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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 57
Nº 1

1. Rejeita a proposta de directiva.

Or. fr

Justificação

O princípio do país de origem é inaceitável porque constitui um incentivo à deslocação 
de serviços para  países nos quais as exigências fiscais, sociais e ambientais são menos 
rígidas, afectando a estrutura do mercado do emprego e provocando uma desregulação 
dos direitos dos trabalhadores. A liberalização dos serviços só pode ser possível através 
de uma harmonização das condições de exercício dos serviços, nomeadamente a nível 
social e fiscal, que não figura no projecto de directiva. Além disso, a directiva poderá ter 
consequências desastrosas para os sistemas de saúde dos Estados-Membros, dado que 
põe de novo em causa a sua organização através da supressão das exigências e dos 
processos de autorização.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 58
Nº 1 bis (novo)

1bis. A adopção da presente directiva deve ser subordinada à adopção de uma 
directiva-quadro sobre os serviços de interesse geral.

Or. fr

Justificação

Uma directiva sobre a liberalização dos serviços na União Europeia só pode ser 
adoptada se uma directiva-quadro sobre os serviços de interesse geral ou os serviços 
públicos permitir definir previamente as condições do seu exercício e da sua realização.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 59
Primeira citação

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, a 
primeira e terceira frases do n.º 2 do seu 
artigo 47.º, os seus artigos 55.º e 71° e o n.º 
2 do seu artigo 80.º, 

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o
n.º 2 do seu artigo 47.º, os seus artigos 50°, 
55.º e 71° e o n.º 2 do seu artigo 80.º, 

Or. fr

Justificação

Ao fazer unicamente referência ao nº 2 do artigo 47º do TCE,  primeira e terceira frases, 
a Comissão propõe ao Conselho que delibere por maioria qualificada. Ora, a segunda 
frase do nº 2 do artigo 47º estabelece que "(...) O Conselho, deliberando por 
unanimidade em todo o processo previsto no artigo 251º, decidirá sobre as directivas 
cuja execução implique, num Estado-Membro pelo menos, uma alteração dos princípios 
legislativos existentes do regime das profissões, no que respeita à formação e às 
condições de acesso de pessoas singulares (...) ". Importa igualmente referir o artigo 50º 
do TCE relativo à definição dos serviços e às condições de estabelecimento dos mesmos.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 60
Primeira citação bis (nova)

- Tendo em conta os artigos 8º, 15º, 21,º 34º 
a 38º, e 47º da Carta dos direitos 
fundamentais;

Or. fr

Justificação

Estes artigos da Carta dos direitos fundamentais referem-se a vários artigos importantes 
relativos aos direitos civis mencionados no considerando 72 da presente proposta de 
directiva. Importa igualmente fazer referência a outros direitos, nomeadamente sócio-
económicos, respectivamente sobre a segurança social e a ajuda social, a protecção da 
saúde, o acesso aos serviços de interesse económico geral, a protecção do ambiente e a 
protecção dos consumidores. Todos visam atingir um objectivo de nível elevado de 
protecção, e melhorar a qualidade do sector e exigem, na sua maioria, o respeito das 
disposições legislativas ou das práticas nacionais, para além do direito comunitário, 
sempre que seja possível.

Alteração apresentada por Fréderique Ries

Alteração 61
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A presente directiva não é aplicável 
à liberalização dos serviços de interesse 
económico geral reservados a entidades 
públicas ou privadas, nem à privatização de 
entidades públicas prestadoras de serviços.
Além disso, a presente directiva aplica-se 
exclusivamente aos prestadores de serviços 
estabelecidos num Estado-Membro e não 
abrange aspectos externos. Não é aplicável 
às trocas de serviços que são objecto de 
negociações ao nível de organizações 
internacionais, designadamente no âmbito 
do GATS.

Or. en
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Justificação

Esta precisão é muito importante para evitar quaisquer equívocos relativamente ao 
âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Fréderique Ries

Alteração 62
Considerando 6 ter (novo)

(6 ter) A presente directiva não afecta a 
faculdade de os Estados-Membros 
definirem, em conformidade com a 
legislação comunitária, o que consideram 
ser serviços de interesse económico geral, a 
forma como estes serviços devem ser 
organizados e financiados e a que 
obrigações devem estar sujeitos. A presente 
directiva não constitui um complemento do 
Livro Branco sobre os serviços de interesse 
geral, elaborado pela Comissão.

Or. en

Justificação

Esta precisão é muito importante para evitar quaisquer equívocos relativamente ao 
âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Fréderique Ries

Alteração 63
Considerando 8

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

(8) A presente directiva é coerente com as 
outras iniciativas comunitárias em curso 
relativas aos serviços, designadamente sobre 
a competitividade dos serviços às empresas e
a segurança dos serviços. É também 
coerente com as iniciativas em curso em 
matéria de mercado interno, como a 



AM\552506PT.doc 5/76 PE 350.200v02-00

PT

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”).

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”).

Or. en

Justificação

Os serviços de saúde são radicalmente distintos dos outros serviços de interesse geral. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde.

A fim de garantir a segurança e a mobilidade dos doentes e de manter os mais elevados 
padrões profissionais na prestação dos cuidados de saúde, será necessário adoptar, em 
conformidade com a jurisprudência do TJCE, legislação distinta e especificamente 
aplicável à prestação de cuidados de saúde, juntamente com o estudo em vista sobre a 
mobilidade dos doentes e tendo em conta a directiva relativa às qualificações 
profissionais.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 64
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 

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

abrange também os serviços fornecidos 
simultaneamente às empresas e aos 
consumidores, como os serviços de 
consultoria jurídica ou fiscal, os serviços 
relativos à propriedade, como as agências 
imobiliárias, os serviços de construção, 
incluindo os serviços de arquitectura, os 
transportes, a distribuição, a organização das 
feiras, o aluguer de automóveis, as agências 
de viagem e os serviços de segurança. A 
noção de serviço abrange ainda os serviços 
aos consumidores, como os serviços no 
domínio do turismo, incluindo os guias 
turísticos, os serviços audiovisuais, os 
serviços de lazer, os centros desportivos e os 
parques de atracções, os serviços ligados aos 
cuidados de saúde e à saúde, os serviços a 
domicílio, como o apoio às pessoas idosas. 
Estas actividades podem referir-se quer a 
serviços que impliquem uma proximidade 
entre prestador e destinatário, quer a 
serviços que impliquem uma deslocação do 
destinatário ou do prestador, quer a serviços 
que possam ser fornecidos à distância, 
inclusive através da Internet. A presente 
Directiva reconhece que nem todos estes 
serviços possuem igual valor ou 
importância e que, no caso dos serviços que 
são vitais para o bem-estar e a saúde dos 
seres humanos, bem como para o seu 
ambiente e a sua educação, aplicam-se 
prioridades e princípios diferentes daqueles 
que são tidos por adequados aos serviços 
considerados menos essenciais.

Or. en

Justificação

Tal como a saúde pública, a educação também é um factor extremamente importante 
para um Estado-Membro. É sua prerrogativa e competência (princípio da 
subsidiariedade).
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Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 65
Considerando 14

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

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

Or. en

Justificação

Os serviços de saúde são radicalmente distintos dos outros serviços de interesse geral. 
Reconhecendo esta diferença qualitativa e o facto de o sector da saúde abranger 10% 
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dos postos de trabalho na Comunidade e 10% do PNB comunitário, uma directiva-
quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os serviços de 
saúde.

A fim de garantir a segurança e a mobilidade dos doentes e de manter os mais elevados 
padrões profissionais na prestação dos cuidados de saúde, será necessário adoptar, em 
conformidade com a jurisprudência do TJCE, legislação distinta e especificamente 
aplicável à prestação de cuidados de saúde, juntamente com o estudo em vista sobre a 
mobilidade dos doentes e tendo em conta a directiva relativa às qualificações 
profissionais.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 66
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) É importante que a directiva 
também seja aplicável ao sector da saúde e 
que a liberdade de prestação de serviços e a 
liberdade de estabelecimento também 
adquiram toda a sua relevância neste 
domínio. Efectivamente, o sector da saúde é
muito importante para o crescimento 
económico. Sobretudo, porém, é 
indispensável que os cidadãos da Europa 
também possam beneficiar das suas 
liberdades fundamentais neste domínio e 
tenham um acesso mais fácil aos serviços 
de outros Estados-Membros ou que nestes 
sejam prestados. Por outro lado, a 
protecção da saúde pública reveste um 
importante interesse público, em 
conformidade com o Tratado da UE, que 
pode justificar restrições à liberdade de 
estabelecimento e à liberdade de prestação 
de serviços. Por conseguinte, há que dar a 
devida atenção à protecção da saúde 
pública, incluindo no âmbito da avaliação 
prevista no artigo 15º.

