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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

A relatora partilha os pontos de vista de inúmeras pessoas e organizações, segundo os quais 
— para citar os termos, por exemplo, da British Medical Association — "a Comissão deveria 
retirar a proposta e reelaborar o texto" (BMA Framework Response to the DTI Consultation 
on Services in the Internal Market, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). 
Com efeito, esta proposta viola, quer o princípio da proporcionalidade, ao introduzir um 
determinado número de medidas que são claramente desnecessárias para a criação de um 
mercado interno único no sector dos serviços, quer o princípio da subsidiariedade, ao negar 
aos Estados-Membros o poder de tomarem decisões passíveis de afectar os seus interesse 
vitais, incluindo aqueles casos em que tais decisões não constituiriam, de forma alguma, uma 
violação do Tratado. 

No que toca à esfera de atribuições desta comissão, a proposta, tal como se encontra redigida, 
sujeita os serviços públicos essenciais e os serviços de interesse geral (incluindo a gestão da 
água e dos resíduos, os serviços de saúde e a prestação de cuidados a nível domiciliário) a 
uma liberalização quase sem limitações, atropelando por essa via o direito de os 
Estados-Membros assumirem, eles próprios, a gestão de tais serviços e decidindo por eles o 
que é um modelo aceitável de distribuição da propriedade, seja ela pública, privada ou mista. 
A distinção entre os serviços orientados para o interesse do público em geral e os serviços 
que, de alguma forma, podem ser razoavelmente transaccionados como a maior parte das 
mercadorias, destinando-se os de melhor qualidade àqueles que podem pagar mais, é um dos 
traços distintivos do modelo social europeu. Nos casos em que os serviços de interesse geral 
são prestados segundo as regras do mercado, não é raro que sejam formuladas exigências às 
entidades prestadoras (por exemplo, através de obrigações relativas à universalidade do 
serviço), a fim de salvaguardar o interesse público. É precisamente este aspecto que se 
tornaria muito mais difícil ao abrigo das disposições previstas na presente Directiva, se não 
mesmo impossível em muitos sectores, em resultado, designadamente, da aplicação do 
princípio do país de origem. 

Este mesmo princípio implicaria ainda que determinados serviços de alguns 
Estados-Membros ficassem sujeitos a uma concorrência desleal, facto que tenderia a degradar 
as normas ambientais e a instigar uma espécie de "corrida para o abismo", em que cada um 
dos Estados-Membros concorreria com todos os outros para atrair investimentos da pior 
forma possível. A visão subjacente a esta Directiva é, pois, a de um mercado interno tão 
pouco limitado quanto possível por uma regulamentação eficaz e susceptível de defender os 
interesses dos cidadãos, dos consumidores, dos trabalhadores e das empresas social e 
ambientalmente responsáveis. 

A relatora propôs, por conseguinte, uma série de alterações que — embora deixem intactos, 
ou tentem melhorar, determinados aspectos da Directiva verdadeiramente indispensáveis ao 
encorajamento de uma concorrência leal e não discriminatória na prestação daqueles serviços 
que podem, de forma razoável, ser disponibilizados através do simples funcionamento do 
mercado — permitem também aos Estados-Membros continuar a assumir as suas 
responsabilidades nos planos social e ambiental. A relatora tentou preservar o elemento da 
solidariedade, bem como o reconhecimento das limitações do mercado, a que esta proposta 
não atende, ou não atende devidamente. Embora fosse preferível que a Comissão retirasse o 
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texto e encetasse novamente todo o processo, a relatora tentou extrair desta proposta uma 
medida capaz de facilitar a criação de um mercado interno no sector dos serviços, embora sem 
sacrificar o interesse público e, em particular, a saúde pública e a protecção do ambiente. 

