

Alteração 3
Artigo 2, nº 2, alínea a)

a) Serviços de interesse geral sem carácter 
económico;

a) Serviços de interesse geral;

Justificação

A presente alteração restabelece parcialmente a posição do Parlamento em primeira leitura. 
Parece conduzir a um compromisso com a posição do Conselho, nomeadamente retomando o 
texto da proposta alterada da Comissão. 

Alteração 4
Artigo 2, nº 2, alínea j)
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j) Serviços sociais no sector da habitação, 
da assistência à infância e serviços 
dispensados às famílias e às pessoas 
permanente ou temporariamente 
necessitadas, prestados pelo Estado, por 
prestadores mandatados pelo Estado ou 
por instituições de solidariedade social 
reconhecidas pelo Estado enquanto tais;

j) Serviços sociais no sector da habitação, 
da assistência à infância e serviços 
dispensados às famílias e às pessoas 
permanente ou temporariamente 
necessitadas, regimes legais e regimes 
complementares de protecção social que 
cobrem os riscos fundamentais da vida
prestados pelo Estado, por prestadores ou 
por instituições de solidariedade social 
mandatados ou reconhecidos pelo Estado;

Justificação

Embora esta alteração retome o novo texto do Conselho, que assegura uma melhor definição 
jurídica dos serviços sociais e, por conseguinte, maior certeza jurídica, também tem em conta 
a Comunicação da Comissão recentemente adoptada sobre os Serviços sociais de interesse 
geral (COM (2006) 177 final). A alteração não faz qualquer juízo prematuro relativamente 
aos resultados da consulta em curso, nem tão pouco se lhes antecipa. A Comissão decidirá da 
sequência a dar a este processo e ponderará na melhor abordagem a seguir tendo, 
nomeadamente, em conta a necessidade e a possibilidade jurídica de uma proposta 
legislativa.

Alteração 5
Artigo 3

Relação com outras disposições do direito 
comunitário

Relação com outras disposições do direito 
comunitário

1. Sempre que haja conflito entre uma 
disposição da presente directiva e um outro 
instrumento comunitário que discipline 
aspectos específicos do acesso e do 
exercício da actividade de um serviço em 
domínios ou profissões específicos, as 
disposições desse instrumento comunitário 
prevalecem e aplicam-se a esses domínios 
ou profissões específicos. Neles se incluem 
os actos seguintes:

1. Sempre que haja conflito entre uma 
disposição da presente directiva e um outro 
instrumento comunitário que discipline 
aspectos específicos do acesso e do 
exercício da actividade de um serviço em 
domínios ou profissões específicos, as 
disposições desse instrumento comunitário 
prevalecem e aplicam-se a esses domínios 
ou profissões específicos. Neles se incluem 
os actos seguintes:

a) Directiva 96/71/CE; a) Directiva 96/71/CE;

b) Regulamento (CEE) n.º 1408/71; b) Regulamento (CEE) n.º 1408/71;
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c) 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 televisiva1;

c) 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 televisiva1;

d) Directiva 2005/36/CE. d) Directiva 2005/36/CE.

2. A presente directiva não diz respeito às 
regras de direito internacional privado, 
nomeadamente as regras que regem o 
direito aplicável às obrigações contratuais e 
extracontratuais, nomeadamente as que 
garantem que os consumidores beneficiam 
da protecção que lhes conferem as 
disposições em matéria de defesa do 
consumidor previstas na legislação em 
vigor no respectivo Estado-Membro.

2. A presente directiva não diz respeito às 
regras de direito internacional privado, 
nomeadamente as regras que regem o 
direito aplicável às obrigações contratuais e 
extracontratuais, nomeadamente as que 
garantem que os consumidores beneficiam 
da protecção que lhes conferem as 
disposições em matéria de defesa do 
consumidor previstas na legislação em 
vigor no respectivo Estado-Membro.

2 bis. A presente directiva não priva o 
consumidor da protecção que lhe é
conferida pelas disposições em matéria de 
defesa do consumidor previstas na 
legislação em vigor no respectivo 
Estado-Membro, nos termos do Direito 
comunitário. 

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 de serviços.

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 de serviços.

Justificação

A presente alteração respeita o novo texto do Conselho sobre o artigo 3.º. Além disso, em 
conformidade com o artigo 153.º, n.º 5 do Tratado CE, esta alteração procura manter o 
equilíbrio sensível alcançado pelo Parlamento aquando da sua primeira leitura. 

Alteração 6
Artigo 28

Assistência mútua – obrigações gerais Assistência mútua – obrigações gerais
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1. Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de assegurar 
a fiscalização dos prestadores e dos seus 
serviços.

1. Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de assegurar 
a fiscalização dos prestadores e dos seus 
serviços.

2. Para efeitos do presente capítulo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respectivos endereços aos demais 
Estados-Membros e à Comissão. A 
Comissão publica e actualiza regularmente 
a lista dos pontos de contacto.

2. Para efeitos do presente capítulo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respectivos endereços aos demais 
Estados-Membros e à Comissão. A 
Comissão publica e actualiza regularmente 
a lista dos pontos de contacto.

3. Os pedidos de informação e os pedidos 
para efectuar quaisquer verificações, 
inspecções e inquéritos ao abrigo do 
presente capítulo devem ser 
fundamentados, especificando 
nomeadamente a razão do pedido. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente destinadas aos fins para que 
foram solicitadas.

3. Os pedidos de informação e os pedidos 
para efectuar quaisquer verificações, 
inspecções e inquéritos ao abrigo do 
presente capítulo devem ser 
fundamentados, especificando 
nomeadamente a razão do pedido. As 
informações que forem trocadas devem ser 
exclusivamente destinadas aos fins para que 
foram solicitadas.

4. No caso de receberem um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores estabelecidos no seu território 
comunicam às respectivas autoridades 
competentes todas as informações 
necessárias para a fiscalização das suas 
actividades, em conformidade com o 
respectivo direito nacional.

4. No caso de receberem um pedido de 
assistência das autoridades competentes de 
outro Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
prestadores estabelecidos no seu território 
comunicam às respectivas autoridades 
competentes todas as informações 
necessárias para a fiscalização das suas 
actividades.

5. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou para 
efectuar verificações, inspecções e 
inquéritos, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução.

5. No caso de existirem dificuldades para 
satisfazer um pedido de informação ou para 
efectuar verificações, inspecções e 
inquéritos, o Estado-Membro avisa 
rapidamente o Estado-Membro requerente 
para que se encontre uma solução.

6. Os Estados-Membros fornecem, o mais 
rapidamente possível e por via electrónica, 
as informações solicitadas por outros 
Estados-Membros ou pela Comissão.

6. Os Estados-Membros fornecem, o mais 
rapidamente possível e por via electrónica, 
as informações solicitadas por outros 
Estados-Membros ou pela Comissão.
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7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os registos em que os prestadores estão 
inscritos e que podem ser consultados pelas 
autoridades competentes nos respectivos 
territórios também possam ser consultados 
nas mesmas condições pelas autoridades 
competentes equivalentes dos outros 
Estados-Membros.

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os registos em que os prestadores estão 
inscritos e que podem ser consultados pelas 
autoridades competentes nos respectivos 
territórios também possam ser consultados 
nas mesmas condições pelas autoridades 
competentes equivalentes dos outros 
Estados-Membros.

8. Os Estados-Membros comunicam à
Comissão informações sobre casos em que 
outro Estado-Membro não tenha cumprido 
a sua obrigação de assistência mútua. 
Sempre que necessário, a Comissão toma 
as medidas adequadas, incluindo o 
procedimento previsto no artigo 226.º do 
Tratado, para assegurar que o 
Estado-Membro em causa cumpre a sua 
obrigação de assistência mútua. A 
Comissão informa periodicamente os 
Estados-Membros sobre o funcionamento 
das disposições em matéria de assistência 
mútua.

8. Os Estados-Membros comunicam à
Comissão informações sobre casos em que 
outro Estado-Membro não tenha cumprido 
a sua obrigação de assistência mútua. 
Sempre que necessário, a Comissão toma 
as medidas adequadas, incluindo o 
procedimento previsto no artigo 226.º do 
Tratado, para assegurar que o 
Estado-Membro em causa cumpre a sua 
obrigação de assistência mútua. A 
Comissão informa periodicamente os 
Estados-Membros sobre o funcionamento 
das disposições em matéria de assistência 
mútua.

Justificação

A fim de permitir uma maior transparência e certeza jurídica, esta alteração suprime, no n.º
4, a referência feita ao "direito nacional" aplicável. Em primeiro lugar, este assunto não 
deveria ser objecto do artigo sobre as disposições gerais, que trata, principalmente, das 
obrigações gerais que incumbem aos Estados-Membros quando solicitam uma assistência 
mútua, e não do Direito aplicável. Além disso, o n.º 4 não tem um enunciado suficientemente 
claro que permita determinar com toda a certeza qual o Direito nacional aplicável. Com 
efeito, o "respectivo direito nacional" pode apenas fazer referência ao Direito nacional "dos 
Estados-Membros de estabelecimento". A presente alteração pretende evitar toda e qualquer 
ambiguidade, caso se considerasse que o controlo das actividades do prestador seria 
unicamente conforme ao Direito nacional do Estado-Membro de estabelecimento.