Or. de

Justificação

Importa salientar a importância da directiva para o sector da saúde e os seus efeitos 
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positivos. De facto, são precisamente os cidadãos europeus que podem beneficiar se a 
liberdade de prestação de serviços e a liberdade de estabelecimento forem 
incrementadas neste domínio. Tal é particularmente importante quando no Estado de 
residência do cidadão europeu se verifiquem problemas no sector dos cuidados médicos. 
Não obstante, há que salientar que a protecção da saúde pública pode justificar 
restrições à liberdade de prestação de serviços e à liberdade de estabelecimento, desde 
que necessárias e proporcionais. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 67
Considerando 14 ter (novo)

(14 ter) A concretização da liberdade de 
estabelecimento e da liberdade de prestação 
de serviços assegura que, também no sector 
decisivo da prestação de cuidados de saúde, 
o cidadão disponha de uma oferta mais 
vasta. Deste modo, também se tem em conta 
o interesse do cidadão na livre escolha dos 
médicos. As obrigações de informação 
previstas na directiva são muito 
importantes para que o cidadão possa fazer 
a sua escolha com pleno conhecimento de 
todas as circunstâncias relevantes. Elas 
asseguram, no tocante à mobilidade dos 
doentes, que estes recebam um mínimo de 
informações sobre os operadores 
disponíveis noutros Estados-Membros. Por 
outro lado, também há que assegurar que 
as possibilidades de escolha do cidadão não 
se traduzam em encargos financeiros 
desproporcionados para os serviços de 
segurança social. Nesta medida, a distinção 
estabelecida na jurisprudência do Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias 
entre tratamento ambulatório e tratamento 
hospitalar é importante, uma vez que os 
Estados-Membros podem conservar a 
exigência de uma autorização prévia para 
este último.

Or. de

Justificação

Importa salientar que uma maior mobilidade e possibilidades de escolha acrescidas para 
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os doentes aumentam a sua necessidade de informações, pelo que as obrigações de 
informação e de transparência previstas na directiva são particularmente relevantes. 
Mas também importa assegurar que os encargos financeiros permaneçam circunscritos. 
Em relação a este aspecto, convém chamar assinalar o quão importante é uma outra 
definição do tratamento hospitalar.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 68
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) Os serviços de saúde são excluídos 
do campo de aplicação da presente 
directiva, de acordo com os termos do nº 5 
do artigo 152º do Tratado.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com as alterações da deputada Liotard ao nº1 bis(novo) do artigo 14º 
e nº 3 bis(novo) do artigo 15º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 69
Considerando 16

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

(16) A característica da remuneração não 
está presente nas actividades que o Estado 
realize ou cujo cumprimento o Estado 
delegue sem contrapartida económica ou 
com uma contrapartida económica que 
cubra apenas uma parte do custo da 
actividade ou do serviço, no âmbito da sua 
missão nos domínios social, sanitário, 
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. 
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Or. fr

Justificação

A remuneração não é um elemento característico para definir um serviço económico ou 
não económico. A remuneração, nalguns Estados-Membros, surge, por exemplo em 
matéria de oferta e de gestão dos cuidados de saúde, como um meio de os regular, sendo 
subsequentemente reembolsada.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 70
Considerando 22

(22) Uma das dificuldades fundamentais 
encontradas, nomeadamente pelas PME, no 
acesso às actividades de serviços e ao seu 
exercício reside na complexidade, 
morosidade e insegurança jurídica dos 
procedimentos administrativos. Por esta 
razão, a exemplo de algumas iniciativas de 
modernização e de boas práticas 
administrativas a nível comunitário ou 
nacional, é necessário estabelecer princípios 
de simplificação administrativa, 
nomeadamente através da introdução 
coordenada a nível comunitário do sistema 
do balcão único, da limitação da obrigação 
de autorização prévia aos casos em que esta 
seja indispensável e da introdução do 
princípio da autorização tácita das 
autoridades competentes após a expiração 
de um determinado prazo.

(22) Uma das dificuldades fundamentais 
encontradas, nomeadamente pelas PME, no 
acesso às actividades de serviços e ao seu 
exercício reside na complexidade, 
morosidade e insegurança jurídica dos 
procedimentos administrativos. Por esta 
razão, a exemplo de algumas iniciativas de 
modernização e de boas práticas 
administrativas a nível comunitário ou 
nacional, é necessário estabelecer princípios 
de simplificação administrativa, 
nomeadamente através da introdução 
coordenada a nível comunitário do sistema 
do balcão único e da limitação da obrigação 
de autorização prévia aos casos em que esta 
seja indispensável .

Esta acção de modernização, assegurando 
simultaneamente as exigências de 
transparência e de actualização das 
informações relativas aos operadores, visa 
eliminar os atrasos, os custos e os efeitos 
dissuasivos que decorrem, por exemplo, de 
diligências não necessárias ou 
excessivamente complexas e onerosas, da 
duplicação das operações, do formalismo na 
apresentação de documentos, do poder 

Esta acção de modernização, assegurando 
simultaneamente as exigências de 
transparência e de actualização das 
informações relativas aos operadores, visa 
eliminar os atrasos, os custos e os efeitos 
dissuasivos que decorrem, por exemplo, de 
diligências não necessárias ou 
excessivamente complexas e onerosas, da 
duplicação das operações, do formalismo na 
apresentação de documentos, do poder 
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discricionário das instâncias competentes, de 
prazos indeterminados ou excessivamente 
longos, de uma duração de validade limitada 
da autorização concedida ou de despesas e 
sanções desproporcionadas. 

discricionário das instâncias competentes, de 
prazos indeterminados ou excessivamente 
longos, de uma duração de validade limitada 
da autorização concedida ou de despesas e 
sanções desproporcionadas. 

Estas práticas têm efeitos dissuasivos 
particularmente importantes em relação aos 
prestadores que pretendam desenvolver as 
suas actividades noutros Estados-Membros e 
careçam de uma modernização coordenada 
num mercado interno alargado a vinte e 
cinco Estados-Membros.

Estas práticas têm efeitos dissuasivos 
particularmente importantes em relação aos 
prestadores que pretendam desenvolver as 
suas actividades noutros Estados-Membros e 
careçam de uma modernização coordenada 
num mercado interno alargado a vinte e 
cinco Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração ao artigo 13º, nºs 4 a 6.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 71
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 
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.

(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, a saúde 
pública, o ambiente ou a educação. 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, se 
justifique uma autorização específica para 
cada estabelecimento, por exemplo no que 
respeita a cada uma das implantações de 
grandes superfícies comerciais.

Or. en
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Justificação

Tal como a saúde pública, a educação também é um factor extremamente importante 
para um Estado-Membro. É sua prerrogativa e competência (princípio da 
subsidiariedade).

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 72
Considerando 27 bis (novo)

(27 bis) As disposições da presente directiva 
que remetem para as normas de 
autorização são aplicáveis sempre que o 
acesso a uma actividade de serviços ou o 
exercício dessa actividade por parte de um 
operador pressuponha uma decisão dos 
serviços competentes. Tal não se aplica, 
nem a decisões de serviços competentes 
sobre a criação de uma instituição pública 
ou privada para a prestação de um serviço 
especial, nem a conclusão de acordos pelos 
serviços competentes, aspecto que é regido 
pelas disposições do direito sobre 
adjudicação de contratos.

Or. de

Justificação

É necessário distinguir entre actos da administração pública, como a atribuição ou a 
recusa de concessão de autorização a empresas privadas, e outras decisões dessa mesma 
administração, como por exemplo, decisões de instituições públicas relativas à 
construção de um novo hospital. Há que tornar claro que tais decisões não são afectadas 
pela presente directiva. As normas constantes da directiva relativas aos processos de 
autorização dizem unicamente respeito às autorizações concedidas a operadores 
privados, como sejam hospitais, laboratórios, etc.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 73
Considerando 27 ter (novo)

(27 ter) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
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Comunidades Europeias, a saúde pública e 
os objectivos da política social representam 
razões imperiosas de interesse geral que 
podem justificar o recurso a regimes de 
autorização e outras restrições existentes 
no domínio da saúde e dos serviços sociais. 
Dados os riscos específicos associados à 
prestação de serviços de saúde, regra geral 
não basta um controlo suplementar, pelo 
que se justifica um regime de autorização 
prévia.