Este projecto de Directiva entra em contradição não apenas com os princípios da 
subsidiariedade, da proporcionalidade e da solidariedade social, mas também com as 
disposições do próprio Tratado. O artigo 43º estipula que a liberdade de estabelecimento na 
União Europeia inclui o direito de acesso a actividades não assalariadas e o seu exercício, 
bem como a constituição e a gestão de empresas "nas condições definidas pela legislação do 
país de estabelecimento para os seus próprios nacionais". Estão para ser aprovadas pelo 
Conselho as Directivas que definem a liberdade de estabelecimento "no que se refere a 
actividades específicas". Quanto ao sector dos serviços, o artigo 52º do Tratado CE prevê a 
aprovação de Directivas "para realizar a liberalização de um determinado serviço". Ora, a 
proposta horizontal da Comissão viola, assim, esta abordagem de natureza sectorial — uma 
abordagem que traz consigo o reconhecimento inequívoco de que o mercado não é o modelo 
adequado a todos os casos de prestação de serviços de qualidade àqueles que deles 
necessitam. 

Nos termos do artigo 50º, "o prestador de serviços pode, para a execução da prestação, 
exercer, a título temporário, a sua actividade no Estado onde a prestação é realizada, nas 
mesmas condições que esse Estado impõe aos seus próprios nacionais". Por outras palavras, o 
princípio do país de origem poderá pressupor uma alteração ao Tratado, e não um simples 
instrumento legislativo, uma vez que esse princípio implicaria que os prestadores de serviços 
originários de outros Estados-Membros da União Europeia deixariam de poder trabalhar em 
condições idênticas às que estão reservadas aos cidadãos nacionais. 

A relatora deixou a questão da inconstitucionalidade da proposta ao cuidado de fora de 
âmbito mais alargado. Sem embargo, concentrou o seu ataque na ameaça que o princípio do 
país de origem representa para as normas ambientais e de saúde pública, na necessidade de 
estabelecer diferenças entre os diferentes tipos de serviços, na inevitabilidade de abrir 
excepções que defendam os interesses dos cidadãos e nas inúmeras violações aos princípios 
da subsidiariedade e da proporcionalidade. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório: 

Projecto de resolução legislativa 

Texto da Comissão1 

 

Alterações do Parlamento 

                                                 
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO. 
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Alteração 1 
Considerando 1 

(1)A União Europeia pretende estabelecer 
laços cada vez mais estreitos entre os 
Estados e os povos europeus, com o 
objectivo de garantir o progresso económico 
e social. Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º 
do Tratado, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas, no qual é 
assegurada a livre circulação de serviços, 
bem como a liberdade de estabelecimento. A 
supressão das barreiras ao desenvolvimento 
das actividades de serviços entre 
Estados-Membros é um meio essencial para 
reforçar a integração entre os povos 
europeus e para promover o progresso 
económico e social equilibrado e duradouro. 

(1) A União Europeia pretende estabelecer 
laços cada vez mais estreitos entre os 
Estados e os povos europeus, com o 
objectivo de garantir o progresso económico 
e social. Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º 
do Tratado, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas, no qual é 
assegurada a livre circulação de serviços, 
bem como a liberdade de estabelecimento. A 
supressão das barreiras ao desenvolvimento 
das actividades de serviços entre 
Estados-Membros é um meio essencial para 
reforçar a integração entre os povos 
europeus e para promover o progresso 
económico e social equilibrado e duradouro. 
Para que tais barreiras sejam eliminadas, é 
essencial garantir que o desenvolvimento 
das actividades ligadas ao sector dos 
serviços contribua para a concretização das 
missões definidas no artigo 2º do Tratado, 
designadamente, o esforço para promover, 
"em toda a Comunidade, o 
desenvolvimento harmonioso, equilibrado e 
sustentável das actividades económicas, o 
elevado nível de emprego e de protecção 
social, a igualdade entre homens e 
mulheres, o crescimento sustentável e não 
inflacionista, o alto grau de competitividade 
e de convergência dos comportamentos das 
economias ,um elevado nível de protecção e 
de melhoria da qualidade do ambiente, o 
aumento do nível e da qualidade de vida, a 
coesão económica e social e a solidariedade 
entre os Estados-Membros".   