Alteração 7
Artigo 29

Assistência mútua – obrigações gerais do 
Estado-Membro de estabelecimento

Assistência mútua – obrigações gerais do 
Estado-Membro de estabelecimento
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1. No que respeita aos prestadores que 
desempenham actividades de serviços 
noutro Estado-Membro, o Estado-Membro 
de estabelecimento fornece, a pedido de 
outro, informações sobre os prestadores 
que estejam estabelecidos no seu território, 
designadamente a confirmação de que o 
prestador se encontra estabelecido no seu 
território e, na medida em que de tal 
tenham conhecimento, do facto de aí não 
exercerem as suas actividades de forma 
ilícita.

1. No que respeita aos prestadores que 
desempenham actividades de serviços 
noutro Estado-Membro, o Estado-Membro 
de estabelecimento fornece, a pedido de 
outro, informações sobre os prestadores 
que estejam estabelecidos no seu território, 
designadamente a confirmação de que o 
prestador se encontra estabelecido no seu 
território e, na medida em que de tal 
tenham conhecimento, do facto de aí não 
exercerem as suas actividades de forma 
ilícita.

2. O Estado-Membro de estabelecimento 
procede às verificações, inspecções e 
inquéritos solicitados por outro 
Estado-Membro, informando-o dos 
resultados e, se for caso disso, das medidas 
tomadas. Para o efeito, as autoridades 
competentes intervêm nos limites das 
competências que lhes são atribuídas no 
respectivo Estado-Membro. As autoridades 
competentes podem decidir sobre as 
medidas mais adequadas a tomar em cada 
caso específico, a fim de dar resposta ao 
pedido de outro Estado-Membro.

2. O Estado-Membro de estabelecimento 
procede às verificações, inspecções e 
inquéritos solicitados por outro 
Estado-Membro, informando-o dos 
resultados e, se for caso disso, das medidas 
tomadas. Para o efeito, as autoridades 
competentes intervêm nos limites das 
competências que lhes são atribuídas no 
respectivo Estado-Membro. As autoridades 
competentes podem decidir sobre as 
medidas mais adequadas a tomar em cada 
caso específico, a fim de dar resposta ao 
pedido de outro Estado-Membro.

3. Quando tiverem conhecimento efectivo 
de qualquer conduta ou de actos concretos 
de um prestador estabelecido no seu 
território que presta serviços noutros 
Estados-Membros e que, em seu entender, 
sejam susceptíveis de prejudicar 
gravemente a saúde ou a segurança das 
pessoas ou o ambiente, o Estado-Membro 
de estabelecimento informa o mais 
rapidamente possível todos os outros 
Estados-Membros e a Comissão.

3. Quando tiverem conhecimento efectivo 
de qualquer conduta ilegal relativa a uma 
actividade de serviços ou de quaisquer 
actos concretos de um prestador 
estabelecido no seu território que presta 
serviços noutros Estados-Membros e que, 
em seu entender, sejam susceptíveis de 
prejudicar gravemente a saúde ou a 
segurança das pessoas ou o ambiente, o 
Estado-Membro de estabelecimento 
informa o mais rapidamente possível todos 
os outros Estados-Membros e a Comissão.

Justificação

É importante que o Estado-Membro de estabelecimento informe os outros Estados-Membros 
de quaisquer actos concretos cometidos por um prestador de serviços estabelecido no seu 
território susceptíveis de prejudicar a saúde ou a segurança das pessoas ou do ambiente. 
Além disso, esta alteração, que retoma, em parte, a posição do Parlamento em primeira 
leitura, tem em conta outras possíveis condutas ilegais do prestador e, em especial, o 
problema do trabalho não declarado e dos "falsos trabalhadores independentes".
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Alteração 8
Artigo 30

Fiscalização pelo Estado-Membro de 
estabelecimento em caso de deslocação 
temporária de um prestador para outro 

Estado-Membro

Fiscalização pelo Estado-Membro de 
estabelecimento em caso de deslocação 
temporária de um prestador para outro 

Estado-Membro

1. No que respeita aos casos não 
abrangidos pelo n.º 1 do artigo 31.º, o 
Estado-Membro de estabelecimento 
assegura a fiscalização do cumprimento 
das suas exigências, em conformidade 
com as competências de fiscalização 
previstas no respectivo direito nacional, 
em particular através de medidas de 
fiscalização no local de estabelecimento do 
prestador.