Or. de

Justificação

Importa tornar claro que, regra geral, os requisitos de autorização para os serviços de 
saúde e sociais se justificam, desde que sejam transparentes e não discriminatórios, pois 
não seria suficiente um controlo suplementar.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 74
Considerando 27 quater (novo)

(27 quater) A autorização deverá 
possibilitar ao prestador de serviços o 
acesso a uma actividade de serviços ou o 
exercício da mesma em todo o território 
nacional. Só serão aplicáveis outras 
disposições quando se justifique uma 
delimitação territorial por razões 
imperiosas de interesse público. Desta 
forma, a protecção do ambiente urbano, 
por exemplo, justifica a exigência de uma 
autorização para cada estrutura de um 
estabelecimento. A atribuição de 
competências a nível regional ou local não 
é afectada pela presente directiva.

Or. de
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Justificação

Há que tornar claro que os critérios de protecção ambiental, em particular, justificam a 
necessidade de uma autorização especial para cada estrutura de um estabelecimento.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 75
Considerando 27 quinquies (novo)

(27 quinquies) As disposições da presente 
directiva respeitantes à duração das 
autorizações não afectam a possibilidade de 
os Estados-Membros retirarem, 
posteriormente, essas autorizações, 
sobretudo quando já não se verifiquem as 
condições para a sua concessão.

Or. de

Justificação

Tendo em vista o objectivo de assegurar um elevado nível de cuidados de saúde pública e 
de segurança dos doentes, bem como um elevado nível de protecção ambiental, importa 
que uma autorização possa ser retirada se as condições para a sua concessão já não se 
verificarem, por exemplo, se um hospital já não preenche as condições para a concessão 
de autorização. Há que tornar claro que esta possibilidade não é afectada pela presente 
directiva.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 76
Considerando 28

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada actividade 
for limitado devido à escassez dos recursos 
naturais ou das capacidades técnicas, por 
exemplo para a concessão de frequências de 

(28) Se o número de autorizações 
disponíveis para uma determinada actividade 
for limitado devido à escassez dos recursos 
naturais ou das capacidades técnicas, por 
exemplo para a concessão de frequências de 
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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.

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, que poderá envolver 
critérios, quer estritamente comerciais, 
quer não comerciais, destinados, entre 
outros aspectos, à protecção da saúde 
pública, da saúde e da segurança no local 
de trabalho, do ambiente ou da preservação 
da herança cultural de um Estado-Membro 
e da qualidade da educação, 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.

Or. nl

Justificação

Tal como a saúde pública, a educação também é um factor extremamente importante 
para um Estado-Membro. É sua prerrogativa e competência (princípio da 
subsidiariedade).
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 77
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Nos termos da presente directiva, 
considera-se que uma autorização foi 
concedida se o respectivo pedido não 
obtiver resposta dentro de um determinado 
prazo. Não obstante, podem ser adoptadas 
disposições diferentes para certos serviços 
quando razões imperiosas de interesse 
geral o justifiquem objectivamente. Tal 
afigura-se particularmente válido no caso 
de serviços de saúde ou de serviços que 
constituem um risco particular para o 
ambiente.

Or. de

Justificação

As normas previstas na directiva, nos termos das quais se considera concedida uma 
autorização após expiração do prazo previsto, são adequadas para serviços que não 
representam quaisquer riscos especiais por razões imperiosas de interesse geral. Não 
obstante, são justificáveis disposições diferentes, especialmente no caso de serviços do 
sector da saúde e serviços que representam um risco grave para o ambiente. Há que 
tornar claro que a saúde pública e o ambiente são aspectos que podem justificar uma 
disposição divergente.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 78
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 

Suprimido
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ambiente urbanístico. Esta proibição não se 
refere ao exercício das competências das 
autoridades responsáveis pela aplicação do 
direito da concorrência.

Or. fr

Justificação

Alteração coerente com a alteração 32 ao nº 5 do artigo 14º apresentada pela deputada 
Liotard.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 79
Artigo 33 bis (novo)

(33 bis) O processo de avaliação mútuo 
previsto na directiva não prejudica a 
liberdade de os Estados-Membros 
preverem, na respectiva legislação, um 
elevado nível de protecção para 
determinados domínios de interesse geral, 
especialmente a determinação dos 
objectivos da política de saúde e da política 
social. Estes podem justificar determinadas 
restrições à liberdade de estabelecimento, 
em especial se está em causa a protecção da 
saúde pública ou dos objectivos da política 
social. Por exemplo, o Tribunal de Justiça 
já reconheceu que a obrigatoriedade de 
escolher uma determinada forma jurídica, 
por exemplo, a de uma organização de 
utilidade pública, pode ser justificável para 
o exercício de determinadas prestações de 
serviço no domínio social.

Or. de

Justificação

Há que mencionar expressamente que o elevado nível de protecção da saúde pública 
pode justificar restrições à liberdade de estabelecimento, por exemplo, através de certos 
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requisitos quanto à forma jurídica do prestador de serviços, que não se justificam 
relativamente a outras actividades de serviços.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 80
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 
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.

(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. O chamado 
"princípio do país de origem" já 
demonstrou a sua utilidade na Directiva 
89/555/CEE do Conselho de 3 de Outubro
de 1989 ("Televisão sem fronteiras"), bem 
como na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de 
Junho de 2000 ("Directiva sobre o 
comércio electrónico"). Também poderá 
ser útil para outros serviços. Este princípio 
é indispensável para permitir que os 
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 
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actividades de serviços.

As excepções ao princípio do país de 
origem devem ser tão limitadas quanto 
possível. São no entanto necessárias 
algumas excepções, em especial para ter 
em conta aspectos importantes da 
protecção do ambiente.

Or. de

Justificação

Deve realçar-se a importância do princípio do país de origem não só para os 
prestadores de serviços mas também para os beneficiários desses serviços e, ainda, 
fazer-se uma referência às experiências positivas com o princípio do país de origem até à 
data recolhidas noutras directivas relativas à liberdade de prestação de serviços. 
Simultaneamente, há que clarificar a importância de uma delimitação rigorosa das 
excepções, especialmente por razões de protecção ambiental. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 81
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 

(42) É conveniente prever derrogações ao 
princípio do país de origem para os serviços 
proibidos 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, incluindo a protecção da 
dignidade humana. Esta excepção também 
se aplica aos casos em que os serviços estão 
sujeitos a um regime de proibição geral, 
mas são autorizados em determinadas 
circunstâncias. 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, 
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saúde pública. Assim, não se justifica que a 
referida actividade não seja abrangida pelo 
regime geral da directiva.

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 uma derrogação 
geral ao princípio do país de origem para a
referida actividade.

Or. de

Justificação

A actual redacção da derrogação prevista no nº 16 do artigo 17º da presente directiva é 
demasiado restritiva e as alterações propostas também deveriam ser assinaladas no 
considerando.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 82
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 
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.

(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, nem aos perigos 
específicos que podem surgir no local em 
resultado da prestação de serviços e cujo 
respeito, em cada caso, é 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.

Or. de
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Justificação

O considerando deveria reflectir as alterações propostas ao nº 17 do artigo 17º. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 83
Artigo 47 bis (novo)

(47 bis) O princípio do país de origem só é 
aplicável aos serviços de saúde de forma 
restrita, uma vez que a maior parte deles 
carece de um estabelecimento, por 
exemplo, um hospital ou um consultório 
médico no Estado-Membro em que o 
serviço é prestado, não recaindo, portanto, 
no âmbito do princípio do país de origem. 
As disposições do artigo 16º referentes ao 
princípio do país de origem só são 
aplicáveis a prestadores de outros 
Estados-Membros e não às pessoas por eles 
contratadas. Além disso, aos serviços de 
saúde transfronteiriços são aplicáveis 
importantes excepções gerais ao princípio 
do país de origem, como seja a excepção 
relativa às qualificações profissionais do 
prestador de serviços ou a excepção relativa 
ao risco no local em que é prestado o 
serviço, o que inclui as normas de higiene 
nos hospitais. Além disso, dada a 
importância da protecção da saúde pública, 
é em todo o caso necessário que os 
Estados-Membros conservem a 
possibilidade de, individualmente, adoptar 
medidas relativas aos prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Há que salientar que, mesmo se a aplicação do princípio do país de origem tem uma 
importância limitada no domínio da saúde, os Estados-Membros devem, em todo o caso, 
conservar a possibilidade de tomar medidas relativamente aos prestadores de serviços de 
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outros Estados-Membros. A aplicação do princípio do país de origem no sector da saúde 
deve ser referido. 