 

Justificação 

É importante que a liberalização do comércio não seja vista como um fim em si própria, ou 
como um benefício a ser obtido à custa de outras das missões fundamentais da União. 
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Alteração 2 
Considerando 6 

(6) A presente directiva estabelece um 
quadro jurídico geral que se aplica a uma 
ampla variedade de serviços, tendo 
simultaneamente em conta as 
particularidades de cada tipo de actividade 
ou de profissão e o respectivo sistema de 
regulação. Este quadro baseia-se numa 
abordagem dinâmica e selectiva que consiste 
em suprimir antes de mais as barreiras que 
podem ser rapidamente suprimidas e, para as 
outras, em lançar um processo de avaliação, 
de consulta e de harmonização 
complementar sobre questões específicas 
que permitirá, paulatinamente e de maneira 
coordenada, a modernização dos sistemas 
nacionais de regulação das actividades de 
serviços indispensável para a realização de 
um verdadeiro mercado interno dos serviços 
até 2010. Convém prever uma combinação 
equilibrada de medidas relativas à 
harmonização direccionada, à cooperação 
administrativa, ao princípio do país de 
origem e ao incentivo à elaboração de 
códigos de conduta sobre determinadas 
questões. Esta coordenação das legislações 
nacionais deve assegurar um elevado grau de 
integração jurídica comunitária e um 
elevado nível de protecção dos objectivos de 
interesse geral, nomeadamente a defesa dos 
consumidores, indispensável para 
estabelecer a confiança mútua entre os 
Estados-Membros. 

(6) A presente directiva estabelece um 
quadro jurídico geral que se aplica a uma 
ampla variedade de serviços, tendo 
simultaneamente em conta as 
particularidades de cada tipo de actividade 
ou de profissão e o respectivo sistema de 
regulação. Este quadro baseia-se numa 
abordagem dinâmica e selectiva que consiste 
em suprimir antes de mais as barreiras que 
podem ser rapidamente suprimidas e, para as 
outras, em lançar um processo de avaliação, 
de consulta e de harmonização 
complementar sobre questões específicas 
que permitirá, paulatinamente e de maneira 
coordenada, a modernização dos sistemas 
nacionais de regulação das actividades de 
serviços indispensável para a realização de 
um verdadeiro mercado interno dos serviços 
até 2010. Convém prever uma combinação 
equilibrada de medidas relativas à 
harmonização direccionada, à cooperação 
administrativa e ao incentivo à elaboração de 
um quadro jurídico capaz de proteger os 
interesses dos consumidores e dos cidadãos 
no contexto do mercado interno único, bem 
como, sempre que tal se afigure adequado, 
de códigos de conduta sobre determinadas 
questões. Esta coordenação das legislações 
nacionais deve assegurar um elevado grau de 
integração jurídica comunitária e um 
elevado nível de protecção dos objectivos de 
interesse geral, nomeadamente a defesa dos 
consumidores, indispensável para 
estabelecer a confiança mútua entre os 
Estados-Membros. 

 

Justificação 

O objectivo da existência de um mercado interno único é, neste caso, evitar a discriminação 
entre prestadores de serviços estabelecidos em qualquer ponto da Comunidade. O direito de 
os Estados-Membros imporem condições aos prestadores de serviços, desde que elas não 
apresentem carácter discriminatório e não entrem em contradição com as obrigações 
decorrentes do Tratado, é um aspecto essencial da subsidiariedade. 
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Alteração 3 
Considerando 12 bis (novo) 

 (12 bis) Dada a importância fulcral dos 
serviços de interesse económico geral, bem 
como o respectivo papel na promoção da 
coesão nos domínios territorial e social, a 
União Europeia e os seus 
Estados-Membros, no âmbito das 
respectivas esferas de competências e no 
quadro definido pelo Tratado, deverão 
velar por que esses serviços funcionem 
numa base de princípios e condições 
susceptíveis de lhes permitir o cabal 
cumprimento das missões que lhes estão 
cometidas. Em obediência ao Tratado, a 
legislação europeia deverá definir tais 
princípios e condições sem prejuízo da 
competência dos Estados-Membros para 
prestar, encomendar e financiar os serviços 
em causa. 