1. O Estado-Membro de estabelecimento é
responsável pelo controlo do prestador no 
seu território, em particular através de 
medidas de fiscalização no local de 
estabelecimento do prestador.

2. O Estado-Membro de estabelecimento 
não pode abster-se de tomar medidas de 
fiscalização ou de execução no seu 
território sob a alegação de que o serviço 
foi prestado ou causou prejuízos noutro 
Estado-Membro.

2. O Estado-Membro de estabelecimento 
não pode abster-se de tomar medidas de 
fiscalização ou de execução no seu 
território sob a alegação de que o serviço 
foi prestado ou causou prejuízos noutro 
Estado-Membro.

3. Da obrigação prevista no n.º 1 não 
decorre que o Estado-Membro de 
estabelecimento tenha de proceder a 
verificações factuais e controlos no 
território do Estado-Membro em que o 
serviço é prestado. Esses controlos e 
verificações devem ser efectuados pelas 
autoridades do Estado-Membro em que o 
prestador opera temporariamente, 
mediante pedido das autoridades do 
Estado-Membro de estabelecimento, nos 
termos do artigo 31.º.

Suprimido

Justificação

As alterações ao capítulo relativo à cooperação administrativa respeitam a nova estrutura 
estabelecida pelo Conselho, que permite uma visão clara dos deveres e das obrigações dos 
Estados-Membros de estabelecimento e dos Estados-Membros onde o serviço é prestado. 
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Contudo, esta alteração retoma a posição do Parlamento adoptada em primeira leitura. 
Assim, segundo a posição do Parlamento, o Estado-Membro de estabelecimento é
responsável pelo controlo do prestador no seu território e não pode recusar-se a tomar 
medidas pelo facto de o serviço ter sido prestado num outro Estado-Membro. 

Alteração 9
Artigo 31

Fiscalização pelo Estado-Membro em que o 
serviço é prestado em caso de deslocação 
temporária do prestador

Fiscalização pelo Estado-Membro em que o 
serviço é prestado em caso de deslocação 
temporária do prestador

1. No que respeita aos requisitos 
nacionais que podem ser impostos nos 
termos do artigo 16.º ou 17.º, o 
Estado-Membro onde o serviço é prestado 
tem a responsabilidade de fiscalizar a 
actividade do prestador no seu território. 
Em conformidade com o direito 
comunitário, o Estado-Membro onde o 
serviço é prestado:

1. O Estado-Membro onde o serviço é
prestado tem a responsabilidade de 
fiscalizar a actividade do prestador no seu 
território. Em conformidade com o direito 
comunitário, o Estado-Membro onde o 
serviço é prestado:

a) Toma todas as medidas necessárias para 
garantir que o prestador respeita os 
requisitos em matéria de acesso a essa 
actividade e respectivo exercício;

a) Toma todas as medidas necessárias para
garantir que o prestador respeita os 
requisitos em matéria de acesso a essa 
actividade e respectivo exercício;

b) Procede às verificações, inspecções e 
inquéritos necessários para fiscalizar o 
serviço prestado.

b) Procede às verificações, inspecções e 
inquéritos necessários para fiscalizar o 
serviço prestado, incluindo as solicitadas 
pelo Estado-Membro de estabelecimento.

2. No que respeita a outros requisitos que 
não os previstos no n.º 1, e em caso de 
deslocação temporária de um prestador 
para outro Estado-Membro a fim de aí
prestar um serviço sem se estabelecer, as 
autoridades competentes desse 
Estado-Membro participam na 
fiscalização do prestador nos termos dos 
n.ºs 3 e 4.

Suprimido
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3. A pedido do Estado-Membro de 
estabelecimento, as autoridades 
competentes do Estado-Membro em que o 
serviço é prestado procedem a verificações, 
inspecções e inquéritos que sejam 
necessários para assegurar a eficácia da 
fiscalização do Estado-Membro de 
estabelecimento. Para o efeito, as 
autoridades competentes intervêm nos 
limites das competências que lhes são 
atribuídas no respectivo Estado-Membro. 
As autoridades competentes podem decidir 
sobre as medidas mais adequadas a tomar 
em cada caso específico, a fim de dar 
resposta ao pedido do Estado-Membro de 
estabelecimento.

2. Sempre que o Estado-Membro de 
estabelecimento o solicite, as autoridades 
competentes do Estado-Membro em que o 
serviço é prestado procedem a verificações, 
inspecções e inquéritos que sejam 
necessários para assegurar a eficácia da 
fiscalização do Estado-Membro de 
estabelecimento. Para o efeito, as 
autoridades competentes intervêm nos 
limites das competências que lhes são 
atribuídas no respectivo Estado-Membro. 
As autoridades competentes podem decidir 
sobre as medidas mais adequadas a tomar 
em cada caso específico, a fim de dar 
resposta ao pedido do Estado-Membro de 
estabelecimento.