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 84
Considerando 51

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tenha já 
consagrado aos doentes o direito de receberem tratamento médico noutro Estado-
Membro, sob determinadas condições (p. ex. caso este não esteja disponível no seu país 
de residência dentro de um prazo razoável), é prematuro legislar sobre a livre circulação 
dos serviços de saúde antes de analisar as conclusões do estudo sobre a mobilidade dos 
doentes. Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para 
visar os serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação 
especificamente aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 85
Considerando 51

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

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 86
Considerando 52

(52) O Regulamento (CEE) nº 1408/71 do 
Conselho, de 14 de Junho de 1971, relativo 
à aplicação dos regimes de segurança 
social aos trabalhadores assalariados, aos 
trabalhadores não assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam 
no interior da Comunidade  aplica-se 
plenamente, nomeadamente no que diz 
respeito às disposições em matéria de 
inscrição no sistema de segurança social, 
aos trabalhadores assalariados ou não 
assalariados que forneçam uma prestação 
de serviço.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.
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Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 87
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 inscrição, das 
despesas relativas a cuidados fornecidos 
noutro Estado-Membro, ainda que não 
exista autorização prévia.

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tenha já 
consagrado aos doentes o direito de receberem tratamento médico noutro Estado-
Membro, sob determinadas condições (p. ex. caso este não esteja disponível no seu país 
de residência dentro de um prazo razoável), é prematuro legislar sobre a livre circulação 
dos serviços de saúde antes de analisar as conclusões do estudo sobre a mobilidade dos 
doentes. Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações aos Considerandos 14, 53, 
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54, 55, 56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do 
artigo 17° e ao artigo 23°. Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o 
instrumento adequado para visar os serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível 
adoptar legislação especificamente aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da 
mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 88
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.

Suprimido

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

Or. fr
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Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 89
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 tarifa sem 
vigor no Estado-Membro de inscrição, das 
despesas relativas a cuidados fornecidos 
noutro Estado-Membro, ainda que não exista 
autorização prévia.

(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. Esta 
disposição é ainda plenamente aplicável 
aos tratamentos hospitalares relativamente 
aos quais, de acordo com a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias, os Estados-Membros podem 
conservar o requisito de autorização prévia 
para a tomada a cargo financeira dos 
cuidados de saúde noutros 
Estados-Membros. É igualmente aplicável 
aos tratamentos ambulatórios quando os 
doentes requeiram uma autorização para 
beneficiar das disposições específicas do 
Regulamento 1408/71. O objectivo do 
artigo 22º do Regulamento CEE nº 1408/71 
é 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 tarifa sem 
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vigor no Estado-Membro de inscrição, das 
despesas relativas a cuidados fornecidos 
noutro Estado-Membro, ainda que não exista 
autorização prévia.

Or. de

Justificação

A relação entre o artigo 22º do Regulamento 1408/71 e o artigo 23º da presente proposta 
deve ser claramente referida no considerando.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 90
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 

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

Or. en

Justificação

Embora a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tenha já 
consagrado aos doentes o direito de receberem tratamento médico noutro 
Estado-Membro, sob determinadas condições (p. ex. caso este não esteja disponível no 
seu país de residência dentro de um prazo razoável), é prematuro legislar sobre a livre 
circulação dos serviços de saúde antes de analisar as conclusões do estudo sobre a 
mobilidade dos doentes. Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações aos 
Considerandos 14, 53, 54, 55, 56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do 
artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e ao artigo 23°. Uma directiva-quadro horizontal como 
esta não é o instrumento adequado para visar os serviços de saúde. Por conseguinte, é 
preferível adoptar legislação especificamente aplicável aos serviços de saúde e à 
melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 91
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 

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

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 92
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 93
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 

Suprimido
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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.

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 94
Considerando 56

(56) O artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n.º1408/71 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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 95
Considerando 56

(56) O artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n.º1408/71 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 

Suprimido

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 
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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.

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 96
Considerando 57

(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 

Suprimido
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último deve completar a tomada a cargo até 
ao montante da tarifa que teria aplicado 
neste caso.

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 97
Considerando 57

(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. 

Suprimido

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 
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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.

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração de supressão do artigo 23º.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 98
Considerando 57 bis (novo)

(57 bis) De acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, a diferença 
entre tratamento hospitalar e tratamento 
ambulatório baseia-se no facto de os 
serviços de saúde prestados num dado 
hospital terem lugar dentro de uma 
infra-estrutura de carácter 
indubitavelmente específico, em que tanto o 
número de hospitais, a sua distribuição 
geográfica, a natureza e o modo da sua 
organização e equipamento, mas também o 
tipo de prestações médicas que estão aptas 
a fazer são aspectos que tornam 
necessários uma planificação. Esta 
planificação assegura, não só um acesso 
suficiente e duradouro a uma gama 
equilibrada de tratamentos hospitalares de 
alta qualidade, mas, também, que os custos 
são controlados e que é evitada uma gestão 
anti-económica dos recursos financeiros, 
técnicos e humanos. Por conseguinte, há 
que considerar como cuidados médicos, 
não só o tratamento hospitalar na acepção 
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da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu, quando requer uma 
hospitalização, mas também quando requer 
uma infra-estrutura hospitalar, incluindo 
dispositivos médicos de urgência e cuidados 
intensivos para tratamentos que 
representam um risco particular para os 
doentes, ou equipamento médico altamente 
especializado ou muito oneroso, 
normalmente reservado unicamente a 
hospitais, como as tomografias 
computorizadas.

Or. de

Justificação

O texto da definição proposta para tratamento hospitalar deve ser alterado e o presente 
considerando deve explicitar as alterações introduzidas no texto da directiva.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 99
Considerando 67

(67) Convém prever que os 
Estados-Membros, em colaboração com a 
Comissão, incentivam a elaboração pelas 
partes interessadas de códigos conduta ao 
nível comunitário que visem, 
nomeadamente, promover a qualidade dos 
serviços e tenham em conta as 
especificidades de cada profissão. Os 
códigos de conduta devem respeitar o 
direito comunitário, designadamente o 
direito da concorrência.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração ao artigo 39º.
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Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 100
Considerando 68

(68) A presente directiva não prejudica 
outras iniciativas futuras, quer sejam 
legislativas ou não, no domínio da defesa 
dos consumidores.

(68) A presente directiva não prejudica 
outras iniciativas futuras, quer sejam 
legislativas ou não, nos domínios da defesa 
dos consumidores e da mobilidade dos 
doentes.

Or. en

Justificação

A melhoria da mobilidade dos doentes é absolutamente prioritária. Por conseguinte, 
deve ser adoptada legislação específica para facilitar e melhorar a livre circulação dos 
doentes na UE.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 101
Considerando 72

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

(72) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial os artigos 8.º, 15.º, 21.º, 34º a 
38º e 47.º

Or. fr

Justificação

Estes artigos da Carta dos direitos fundamentais referem-se a vários artigos importantes 
relativos aos direitos civis mencionados no considerando 72 da presente proposta de 
directiva. Importa igualmente fazer referência a outros direitos, nomeadamente sócio-
económicos, respectivamente sobre a segurança social e a ajuda social, a protecção da 
saúde, o acesso aos serviços de interesse económico geral, a protecção do ambiente e a 
protecção dos consumidores. Todos visam atingir um objectivo de nível elevado de 
protecção, e melhorar a qualidade do sector e exigem, na sua maioria, o respeito das 
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disposições legislativas ou das práticas nacionais, para além do direito comunitário, 
sempre que seja possível.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 102
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.

Não obriga os Estados-Membros a 
liberalizarem serviços de interesse geral, 
nem a privatizarem instituições públicas 
que prestem tais serviços, nem a abolirem 
os monopólios existentes.