 

Justificação 

O aditamento deste considerando, cuja formulação foi adaptada a partir do artigo III-6 do 
Tratado Constitucional acordado pelos Estados-Membros em 18 de Junho de 2004, revela-se 
indispensável para que fique claro que a concorrência leal, sendo um princípio fundamental 
da União Europeia, não deve ser posta em prática à custa da solidariedade social, da 
protecção ambiental, da saúde pública e da prestação eficaz de serviços de confiança e de 
elevada qualidade, os quais, no caso dos serviços de interesse económico geral, não se 
baseiam prioritariamente na capacidade de pagamento dos beneficiários. 
 

Alteração 4 
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 

(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 
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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. 

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. Esta 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 e 
para o equilíbrio do ambiente, aplicam-se 
prioridades e princípios diferentes daqueles 
que são tidos por adequados aos serviços 
considerados menos essenciais. 

 

Justificação 

No caso de muitos serviços, a tarefa principal do legislador numa economia de mercado é a 
da garantia de uma concorrência leal. No mercado único europeu, este aspecto implica 
também a protecção do direito de as empresas se estabelecerem ou comerciarem num 
qualquer Estado-Membro, para além do respectivo país de origem. Todavia, no caso de 
certos serviços, designadamente, aqueles que têm que ver com a prestação de cuidados de 
saúde, a saúde pública, a segurança social ou actividades que envolvam riscos de natureza 
ambiental, a responsabilidade do legislador em relação ao prestador de serviços torna-se 
secundária, se comparada com a sua responsabilidade perante os cidadãos, os consumidores 
e o futuro do planeta. 
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Alteração 5 
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, ou a defesa do ambiente. 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. 

 

Justificação 

A saúde pública e a defesa do ambiente devem ser mencionadas a par da protecção sanitária 
dos trabalhadores. Estes três aspectos representam provavelmente as considerações de maior 
peso a ter em conta nos esforços da Comunidade para criar condições de concorrência leal 
no mercado único. O exemplo dado no final do considerando é arbitrário e dispensável, para 
além de que poderia ser interpretado de forma restritiva. 
 

Alteração 6 
Considerando 27 

(27) A possibilidade de ter acesso a uma 
actividade de serviços só pode depender de 
uma autorização das autoridades 
competentes se tal acto observar os critérios 
de não discriminação, de necessidade e de 
proporcionalidade. Isto significa, 
nomeadamente, que uma autorização só é 
admissível quando não seja eficaz um 
controlo a posteriori tendo em conta a 
impossibilidade de constatar a posteriori os 
defeitos dos serviços em causa e tendo em 
conta os riscos e perigos decorrentes da 

(27) A possibilidade de ter acesso a uma 
actividade de serviços pode depender de 
uma autorização das autoridades 
competentes, desde que se tal acto observe 
os critérios de não discriminação, de 
necessidade e de proporcionalidade. A 
presente directiva não pode justificar 
regimes de autorização que, por outro lado, 
são proibidos por outros instrumentos 
comunitários, tais como a 
Directiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro 
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ausência de controlo a priori. Estas 
disposições da directiva não podem 
justificar regimes de autorização que, por 
outro lado, são proibidos por outros 
instrumentos comunitários, tais como a 
Directiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro 
de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas 
electrónicas1, ou a Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
Junho de 2000, relativa a certos aspectos 
legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno («Directiva 
sobre o comércio electrónico»)2. Os 
resultados do processo de avaliação mútua 
permitirão determinar ao nível comunitário 
os tipos de actividades em relação aos quais 
os regimes de autorização deverão ser 
suprimidos.  

de 1999, relativa a um quadro legal 
comunitário para as assinaturas 
electrónicas3, ou a Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 
Junho de 2000, relativa a certos aspectos 
legais dos serviços da sociedade de 
informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno («Directiva 
sobre o comércio electrónico»)4. Os 
resultados do processo de avaliação mútua 
permitirão determinar ao nível comunitário 
os tipos de actividades em relação aos quais 
os regimes de autorização deverão ser 
suprimidos.  