4. Por sua própria iniciativa, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o serviço é
prestado podem proceder a verificações, 
inspecções e inquéritos no local, desde que
estes não sejam discriminatórios, não sejam 
motivados pelo facto de se tratar de um 
prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro e sejam proporcionados.

3. As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que o serviço é
prestado podem proceder a verificações, 
inspecções e inquéritos no local, desde que 
estes não sejam discriminatórios, não sejam 
motivados pelo facto de se tratar de um 
prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro e sejam proporcionados.

Justificação

As alterações ao capítulo relativo à cooperação administrativa respeitam a nova estrutura 
estabelecida pelo Conselho, que permite uma visão clara dos deveres e das obrigações dos 
Estados-Membros de estabelecimento e dos Estados-Membros onde o serviço é prestado. 
Contudo, esta alteração retoma a posição do Parlamento adoptada em primeira leitura. 
Assim, segundo a posição do Parlamento, o Estado-Membro de estabelecimento é
responsável pelo controlo do prestador no seu território, enquanto que o Estado-Membro 
onde o serviço é prestado procede ao seu controlo quando este presta serviços no seu 
território.

Alteração 10
Artigo 39

Avaliação mútua Avaliação mútua
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1. Até …*, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório que 
deve incluir as informações previstas nas 
seguintes disposições:

1. Até …*, os Estados-Membros 
apresentam à Comissão um relatório que 
deve incluir as informações previstas nas 
seguintes disposições:

a) N.º 2 do artigo 9.º, relativo aos regimes 
de autorização;

a) N.º 2 do artigo 9.º, relativo aos regimes 
de autorização;

b) N.º 5 do artigo 15.º, relativo aos 
requisitos sujeitos a avaliação;

b) N.º 5 do artigo 15.º, relativo aos 
requisitos sujeitos a avaliação;

c) N.º 3 do artigo 25.º, relativo às 
actividades pluridisciplinares.

c) N.º 3 do artigo 25.º, relativo às 
actividades pluridisciplinares.

2. A Comissão transmite os relatórios 
previstos no n.º 1 aos Estados-Membros, 
que, no prazo de seis meses a contar da sua 
recepção, comunicam as suas observações 
sobre cada um dos relatórios. Nesse mesmo 
período, a Comissão consulta as partes 
interessadas sobre os referidos relatórios.

2. A Comissão transmite os relatórios 
previstos no n.º 1 aos Estados-Membros, 
que, no prazo de seis meses a contar da sua 
recepção, comunicam as suas observações 
sobre cada um dos relatórios. Nesse mesmo 
período, a Comissão consulta as partes 
interessadas sobre os referidos relatórios.

3. A Comissão apresenta os relatórios e as 
observações dos Estados-Membros ao 
Comité referido no n.º 1 do artigo 40.º, que 
pode igualmente apresentar observações.

3. A Comissão apresenta os relatórios e as 
observações dos Estados-Membros ao 
Comité referido no n.º 1 do artigo 40.º, que 
pode igualmente apresentar observações.

4. À luz das observações previstas nos n.ºs 
2 e 3, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até ...**, um 
relatório de síntese acompanhado, se 
necessário, de propostas de iniciativas 
complementares.

4. À luz das observações previstas nos n.ºs 
2 e 3, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, até ...**, um 
relatório de síntese acompanhado, se 
necessário, de propostas de iniciativas 
complementares.

5. Até …***, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão sobre 
os requisitos nacionais cuja aplicação seja 
susceptível de se encontrar abrangida pelo 
âmbito de aplicação do terceiro parágrafo 
do n.º 1 do artigo 16.º e do primeiro 
período do n.º 3 do artigo 16.º, justificando 
por que razão consideram que a aplicação 
desses requisitos preenche os critérios 
referidos no terceiro parágrafo do n.º 1 do 
artigo 16.º e no primeiro período do n.º 3 
do artigo 16.º.

5. Até …***, os Estados-Membros 
apresentam um relatório à Comissão sobre 
os requisitos nacionais cuja aplicação seja 
susceptível de se encontrar abrangida pelo 
âmbito de aplicação do terceiro parágrafo 
do n.º 1 do artigo 16.º e do primeiro 
período do n.º 3 do artigo 16.º, justificando 
por que razão consideram que a aplicação 
desses requisitos preenche os critérios 
referidos no terceiro parágrafo do n.º 1 do 
artigo 16.º e no primeiro período do n.º 3 
do artigo 16.º.