Or. de

Justificação

É necessário tornar claro que os Estados-Membros não são obrigados, em virtude da 
presente directiva, a liberalizarem serviços de interesse geral, nem a privatizarem 
instituições públicas que prestem tais serviços, nem a abolirem os monopólios existentes, 
incluindo as lotarias. Os monopólios servem, por um lado, para limitar a febre do jogo e, 
por outro, proporcionam receitas importantes para fins colectivos. Estas explicitações 
devem constar do próprio texto da directiva.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 103
Artigo 2, n° 2, alínea c bis) (nova)

c bis) Serviços ligados à saúde e aos 
cuidados de saúde;

Or. en
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Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 104
Artigo 2, nº 2, alínea c) bis (nova)

c bis) Serviços de distribuição de água

Or. fr

Justificação

A directiva não deve pôr em causa a gestão pública dos serviços de distribuição de água. 
Em particular os artigos 9º a 15º relativos aos regimes de autorização deveriam ser 
acompanhados de disposições específicas para os serviços de interesse geral 
assegurados por instituições públicas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 105
Artigo 3, parágrafo 2

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

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

Or. de

Justificação

As disposições da directiva relativa aos serviços não devem ser aplicáveis sempre que, 
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em actos comunitários, estejam previstos requisitos para o estabelecimento e o exercício 
de serviços ambientais (por exemplo, Regulamento EMAS, Directiva-Quadro relativa aos 
resíduos). As actuais normas (de qualidade) relativas ao exercício da actividade não 
devem ser abrangidas pela presente directiva. Por conseguinte, o nº 2 do artigo 3º deve 
mencionar expressamente a aplicabilidade de outras disposições do direito comunitário 
relativas à liberdade de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 106
Artigo 4, n° 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

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 107
Artigo 4, nº 10

10) «Cuidados hospitalares»: os cuidados 
médicos que apenas podem ser prestados 
numa estrutura médica e que implicam, em 

Suprimido
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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.

Or. de

Justificação

A definição de tratamento hospitalar deveria transitar para o artigo 23º, para especificar 
que não se trata de uma definição geral dos tratamentos a prestar unicamente em 
hospitais, mas que esta definição visa delimitar o âmbito de aplicação do artigo 23º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 108
Artigo 4, nº 13 bis (novo)

13 bis) "Membro de um profissão de saúde 
regulamentada": membro de uma profissão 
regulamentada que exerce uma actividade 
que consista em fornecer serviços para o 
diagnóstico ou tratamento de doenças, tais 
como os serviços médicos, paramédicos ou 
farmacêuticos;

Or. fr

Justificação

É necessária uma definição dos profissionais da saúde para delimitar a exclusão dos 
serviços de saúde introduzida no nº 2, alínea c ter) (nova) do artigo 2º proposta na 
alteração 25 apresentada pela deputada Liotard.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 109
Artigo 5, nº 3
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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 às disposições da 
Directiva../../CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho  da Directiva ../../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho .

Or. fr

Justificação

Podem ser aplicadas outras disposições destas duas directivas em vias de adopção; 
importa, pois, poder fazer referência às mesmas caso seja necessário, e não a uma 
disposição específica.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 110
Artigo 7, n° 1, alínea a bis) nova

a bis) Normas ambientais aplicáveis ao 
serviço, disposições do direito do trabalho e 
condições de trabalho mínimas, aplicáveis 
aos serviços em causa, disposições em vigor 
no domínio da defesa do consumidor e 
disposições em matéria de saúde e de 
segurança.

Or. nl

Justificação

Para os prestadores de serviços estrangeiros é muito difícil saber quais são as 
disposições em vigor no país em que prestam os serviços. Por conseguinte, importa 
disponibilizar informações sobre as normas ambientais, as condições de trabalho, etc., 
num balcão único.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 111
Artigo 13, nº 4
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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

Or. fr

Justificação

Não é possível prever a concessão automática da autorização se o prazo fixado na 
acusação de recepção para a resposta não for respeitado. É preciso ter em conta a 
necessidade de as autoridades poderem dispor de melhores condições para procederem a 
uma correcta apreciação do pedido, sendo claro que as mesmas têm como obrigação 
comunicar a sua decisão o mais rapidamente possível.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 112
Artigo 13, nº 5, alínea c)

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Em coerência com a alteração apresentada ao nº 4 do artigo 13º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 113
Artigo 14, nº 1 bis (novo)

1 bis) São excluídos deste artigo os serviços 
sociais de interesse geral que o 
Estado-Membro responsável ou a 
Comunidade submete a obrigações de 
serviço público incluindo, sem se limitar 
aos mesmos, os serviços de saúde e os 
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serviços a domicílio reservados às pessoas 
que, devido à sua idade ou a uma doença, 
ou porque se trate de crianças, não têm 
capacidade para serem totalmente 
independentes.

Or. fr

Justificação

Os serviços de saúde são, para os Estados-Membros, um instrumento essencial para 
organizar e garantir os cuidados de saúde aos cidadãos, no âmbito de diferentes 
sistemas amplamente financiados por fundos públicos. O nº 5 do artigo 152º do Tratado 
CE, mantido no novo Tratado constitucional, estipula que a organização e o 
fornecimento de serviços de saúde e de cuidados médicos são da responsabilidade dos 
Estados-Membros. Importa, consequentemente, excluir do campo de acção desta 
proposta os serviços que são financiados total ou parcialmente por fundos públicos e 
sujeitos pela legislação do Estado-Membro a obrigações específicas de serviço público.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 114
Artigo 14, nº 8

8) Obrigação de ter estado inscrito durante 
um determinado período nos registos 
existentes no seu território ou ter exercido 
a actividade durante um determinado 
período no seu território.

Suprimido

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 115
Artigo 15, nº 1

1. Os Estados-Membros examinam se o seu 
sistema jurídico prevê as exigências 
referidas no n.º 2 e diligenciam para que
estas exigências sejam compatíveis com as 

1. Os Estados-Membros examinam se o seu 
sistema jurídico prevê as exigências 
referidas no n.º 2 e indicam se estas 
exigências são compatíveis com as 
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condições referidas no n.º 3. Os 
Estados-Membros adaptam as suas 
disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas de forma a torná-las 
compatíveis com as referidas condições.

condições referidas no n.º 3. 

Or. fr

Justificação

Em matéria de avaliação de determinadas exigências relativas à liberalização dos 
serviços é necessário avançar passo a passo. A adaptação das disposições nacionais às 
condições referidas no nº 3, se for necessária, não deve ser feita precipitadamente e em 
detrimento do objectivo de harmonização das referidas legislações.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 116
Artigo 15, nº 3, parte introdutória

3. Os Estados-Membros verificam se as 
exigências referidas no n.º 2 observam as 
condições seguintes:

3. Os Estados-Membros indicam se as 
exigências referidas no n.º 2 observam as 
condições seguintes:

Or. fr

Justificação

Alteração em coerência com a alteração ao nº 1 do artigo 15º.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 117
Artigo 15, nº 3 bis (novo)

3 bis. São excluídos deste artigo os serviços 
sociais de interesse geral que o 
Estado-Membro responsável ou a 
Comunidade submete a obrigações de 
serviço público incluindo, sem se limitar 
aos mesmos, os serviços de saúde e os 
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serviços a domicílio reservados às pessoas 
que, devido à sua idade ou a uma doença, 
ou porque se trate de crianças, não têm 
capacidade para serem totalmente 
independentes.

Or. fr

Justificação

Os serviços de saúde são, para os Estados-Membros, um instrumento essencial para 
organizar e garantir os cuidados de saúde aos cidadãos, no âmbito de diferentes 
sistemas amplamente financiados por fundos públicos. O nº 5 do artigo 152º do Tratado 
CE, mantido no novo Tratado constitucional, estipula que a organização e o 
fornecimento de serviços de saúde e de cuidados médicos são da responsabilidade dos 
Estados-Membros. Importa, consequentemente, excluir do campo de acção desta 
proposta os serviços que são financiados total ou parcialmente por fundos públicos e 
sujeitos pela legislação do Estado-Membro a obrigações específicas de serviço público.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 118
Artigo 15, nº 3 ter (novo)

3 ter. As informações recolhidas, de acordo 
com as disposições fixadas nos números 1 a 
3 do presente artigo, devem permitir 
melhorar as condições de acesso e a 
qualidade dos serviços. Os Estados-
Membros, em colaboração com a
Comissão e o Parlamento Europeu, 
encorajam a adopção de medidas ou 
disposições nacionais com vista a melhorar 
a qualidade dos serviços e o seu acesso no 
seu território.