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro em que um determinado serviço 
deva ser prestado estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que 
esse Estado-Membro imponha condições às actividades económicas desenvolvidas no seu 
próprio território. O objectivo do mercado interno único é, neste caso, evitar a ocorrência de 
discriminações entre prestadores de serviços estabelecidos em diferentes pontos da 
Comunidade. Os Estados-Membros têm direito de impor condições aos prestadores de 
serviços, desde que essas condições não se revistam de carácter discriminatório e não entrem 
em contradição com as obrigações decorrentes do Tratado. 
 

Alteração 7 
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 

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

                                                 
1 JO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
2 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
3 JO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
4 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 



 

PA\545927PT.doc 11/42 PE 349.888v01-00  

 PT 

exemplo para a concessão de frequências de 
rádio analógica ou para a exploração de uma 
infra-estrutura hidroeléctrica, deve prever-se 
um procedimento de selecção entre os vários 
candidatos potenciais, com o objectivo de 
desenvolver através da livre concorrência a 
qualidade e as condições de oferta dos 
serviços à disposição dos utilizadores. Este 
procedimento deve respeitar as garantias de 
transparência e de imparcialidade e a 
autorização assim concedida não deve ter 
uma duração excessiva, não deve ser 
renovada automaticamente nem prever 
nenhuma vantagem para o prestador 
cessante. Em especial, a duração da 
autorização concedida deve ser fixada de 
maneira a não restringir ou limitar a livre 
concorrência para além do necessário para 
assegurar a amortização dos investimentos e 
uma remuneração equitativa dos capitais 
investidos. Os casos em que o número de 
autorizações é limitado por razões que não 
digam respeito aos recursos naturais ou a 
capacidade técnicas, devem, de qualquer das 
formas, continuar a respeitar as outras 
disposições previstas pela presente directiva 
em matéria de regime de autorizações. 

exemplo para a concessão de frequências de 
rádio analógica ou para a exploração de uma 
infra-estrutura hidroeléctrica, deve prever-se 
um procedimento de selecção entre os vários 
candidatos potenciais, com o objectivo de 
desenvolver através da livre concorrência a 
qualidade e as condições de oferta dos 
serviços à disposição dos utilizadores. Este 
procedimento, 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 
determinado Estado-Membro, deve 
respeitar as garantias de transparência e de 
imparcialidade e a autorização assim 
concedida não deve ter uma duração 
excessiva, não deve ser renovada 
automaticamente nem prever nenhuma 
vantagem para o prestador cessante. Em 
especial, a duração da autorização concedida 
deve ser fixada de maneira a não restringir 
ou limitar a livre concorrência para além do 
necessário para assegurar a amortização dos 
investimentos e uma remuneração equitativa 
dos capitais investidos. Os casos em que o 
número de autorizações é limitado por 
razões que não digam respeito aos recursos 
naturais ou a capacidade técnicas, devem, de 
qualquer das formas, continuar a respeitar as 
outras disposições previstas pela presente 
directiva em matéria de regime de 
autorizações. 