A partir dessa data, os Estados-Membros 
transmitem à Comissão quaisquer 
alterações dos seus requisitos, incluindo 
novos requisitos, tal como acima referidos, 
juntamente com a respectiva justificação.

A partir dessa data, os Estados-Membros 
transmitem à Comissão quaisquer 
alterações dos seus requisitos, incluindo 
novos requisitos, tal como acima referidos, 
juntamente com a respectiva justificação.
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A Comissão comunica os requisitos 
transmitidos aos outros Estados-Membros. 
Essa comunicação não obsta a que os 
Estados-Membros aprovem as disposições 
em questão. A Comissão apresenta 
anualmente análises e orientações sobre a 
aplicação dessas disposições no contexto 
da presente directiva.

A Comissão comunica os requisitos 
transmitidos aos outros Estados-Membros. 
Essa comunicação não obsta a que os 
Estados-Membros aprovem as disposições 
em questão. 

* Três anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

* Três anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

** Quatro anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

** Quatro anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

*** Três anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

*** Três anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Justificação

Estas "análises e orientações" não permitem uma avaliação ou consulta prévias, que 
poderiam repor em causa o poder co-legislativo do Conselho e do Parlamento Europeu. Além 
disso, a interpretação da legislação comunitária incumbe ao Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias (TJCE). A relatora considera que a Comissão Europeia pode 
sempre prestar uma ajuda aos Estados-Membros na elaboração de um método comum de 
avaliação, a fim de respeitar as suas obrigações de apresentar um relatório em conformidade 
com o presente artigo. 

Alteração 11
Artigo 41

Cláusula de reexame Cláusula de reexame
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Até …*, e posteriormente de três em três 
anos, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório global 
sobre a aplicação da presente directiva. Nos 
termos do n.º 4 do artigo 16.º, o relatório 
debruçar-se, em especial, sobre a aplicação 
do artigo 16.º. Analisa igualmente a 
necessidade de se tomarem medidas 
complementares sobre matérias excluídas 
do âmbito de aplicação da presente 
directiva. Esse relatório é acompanhado, se 
for caso disso, de propostas de alteração da 
presente directiva a fim de realizar 
integralmente o mercado interno dos 
serviços.

Até …*, e posteriormente de três em três 
anos, a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório global 
sobre a aplicação da presente directiva. Nos 
termos do n.º 4 do artigo 16.º, o relatório 
debruçar-se, em especial, sobre a aplicação 
do artigo 16.º. Para além dos assuntos 
visados no artigo 38.º, este relatório 
analisa igualmente a necessidade de se 
tomarem medidas complementares, em 
matéria de harmonização ou de outro 
tipo, sobre matérias excluídas do âmbito de 
aplicação da presente directiva. Em 
conformidade com o artigo 16.º (4), 
analisa igualmente a oportunidade de 
medidas de harmonização para as 
actividades de serviços já abrangidas pela 
presente directiva. O relatório é
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas de alteração da presente directiva 
a fim de realizar integralmente o mercado 
interno dos serviços.

* Cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

* Cinco anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Justificação

Aceitando embora o novo texto apresentado pelo Conselho, a presente alteração procura 
assegurar a coerência da cláusula de reexame com as outras disposições da directiva para as 
quais já estão previstas medidas de harmonização, nomeadamente o artigo 16.º (4) e o artigo 
38.º. Além disso, esta alteração tem em conta os artigos 47.º e 95.º do Tratado CE, que 
estipulam que os co-legisladores adoptam as medidas relativas à aproximação das 
disposições legislativas dos Estados-Membros que têm por objecto o estabelecimento e o 
funcionamento do mercado interno. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Introdução

No final de dois anos de debates prolongados e de trabalho persistente concluídos pela 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, o Parlamento Europeu 
aprovou em 16 de Fevereiro de 2006 a sua posição em primeira leitura. 

O compromisso alcançado pelo Parlamento conseguiu aplacar os temores e as polémicas 
causados pela proposta original da Comissão, bem como esclarecer os equívocos que 
rodearam a malfadada "Directiva Bolkestein". 

Assim, os 25 000 manifestantes que desfilaram pelas ruas de Estrasburgo aquando do debate 
em plenária acolheram favoravelmente as modificações radicais e substanciais efectuadas pelo 
Parlamento, que tornaram texto aceitável para a maioria. A Comissão e o Conselho 
reconheceram o compromisso do Parlamento como um formidável progresso, qualificado de 
"decisivo na História da democracia europeia" pela presidência austríaca, compromisso esse 
que lançou as fundações do acordo político sobre a "Directiva Serviços". Com este processo 
legislativo, as Instituições europeias tomaram em consideração a necessidade de uma Europa 
social.