Or. fr

Justificação

Cf. alteração ao nº 1 do artigo 15º.
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O trabalho de avaliação não deve levar imperativamente a supressão de todas ou parte 
das exigências em questão, uma vez que servem essencialmente para garantir o interesse 
público. As informações devem permitir uma harmonização das condições entre os 
Estados-Membros, mas sobretudo atingir o objectivo da melhoria contínua dos serviços, 
do seu acesso e da sua qualidade, a fim de garantir aos nossos concidadãos condições de 
existência dignas das nossas sociedades e do modelo social europeu.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 119
Artigo 15, nºs 4, 5 e 6

4. No relatório de avaliação mútua previsto 
no artigo 41.º, os Estados-Membros 
indicam:

Suprimido

a) Exigências que tencionam manter, bem 
como as razões pelas quais consideram que 
as referidas exigências são conformes às 
condições referidas no n.º 3,
b) Exigências que foram suprimidas ou 
simplificadas.
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.
Os Estados-Membros notificam à 
Comissão, em fase de projecto, as novas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas que prevêem exigências 
referidas no n.º 5, bem como as motivações 
que lhes digam respeito. A Comissão 
comunica as referidas disposições aos 
outros Estados-Membros. A notificação 
não impede os Estados-Membros de 
adoptarem as disposições em questão.
No prazo de três meses a contar da 
notificação, a Comissão examina a 
compatibilidade destas novas disposições 
com o direito comunitário e, se necessário, 
aprova uma decisão, solicitando ao 
Estado-Membro em causa que se abstenha 
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de as adoptar ou que as suprima.

Or. fr

Justificação

Em virtude das disposições contidas nestes números, a Comissão poderia intervir na 
organização da saúde pública dos Estados-Membros, em total contradição com o 
Tratado CE, nomeadamente o nº 5 do artigo 152º, que estipula que a organização e o 
fornecimento de serviços de saúde e de cuidados médicos são da responsabilidade dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 120
Artigo 16

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.

Suprimido

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.
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. 
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:
a) Obrigação de o prestador ter um 
estabelecimento no seu território;
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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.

Or. fr

Justificação

O princípio do país de origem previsto neste artigo constitui um incentivo legal a 
deslocar os serviços para países nos quais as exigências fiscais, sociais e ambientais são 
menos rigorosas e aí criar empresas "caixa postal" que, a partir da sua sede social, 
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poderão disseminar-se na totalidade do território da União Europeia em condições que 
desafiam qualquer concorrência. Daí resultará uma pressão terrível sobre os países 
cujos padrões sociais, fiscais e ambientais protegem prioritariamente o interesse geral.

É necessário suprimir este artigo na íntegra.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 121
Artigo 16, n° 2 bis (novo)

2 bis. Contudo, o Estado-Membro de 
acolhimento permanecerá responsável pelo 
controlo da conformidade do serviço 
prestado com as normas em vigor em 
matéria de ambiente, de segurança, de 
saúde, de condições de trabalho, de defesa 
do consumidor e com outras disposições a 
que, nos termos do artigo 17°, não seja 
aplicável o princípio do país de origem.

Or. nl

Justificação

Na prática, é quase impossível controlar, a partir do país de origem, a prestação de 
serviços noutros países, designadamente nos casos em que não é aplicável o princípio do 
país de origem. Importa que a directiva também seja prática.

Alteração apresentada por Frédérique Ries

Alteração 122
Artigo 16, n° 3, parte introdutória

(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:

(3) Em conformidade com as condições 
estabelecidas no n° 1 do artigo 9°, 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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Or. en

Justificação

Devem respeitar-se as mesmas condições tanto na primeira parte, relativa à liberdade de 
estabelecimento, como na segunda parte, relativa à livre circulação de serviços, desta 
directiva.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 123
Artigo 16, nº 3, alínea c)

c) Obrigação de o prestador ter, no seu 
território, um endereço ou um 
representante, ou de indicar domicílio junto 
de uma pessoa autorizada;

Suprimida

Or. sv

Justificação

A responsabilidade pelo controlo do respeito da legislação sobre protecção ambiental e 
laboral deve recair nos Estados-Membros. A exigência de que o prestador tenha um 
endereço ou um representante no território nacional impediria os Estados-Membros de 
exercer a sua função de controlo. Em alguns Estados-Membros, as condições de 
trabalho, inclusive as questões respeitantes ao ambiente de trabalho, são decididas em 
grande parte em negociações entre as organizações sindicais e os empregadores. Para 
que essas negociações possam ter lugar, é necessário um representante no país. Se a 
exigência de representação no Estado-Membro for suprimida, corre-se o risco de que a 
saúde pública e o meio ambiente sejam prejudicados. 

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 124
Artigo 16, nº 3, alínea d)

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;

Suprimida
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Or. sv

Justificação

A responsabilidade pela verificação do respeito da protecção ambiental e laboral deve 
recair nos Estados-Membros. A exigência de que o prestador tenha um endereço ou um 
representante no território nacional impediria os Estados-Membros de exercer a sua 
função de controlo. Em alguns Estados-Membros as condições de trabalho inclusive as 
questões ambientais são decididas em grande parte em negociações entre as 
organizações sindicais e os empregadores. Para que essas organizações possam ter 
lugar, é necessário que haja um representante no país. Se a exigência de representação 
no Estado-Membro for suprimida, corre-se o risco de a saúde pública e o meio ambiente 
serem prejudicados. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 125
Artigo 17

O artigo 16.º não é aplicável: Suprimido
1) Aos serviços postais referidos no ponto 1 
do artigo 2.º da Directiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho;
2) Aos serviços de distribuição de 
electricidade referidos no ponto 5 do artigo 
2.º da Directiva 2003/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
3) Aos serviços de distribuição de gás 
referidos no ponto 5 do artigo 2.º da 
Directiva 2003/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
4) Aos serviços de distribuição de água;
5) Às matérias abrangidas pela Directiva 
96/71/CE;
6) Às matérias abrangidas pela Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;
7) Às matérias abrangidas pela Directiva 
77/249/CEE do Conselho;
8) Às disposições do artigo […] da 
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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 
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;
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 Conselho;
Aos direitos de autor, direitos conexos, 
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;
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 
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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 
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;
20) 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.

Or. fr

Justificação

O princípio do país de origem previsto neste artigo constitui um incentivo legal a 
deslocar os serviços para países nos quais as exigências fiscais, sociais e ambientais são 
menos rigorosas e aí criar empresas "caixa postal" que, a partir da sua sede social, 
poderão disseminar-se na totalidade do território da União Europeia em condições que 
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desafiam qualquer concorrência. Daí resultará uma pressão terrível sobre os países 
cujos padrões sociais, fiscais e ambientais protegem prioritariamente o interesse geral.

É necessário suprimir este artigo na íntegra.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 126
Artigo 17, nº 4

4) Aos serviços de distribuição de água; 4) Aos serviços de distribuição de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão 
de resíduos;

Or. de

Justificação

A directiva prevê excepções para determinados domínios; especialmente os serviços de 
interesse geral não devem ser abertos à concorrência. São explicitamente excluídos, 
entre outros, os serviços de distribuição de electricidade, de gás e de água.