 

Justificação 

Sempre que a prestação de um serviço possa ter implicações na saúde pública, na saúde e na 
segurança no local de trabalho, no ambiente, na herança cultural de um determinado 
Estado-Membro, ou em qualquer outra consideração de carácter fundamental que extravase 
o âmbito puramente comercial, é razoável que os Estados-Membros apliquem critérios não 
comerciais como um dos aspectos a ter em conta no processo de selecção, desde que tais 
critérios não se revistam, em nenhuma circunstância, de aspectos discriminatórios e estejam 
em conformidade com o Tratado. 
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Alteração 8 
Considerando 29 

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

(29) As razões imperiosas de interesse geral 
a que se referem determinadas disposições 
de harmonização da presente directiva 
incluem as que foram reconhecidas pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
relativa aos artigos 43.º e 49.º do Tratado, 
nomeadamente, a defesa dos consumidores, 
os destinatários de serviços, os 
trabalhadores, o ambiente urbanístico, os 
serviços económicos que o Estado-Membro 
responsável ou a Comunidade sujeitam a 
obrigações específicas de serviço público 
por força da aplicação de um critério de 
interesse geral, os serviços que possam 
implicar riscos de natureza ambiental, bem 
como os serviços de prestação de cuidados 
de saúde, de apoio pedagógico e de 
prestação de cuidados domiciliários, 
destinados a pessoas que, por motivos de 
idade ou de doença, ou porque ainda não 
atingiram a idade adulta, sejam incapazes 
de ter uma existência totalmente 
independente. 

 

Justificação 

A definição de serviços essenciais dada pela Comissão é demasiado restritiva.  
 

Alteração 9 
Considerando 34 

(34) Entre as restrições que devem ser 
consideradas, figuram os regimes nacionais 
que, por razões diferentes das aferentes às 
qualificações profissionais, restringem a 
determinados prestadores o acesso a 
actividades como os jogos de fortuna ou 
azar. Do mesmo modo, devem ser 
examinadas as exigências como os regimes 
que prevêem uma obrigação de difusão 
(«must carry») aplicáveis aos operadores de 
cabo que, impondo a um prestador de 

(34) Entre as restrições que devem ser 
consideradas, figuram os regimes nacionais 
que, por razões diferentes das aferentes às 
qualificações profissionais, restringem a 
determinados prestadores o acesso a certas 
actividades. Do mesmo modo, devem ser 
examinadas as exigências como os regimes 
que prevêem uma obrigação de difusão 
(«must carry») aplicáveis aos operadores de 
cabo que, impondo a um prestador de 
serviços intermédio a obrigação de dar 
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serviços intermédio a obrigação de dar 
acesso a determinados serviços de 
prestadores específicos, afectam a sua livre 
escolha, as possibilidades de acesso dos 
programas radiodifundidos e a escolha dos 
destinatários finais. 

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

 

Justificação 

Por definição, as actividades ligadas ao jogo envolvem questões relacionadas com a saúde 
pública, a ordem pública e a moral, as quais extravasam completamente, com excepção das 
responsabilidades acordadas no âmbito do artigo 152º do Tratado, a esfera de competências 
das instituições comunitárias. Elas devem continuar a ser uma matéria regulada pelos 
Estados-Membros da forma que lhes parecer mais adequada. Não seria, por isso, 
conveniente citá-las como exemplo no contexto deste considerando. 
 

Alteração 10 
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 

Suprimido 
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Estados-Membros, e por uma 
harmonização das regras sobre a 
transparência das actividades de serviços. 

 

Justificação 

O princípio do país de origem é exagerado e inexequível, não podendo senão levar a um 
esvaziamento das exigências legais destinadas a proteger, de uma forma razoável e 
proporcionada, a saúde pública, o ambiente e outros aspectos de interesse público. O 
referido princípio entra também em contradição com o propósito claramente definido no 
artigo 43º do Tratado, segundo o qual a liberdade de estabelecimento no território da União 
Europeia compreende, tanto o acesso às actividades não assalariadas e o seu exercício, como 
a constituição e a gestão de empresas e, designadamente, de sociedades nas condições 
definidas na legislação do país de estabelecimento para os seus próprios cidadãos nacionais.  
 