O Conselho já havia igualmente efectuado um grande número de trabalhos técnicos desde a 
adopção da proposta da Comissão, sob as presidências irlandesa, neerlandesa, luxemburguesa 
e britânica. O acordo político adoptado no Conselho "Competitividade" do passado dia 29 de 
Maio, contra o qual nenhum Estado-Membro se manifestou, constituiu um resultado notável 
da presidência austríaca, um ano após o referendo francês sobre o projecto de Tratado que 
institui uma Constituição para a Europa.

A Comissão e o Conselho admitiram que o compromisso alcançado no Parlamento sobre 
pontos sensíveis como o âmbito de aplicação, a supressão do princípio do país de origem, a 
exclusão total do Direito laboral e do Direito internacional privado, ou ainda o capítulo sobre a 
cooperação administrativa, é muito frágil e não deveria ser posto em causa. 

A relatora entende perfeitamente que o acordo político do Conselho constitui também um 
compromisso equilibrado e frágil que, em substância, está muito próximo da posição do 
Parlamento em primeira leitura. No entanto, a relatora considera igualmente a necessidade de 
uma segunda leitura do Parlamento, a fim de dar ao texto maior certeza jurídica e mais clareza, 
para assim garantir um apoio total das cidadãs e dos cidadãos da União Europeia. 

Nesta óptica, a relatora propõe um número diminuto de alterações aos seguintes 
sectores-chave: Direito laboral, exclusão dos serviços sociais, defesa dos consumidores, 
cooperação administrativa, avaliação mútua e cláusula de reexame. As alterações propostas 
centram-se nos artigos e carecerão, a bem da coerência, de outras alterações aos respectivos 
considerandos. 

Para terminar, a relatora gostaria igualmente chamar a atenção para os numerosos encargos 
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administrativos e exigências burocráticas introduzidas no texto do Conselho, embora nenhuma 
alteração tenha sido proposta nessa matéria. 

A relatora esforçou-se por chegar a um acordo com o Conselho, de molde a permitir uma 
rápida adopção da directiva relativa aos serviços no mercado interno, que trará verdadeiras 
vantagens económicas e novas oportunidades para as empresas, assegurando, ao mesmo 
tempo, um nível elevado de defesa dos consumidores. 

2. Alterações propostas pela relatora

Direito do trabalho, artigo 1ºa)

Cumpre sublinhar o consenso entre as três Instituições no que toca exclusão à total do direito 
laboral do âmbito de aplicação da directiva, incluindo o destacamento dos trabalhadores. 
Contudo, para garantir o apoio mais amplo possível das cidadãs e cidadãos da União Europeia,
a relatora considera que é primordial proceder a alguns ajustamentos menores ao texto 
proposto pelo Conselho. Assim, aceitando embora que a referência à Carta dos Direitos 
Fundamentais seja mantida apenas no considerando correspondente, o artigo 1.º deveria 
reflectir a formulação exacta do artigo 28.º desta Carta. Além disso, deveria ser prestada uma 
atenção particular às legislações e práticas nacionais, em especial no que toca às relações entre 
parceiros sociais nos Estados-Membros.

Por conseguinte, a alteração propõe substituir o texto do Conselho pela expressão "em 
conformidade com o Direito comunitário, as legislações e as práticas nacionais", uma 
formulação que é consentânea com o Tratado e é utilizada na Carta, assim como em 
numerosos instrumentos relativos ao Direito comunitário do trabalho.

b) Serviços sociais, artigo 2º

A definição legal estabelecida pelo Conselho assegura maior certeza jurídica e parece aceitável. 
Além disso, em 26 de Abril de 2006, a Comissão Europeia adoptou uma Comunicação sobre 
os Serviços Sociais de Interesse Geral que deveria ser sido devidamente tida em consideração. 
A relatora entende que a directiva relativa aos serviços no mercado interno não deveria fazer 
qualquer juízo prematuro, nem tão pouco antecipar-se aos resultados da consulta em curso 
lançada pela Comunicação da Comissão.