Também deveriam ser excluídos, por serem do interesse público, os serviços associados 
ao saneamento das águas residuais e à gestão dos resíduos. O conceito "serviços 
relativos à gestão de resíduos" tem, aliás, um carácter global e diz respeito à recolha, 
transporte, valorização, eliminação, avaliação, transferência, armazenagem e 
eliminação definitiva de resíduos.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 127
Artigo 17, nº 4

4) Aos serviços de distribuição de água; 4) Aos serviços de distribuição de água, bem 
como de saneamento de águas residuais;

Or. de
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Justificação

Não é lógico prever a excepção ao princípio do país de origem apenas para a 
distribuição de água e não o fazer para o tratamento das águas residuais. Também neste 
domínio, existem razões de interesse geral - especialmente relacionadas com a protecção 
ambiental - que justificam uma derrogação ao princípio do país de origem.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 128
Artigo 17, n° 4 bis (novo)

4 bis. Às disposições aplicáveis com vista à 
defesa do ambiente, à segurança e à saúde;

Or. nl

Justificação

Trata-se aqui de uma questão de interesse público. Muitas vezes, é aplicável a legislação 
harmonizada. Caso contrário, é preferível - também de um ponto de vista democrático -
declarar aplicável a legislação e as normas do país onde são prestados os serviços.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 129
Artigo 17, n° 5 bis (novo)

5 bis. Às condições de emprego e de 
trabalho dos trabalhadores destacados ou 
contratados, desde que não contempladas 
na Directiva 96/71/CE, contanto que exista 
um acordo comunitário aplicável às 
referidas condições de trabalho e de 
emprego;

Or. nl

Justificação

As condições de emprego e de trabalho são importantes para criar um ambiente de 
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trabalho saudável. A referência adicional a um acordo comunitário visa conceder aos 
parceiros sociais a oportunidade de progredirem. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 130
Artigo 17, nº 8

8) Às disposições do artigo […] da 
Directiva../../CE [do Parlamento Europeu e 
do Conselho] relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais;

8) No que se refere às qualificações 
profissionais, que recaem no âmbito do 
Título II da Directiva../../CE [do Parlamento 
Europeu e do Conselho] relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais;

Or. de

Justificação

Há que esclarecer que a derrogação ao princípio de país de origem é aplicável a todos 
os aspectos da liberdade de prestação de serviços relacionados com as qualificações 
profissionais, abrangidas pelo Título II da Directiva relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais. Tal é particularmente importante para os profissionais da 
saúde. Nos termos desta directiva, os Estados de acolhimento têm o direito de examinar 
as qualificações profissionais - na medida em que as mesmas não se encontrem ainda 
harmonizadas - seguindo o mesmo procedimento que para os seus próprios cidadãos que 
exercem estas profissões. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 131
Artigo 17, nº 12

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

12) No que se refere à transferência de 
resíduos, 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;
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Or. de

Justificação

Mediante uma discrição mais exacta, as alterações propostas facilitam a legibilidade da 
disposição e salientam os aspectos da política ambiental que lhes correspondem.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 132
Artigo 17, nº 12

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

12) Ao regime de autorização previsto nos 
artigos 3.º e 4.º, bem como 6º a 11º do 
Regulamento (CEE) n.º 259/93 do Conselho;

Or. de

Justificação

A excepção relativa ao regime de autorização para a transferência de resíduos está 
prevista explicitamente apenas para o transporte de resíduos destinados a eliminação. 
Devido ao sistema previsto no Regulamento CE relativo às transferências de resíduos, de 
modo algum se justifica não excluir, também, o transporte de resíduos destinados a 
valorização. Por conseguinte, propõe-se que o nº 12 do artigo 17º retome também os 
artigos 6º a 11º do Regulamento 259/93/CEE, que dizem respeito à transferência de 
resíduos destinados a valorização.

Não é necessário alargar a excepção quando esteja prevista uma derrogação geral para 
serviços da gestão de resíduos, como proposto na alteração 2 ao nº 4 do artigo 17º. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 133
Artigo 17, nº 16

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 

16) Aos serviços que são objecto, no 
Estado-Membro para o qual o prestador se 
desloca para fornecer o seu serviço, de 
proibição justificada por razões de ordem 
pública, de segurança pública ou de saúde 
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pública ou de saúde pública; pública;

Or. de

Justificação

Tal como está redigida, a excepção é demasiado restrita. Os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de limitar a prestação de serviços de outros Estados-Membros quando 
estes estejam sujeitos a um regime de proibição geral no seu território e não só quando 
estejam sujeitos a uma proibição total, sem excepções. Tal aplica-se, em particular, a 
proibições por motivos bioéticos, mesmo quando o serviço em causa possa ser 
excepcionalmente permitido se estiverem reunidas determinadas condições.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 134
Artigo 17, nº 17

(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 segurança pública ou 
a protecção da saúde pública ou do 
ambiente;

(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 ou aos perigos 
específicos que podem surgir no local em 
resultado da prestação de serviços, e cujo 
respeito seja indispensável para assegurar a 
manutenção da ordem pública ou a 
segurança pública ou a protecção da saúde 
pública ou do ambiente;

Or. de

Justificação

Para que a excepção possa servir eficazmente, como deveria, os interesses da protecção 
da saúde e do ambiente, tem que ser definida de forma mais vasta para que também seja 
extensível aos perigos concretos no local da prestação de serviços. 

Alteração apresentada por Avryl Doyle e Frédérique Ries

Alteração 135
Artigo 17, n° 18
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(18) Ao regime de autorização relativo aos 
reembolsos dos cuidados hospitalares;

Suprimido

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 136
Artigo 17, n° 23

(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.

(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, bem como à responsabilidade por 
danos causados ao ambiente.

Or. nl

Justificação

É preferível mencionar explicitamente a responsabilidade ambiental, precisamente 
porque, a este respeito, ainda existem diferenças significativas entre os Estados-
Membros.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 137
Artigo 17, nº 23 bis (novo)

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

Or. de

Justificação

A excepção ao princípio do país de origem para jogos de azar, tratada como excepção 
transitória no artigo 18º da presente proposta de directiva, deve ter uma validade 
ilimitada e ser, por isso, retomada como mais uma excepção no artigo 17º. Não se 
justifica uma delimitação temporal, tendo em vista uma possível harmonização a nível 
comunitário. Não é claro se será necessária, a nível da CE, uma harmonização dos jogos 
de azar, nem se a mesma seria aceitável para os Estados-Membros. 

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 138
Artigo 18

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.

Suprimido

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.
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Or. fr

Justificação

O princípio do país de origem previsto neste artigo constitui um incentivo legal a 
deslocar os serviços para países nos quais as exigências fiscais, sociais e ambientais são 
menos rigorosas e aí criar empresas "caixa postal" que, a partir da sua sede social, 
poderão disseminar-se na totalidade do território da União Europeia em condições que 
desafiam qualquer concorrência. Daí resultará uma pressão terrível sobre os países 
cujos padrões sociais, fiscais e ambientais protegem prioritariamente o interesse geral.

É necessário suprimir este artigo na íntegra.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 139
Artigo 18, nº 1, alínea b)

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Na medida em que o artigo 17º prevê uma nova excepção, não limitada no tempo, ao 
princípio do país de origem (ver alteração 22), as actuais disposições do nº 1, alínea b), 
do artigo 18º devem ser suprimidas como excepção transitória.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 140
Artigo 19

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 

Suprimido
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dos seguintes domínios:
a) Segurança dos serviços, incluindo os 
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.

Or. fr

Justificação

O princípio do país de origem previsto neste artigo constitui um incentivo legal a 
deslocar os serviços para países nos quais as exigências fiscais, sociais e ambientais são 
menos rigorosas e aí criar empresas "caixa postal" que, a partir da sua sede social, 
poderão disseminar-se na totalidade do território da União Europeia em condições que 
desafiam qualquer concorrência. Daí resultará uma pressão terrível sobre os países 
cujos padrões sociais, fiscais e ambientais protegem prioritariamente o interesse geral.

É necessário suprimir este artigo na íntegra.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 141
Artigo 21, n° 2 bis (novo)

2 bis. Medidas de restrição justificadas por 
razões de ordem pública, de segurança 
pública, de protecção do meio ambiente ou 
de saúde pública, não contradizem as 
disposições estabelecidas nos números 1 e 
2. 

Or. fr

Justificação

A aplicação do princípio da não discriminação do destinatário levanta problemas no 
âmbito dos serviços de saúde. Muitos sistemas de saúde baseiam-se na planificação da 
oferta de cuidados de saúde e não na procura (livre acesso para todos os cidadãos, sem 
discriminação). No âmbito da nova directiva, um estabelecimento que, por contrato 
celebrado com um sistema de saúde estrangeiro, se compromete a receber pacientes de 
outro Estado-Membro não poderá ser obrigado pelas autoridades do Estado-Membro de 
acolhimento a tratar prioritariamente pacientes que pertencem a essa zona, quando a 
planificação da oferta de cuidados tem como objectivo responder às necessidades das 
populações locais.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Frédérique Ries

Alteração 142
Artigo 23

Artigo 23.º Suprimido
Tomada a cargo dos cuidados de saúde

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 
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de segurança social;
As condições e formalidades a que os 
Estados-Membros submetem no seu 
território a concessão dos cuidados não 
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°.