Alteração 11 
Considerando 38 

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

Suprimido 
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e à execução de decisões em matéria civil e 
comercial1 ou de outros instrumentos 
comunitários como a Directiva 96/71/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de Dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços2. 

 

Justificação 

Não é razoável esperar que as autoridades de um determinado Estado-Membro possam levar 
a cabo uma supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em 
causa é prestado em outro Estado-Membro e em que os interesses económicos do 
Estado-Membro no qual o prestador de serviços se encontra sediado possam ser afectados. 
Esta supressão está também em consonância com a supressão do considerando 37. 
 

Alteração 12 
Considerando 39 

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

Suprimido 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
 

Alteração 13 
Considerando 40 

(40) Convém prever que a aplicação da lei 
do país de origem pode ser afastada apenas 
nos domínios abrangidos pelas excepções, 
gerais ou transitórias. Estas excepções são 
necessárias para ter em conta o grau de 
integração do mercado interno ou 

Suprimido 

                                                 
1 JO L 12 de 16.1.2001, p. 1 (directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 2003). 
2 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 
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determinados instrumentos comunitários 
relativos aos serviços que prevêem que um 
prestador está sujeito à aplicação de uma 
lei que não seja a do Estado-Membro de 
origem. Além disso, a título excepcional, 
também podem ser tomadas medidas contra 
um determinado prestador em certos casos 
individualizados e em função de 
determinadas condições materiais e 
processuais estritas. A fim de garantir a 
segurança jurídica indispensável para 
incentivar as PME a oferecer os respectivos 
serviços nos outros Estados-Membros, estas 
excepções devem ser limitadas ao 
estritamente necessário. Em especial, estas 
excepções só podem ser aplicadas por 
razões ligadas à segurança dos serviços, ao 
exercício de uma profissão da saúde ou à 
protecção da ordem pública, 
nomeadamente os aspectos ligados à 
protecção dos menores, e na medida em 
que as disposições nacionais nestes 
domínios não sejam harmonizadas. Além 
disso, toda e qualquer restrição à livre 
circulação dos serviços só poderá ser 
abrangida por uma excepção se tal for 
conforme aos direitos fundamentais que, 
nos termos da jurisprudência constante do 
Tribunal de Justiça, façam parte integrante 
dos princípios gerais do direito inscritos na 
ordem jurídica comunitária. 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
 

Alteração 14 
Considerando 41 

(41) Sempre que o prestador se deslocar a 
um Estado-Membro que não seja o 
Estado-Membro de origem, deve ser prevista 
uma parceria entre estes dois Estados que 
permita ao primeiro proceder a verificações, 
inspecções e inquéritos a pedido do 

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

Estado-Membro de origem ou efectuar, por 
iniciativa sua, as referidas verificações. 
Além disso, quando haja destacamento de 
trabalhadores, o Estado-Membro de 
destacamento pode tomar medidas contra 
um prestador estabelecido noutro Estado-
Membro de forma a garantir o respeito das 
condições de emprego e de trabalho 
aplicáveis por força da Directiva 96/71/CE. 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
 

Alteração 15 
Considerando 42 

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

Suprimido 
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Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
Os Estados-Membros devem ter o direito de fiscalizar e controlar toda a actividade 
económica no âmbito das respectivas jurisdições, desde que o façam no respeito integral das 
regras da proporcionalidade e das obrigações que decorrem do Tratado. 
 

Alteração 16 
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. 

Suprimido 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. . 
 

Alteração 17 
Considerando 44 

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

Suprimido 
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a locação ocasional ou temporária. 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
 

Alteração 18 
Considerando 46 

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

Suprimido 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem. 
 