c) Protecção dos consumidores, artigo 3º

Verifica-se igualmente um consenso relativo à necessidade de criar, na presente directiva, 
verdadeiras vantagens económicas para as empresas, aumentando, ao mesmo tempo, o grau de 
defesa dos consumidores, os quais poderão beneficiar de uma elevada qualidade e de um amplo 
acesso aos serviços oferecidos. Por conseguinte, a relatora regozija-se com o novo texto 
proposto pelo Conselho para o artigo 3.º relativo à defesa dos consumidores. Além disso, a 
alteração proposta conduz a um equilíbrio justo, assegurando-se de que, em conformidade com 
o artigo 153.º do Tratado CE, esta directiva não impede nenhum Estado-Membro de manter 
ou de estabelecer medidas mais rigorosas de defesa dos consumidores, no respeito pelo Direito 
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comunitário.

d) Cooperação administrativa

As alterações ao capítulo relativo à cooperação administrativa observam a nova estrutura 
estabelecida pelo Conselho, que permite uma visão clara dos deveres e obrigações dos Estados-
Membros de estabelecimento e dos Estados-Membros onde o serviço é prestado. 

Contudo, impõem-se diversas alterações, de molde a reflectir o compromisso global alcançado 
na Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, que reforçou a 
possibilidades de controlo da actividade do prestador pelo Estado-Membro onde o serviço é
prestado. Assim, de acordo com a posição do Parlamento, o Estado-Membro de 
estabelecimento é responsável pelo controlo do prestador no seu território, enquanto que o 
Estado-Membro onde o serviço é prestado procede ao respectivo controlo quando este presta 
serviços no seu território. Por outro lado, a relatora considera que o capítulo sobre a 
cooperação administrativa não deveria fazer referência à lei aplicável ao prestador, já que esta 
questão se encontra regulamentada no artigo 16.º graças à supressão do princípio do país de 
origem e às novas disposições sobre a livre prestação dos serviços.

e) Nº 5 do artigo 39º, análises e orientações sobre a aplicação do artigo 16º

O Conselho introduz um processo através do qual os Estados-Membros apresentam um 
relatório à Comissão sobre os requisitos nacionais cuja aplicação poderia ser abandonada em 
virtude do terceiro parágrafo do artigo 16.º (nº 1) e do artigo 16 (nº 3). A Comissão comunica 
estes requisitos aos outros Estados-Membros e fornece análises e orientações sobre a sua 
aplicação no contexto da directiva. 

A relatora pensa que a interpretação da legislação comunitária cabe ao Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e deseja preservar os direitos institucionais do Parlamento Europeu e 
do Conselho no que diz respeito aos seguimentos a dar ao processo de avaliação.

f) Cláusula de reexame e medidas de harmonização, artigo 41º

A relatora aceita o novo texto proposto pelo Conselho. A alteração proposta destina-se a 
assegurar a coerência da "cláusula de reexame" com as outras disposições da directiva que já
prevêem medidas de harmonização, nomeadamente o artigo 16.º (4.º) e o artigo 38.º. A 
relatora entende que, fora do âmbito da presente directiva, os co-legisladores aprovam as 
medidas relativas à aproximação das disposições legislativas dos Estados-Membros que têm 
por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, nos termos do Tratado.

Os processos de avaliação mútua 2.

A relatora gostaria de manifestar a sua apreensão no que diz respeito aos encargos 
burocráticos para as administrações dos Estados-Membros, aos níveis nacional, regional e 
local, decorrentes dos processos de avaliação mútua introduzidos pelo texto do Conselho. 

Assim, para além da quantidade de legislação nacional que será necessário adaptar para 
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possibilitar o respeito da presente directiva, os Estados-Membros deverão comunicar à
Comissão os seus regimes de autorização (artigo 9.º, n.º 2) e os seus requisitos relativamente à
liberdade de estabelecimento (artigo 15.º), bem como às actividades pluridisciplinares (artigo 
25.º, n.º 3). 

Contudo, para chegar a um rápido compromisso com o Conselho, a relatora decidiu respeitar a 
decisão dos Estados-Membros e não propor alterações destinadas a retomar a posição do 
Parlamento em primeira leitura, que havia suprimido este ónus burocrático. A relatora espera 
que estas exigências gravosas que pesam sobre as administrações nacionais possam, pelo 
menos, reduzir ao mínimo a carga burocrática, bem como os custos administrativos para os 
prestadores. 

Além destes processos mútuos de avaliação previstos primitivamente na proposta da 
Comissão, o Conselho introduziu um novo processo de avaliação relativo aos requisitos
nacionais que os Estados-Membros podem impor nos termos do artigo 16.º. 

A relatora admite que esta nova obrigação de informação é um elemento crucial do texto do 
Conselho, dado que os Estados-Membros poderiam utilizar estes requisitos nacionais para 
bloquearem a prestação transfronteiriça. Por conseguinte, a relatora aceita esta condição de 
transparência, mesmo que tal implique mais burocracia.