Or. en

Justificação

Consequentemente, o mesmo se aplica às alterações (aos Considerandos 14, 53, 54, 55, 
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56, 57 e à alínea d) do n° 2° do artigo 2°, ao n° 10 do artigo 4°, ao n° 18 do artigo 17° e 
ao artigo 23°) que visam excluir os serviços de saúde do âmbito de aplicação deste acto. 
Uma directiva-quadro horizontal como esta não é o instrumento adequado para visar os 
serviços de saúde. Por conseguinte, é preferível adoptar legislação especificamente 
aplicável aos serviços de saúde e à melhoria da mobilidade dos doentes.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 143
Artigo 23

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;

Suprimido

As condições e formalidades a que os 
Estados-Membros submetem no seu 
território a concessão dos cuidados não 
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 
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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 
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°.

Or. fr

Justificação

As disposições contidas no artigo 23º da proposta, que a autora desta alteração aliás 
partilha, não se enquadram nesta directiva que diz respeito aos serviços (liberdade de 
estabelecimento e de circulação), mas sim numa legislação comunitária específica. A 
autora considera que as referidas disposições se enquadram no Regulamento 
1408/71/CEE que, será, talvez, conveniente modificar. Além disso, dado que os sectores 
da saúde, da ajuda social e da protecção social são excluídos do campo de aplicação 
desta proposta de directiva, é necessário suprimir este artigo das disposições desta 
proposta de directiva.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 144
Artigo 23

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;

Suprimido

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°.

Or. de

Justificação

Se os Estados-Membros são obrigados a financiar cuidados médicos a prestar noutro 
Estado-Membro sem a possibilidade de exigir uma autorização prévia, os 
Estados-Membros são impedidos de assumir total responsabilidade económica e 
democrática pelo sector da saúde e dos cuidados médicos. Na prática, tal levaria a que 
outro Estado-Membro decida a forma como devem ser utilizados os recursos nacionais 
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destinados ao sector da saúde e dos cuidados médicos. A responsabilidade pela decisão 
da orientação dos sectores da saúde e dos cuidados médicos e pela dimensão da mesma 
deve ficar tão próxima quanto possível dos cidadãos, de acordo com o princípio de 
subsidiariedade. A questão da livre circulação do doente é importante, mas não é um 
aspecto a tratar na Directiva relativa aos serviços.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 145
Artigo 23, n° 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros não podem fazer 
subordinar à concessão de uma autorização 
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;

1. Os Estados-Membros podem fazer 
subordinar à concessão de uma autorização 
tomada a cargo financeira dos cuidados não 
hospitalares dispensados noutro 
Estado-Membro.

Os Estados-Membros asseguram que os 
encargos decorrentes da prestação de 
cuidados não hospitalares noutro 
Estado-Membro serão suportados como no 
seu próprio território, caso estes cuidados 
não estejam disponíveis no próprio 
Estado-Membro, num prazo de três meses;

Or. nl

Justificação

Importa que, através do sistema de autorizações, os Estados-Membros mantenham 
controlo sobre a procura de cuidados de saúde porque, de outra forma, será impossível 
planear os investimentos nos sistemas nacionais de saúde. Esta alteração visa estimular 
os Estados-Membros a garantirem sistemas de saúde eficazes e passíveis de assistirem os 
doentes tão rapidamente quanto possível.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 146
Artigo 23, nº 3

3. Os Estados-Membros asseguram que a 3. Os Estados-Membros asseguram que a 
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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.

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. O 
reembolso das despesas limita-se ao custo 
efectivo dos tratamentos recebidos.

Or. de

Justificação

Há que tornar claro que o reembolso das despesas realmente incorridas se limita ao 
tratamento recebido. Se os custos forem menores no Estado em que é prestado o 
tratamento, o doente tem direito à diferença.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 147
Artigo 23, nº 3 bis (novo)

(3 bis) «Cuidados hospitalares» na acepção 
do presente artigo significa os cuidados 
médicos que são prestados no 
Estado-Membro em que o doente está 
registado para fins de seguro, 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.

Or. de

Justificação

Há que tornar claro que o reembolso das despesas realmente incorridas se limita ao 
tratamento recebido. Se os custos no Estado em que é prestado o tratamento forem 
menores o doente tem direito à diferença.
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Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 148
Artigo 31, nº 4

4. Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão, tomam as medidas de 
acompanhamento para incentivar o 
desenvolvimento da comunicação crítica 
relativa às qualidades e defeitos dos 
serviços, designadamente o 
desenvolvimento a nível comunitário dos 
ensaios ou testes comparativos e a 
comunicação dos respectivos resultados.

Suprimido

Or. fr

Justificação

É necessário levar a cabo várias acções a nível nacional e que as organizações 
profissionais incentivem os seus membros a procederem à avaliação dos seus serviços. 
Muitas organizações em vários Estados-Membros deram já início a essas acções cujos 
resultados só serão visíveis daqui a alguns anos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 149
Artigo 31, nº 5

5. Os Estados-Membros e a Comissão 
incentivam o desenvolvimento de normas 
europeias voluntárias que têm por objectivo 
facilitar a compatibilidade entre os serviços 
fornecidos por prestadores de 
Estados-Membros diferentes, a informação 
do destinatário e a qualidade dos serviços.

5. Os Estados-Membros em colaboração 
com a Comissão incentivam o 
desenvolvimento de normas europeias 
voluntárias que têm por objectivo facilitar a 
compatibilidade entre os serviços fornecidos 
por prestadores de Estados-Membros 
diferentes, a informação do destinatário e a 
qualidade dos serviços.

Or. fr
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Justificação

É necessário levar a cabo várias acções a nível nacional e que as organizações 
profissionais incentivem os seus membros a procederem à avaliação dos seus serviços. 
Muitas organizações em vários Estados-Membros deram já início a essas acções cujos 
resultados só serão visíveis daqui a alguns anos.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 150
Artigo 39, nº 1, parte introdutória

1. Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão, tomam as medidas de 
acompanhamento para incentivar a 
elaboração, em conformidade com o direito 
comunitário, de códigos de conduta a nível 
comunitário, designadamente nos domínios 
seguintes:

1. Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão, incentivam com base em 
códigos de conduta nacionais a elaboração, 
em conformidade com o direito comunitário, 
de códigos de conduta a nível comunitário 
em todas as línguas oficiais da União,
designadamente nos domínios seguintes:

Or. fr

Justificação

Alguns códigos de conduta nacionais foram integrados em legislações nacionais, 
conferindo-lhes um carácter vinculativo. É pois indispensável tomá-los como exemplo e 
garantir a compatibilidade dos diferentes códigos comunitários com aqueles, e não 
apenas o respeito do direito comunitário.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 151
Artigo 39, nº 1, alínea a)

a) Conteúdo e modalidades das 
comunicações comerciais relativas às 
profissões regulamentadas em função das 
especificidades de cada profissão;

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Alguns códigos de conduta nacionais foram integrados nas legislações nacionais, 
conferindo-lhes um carácter vinculativo. É pois indispensável tomá-los como exemplo e 
garantir a compatibilidade dos diferentes códigos comunitários com os mesmos, e não 
apenas o respeito do direito comunitário.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 152
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 todas as 
comunicações por escrito com o 
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 solicitados ou 
consultados por via electrónica.

Or. fr

Justificação

Alguns códigos de conduta nacionais foram integrados nas legislações nacionais, 
conferindo-lhes um carácter vinculativo. É pois indispensável tomá-los como exemplo e 
garantir a compatibilidade dos diferentes códigos comunitários com os mesmos, e não 
apenas o respeito do direito comunitário.

Alteração apresentada por Anne Ferreira

Alteração 153
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 

Suprimido
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códigos de conduta aprovados a nível 
comunitário. 

Or. fr

Justificação

Alguns códigos de conduta nacionais foram integrados nas legislações nacionais, 
conferindo-lhes um carácter vinculativo. É pois indispensável tomá-los como exemplo e 
garantir a compatibilidade dos diferentes códigos comunitários com os mesmos, e não 
apenas o respeito do direito comunitário.