Alteração 19 
Considerando 47 

(47) Convém deixar a possibilidade aos 
Estados-Membros de adoptarem, a título 
excepcional, medidas que constituam uma 
excepção ao princípio do país de origem em 
relação a um prestador estabelecido noutro 
Estado-Membro em casos individualizados 
e por determinadas razões, tais como a 

Suprimido 
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segurança dos serviços. Tal possibilidade só 
poderá ser utilizada quando não exista 
harmonização comunitária. Além disso, 
esta possibilidade não permite que sejam 
tomadas medidas restritivas em domínios 
nos quais outras directivas proíbem toda e 
qualquer excepção à livre circulação dos 
serviços, tais como a Directiva 1999/93/CE 
ou a Directiva 98/84/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Novembro de 1998, relativa à protecção 
jurídica dos serviços que se baseiem ou 
consistam num acesso condicional1, nem 
estender ou limitar as possibilidades de 
excepções previstas noutras directivas, tais 
como a Directiva 89/552/CEE do Conselho, 
de 3 de Outubro de 1989, relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de 
radiodifusão televisiva2 ou a Directiva 
2000/31/CE. 

 

Justificação 

A presente alteração está em consonância com a supressão do princípio do país de origem 
 

Alteração 20 
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 

(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, a menos que isso 
exceda as despesas realmente pagas pelo 
doente. Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça em 

                                                 
1 JO L 320 de 28.11.1998, p. 54. 
2 JO L 298 de 17.10.1989, p. 23. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 202 de 30.7.1997, p. 60). 
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existir autorização, o reembolso de cuidados 
não hospitalares nos termos das tabelas do 
Estado de inscrição não teria uma incidência 
significativa no financiamento do seu 
sistema de segurança social. Se uma 
autorização foi concedida, nos termos do 
artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n° 1408/71, a tomada a cargo financeira das 
despesas apresentadas efectua-se de acordo 
com as tarifas do Estado-Membro de 
prestação. Contudo, se o nível de cobertura 
for inferior àquele de que o doente teria 
beneficiado se tivesse recebido estes 
mesmos cuidados no seu Estado-Membro de 
inscrição, então este último deve completar a 
tomada a cargo até ao montante da tarifa que 
teria aplicado neste caso. 

matéria de livre circulação dos serviços, no 
caso de não existir autorização, o reembolso 
de cuidados não hospitalares nos termos das 
tabelas do Estado de inscrição não teria uma 
incidência significativa no financiamento do 
seu sistema de segurança social. Se uma 
autorização foi concedida, nos termos do 
artigo 22.º do Regulamento (CEE) 
n° 1408/71, a tomada a cargo financeira das 
despesas apresentadas efectua-se de acordo 
com as tarifas do Estado-Membro de 
prestação. Contudo, se o nível de cobertura 
for inferior àquele de que o doente teria 
beneficiado se tivesse recebido estes 
mesmos cuidados no seu Estado-Membro de 
inscrição, então este último deve completar a 
tomada a cargo até ao montante da tarifa que 
teria aplicado neste caso. 

 

Justificação 

A formulação actual permitiria que um doente de um país com um nível de vida relativamente 
elevado se deslocasse a um país com um nível de vida mais baixo para obter contrapartidas. 
Esta não é, por certo, a intenção da Comissão. 
 

Alteração 21 
Considerando 64 

(64) É conveniente suprimir as proibições 
totais das comunicações comerciais para as 
profissões regulamentadas, sendo que esta 
supressão não se refere às proibições 
relativas ao conteúdo de uma comunicação 
comercial, mas àquelas que, de uma 
maneira geral e para uma determinada 
profissão, proíbem uma ou várias formas 
de comunicação comercial, por exemplo 
toda e qualquer publicidade num 
determinado ou em determinados meios de 
comunicação social. No que diz respeito ao 
conteúdo e às modalidades das 
comunicações comerciais, os profissionais 
devem ser instados a elaborar códigos de 
conduta a nível comunitário em 

Suprimido 
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conformidade com o direito comunitário. 

 

Justificação 

A regulamentação das comunicações comerciais de certas profissões é, desde há muito, 
considerada necessária por alguns Estados-Membros como contributo para a protecção dos 
consumidores, bem como para a defesa da integridade e da dignidade das próprias 
actividades profissionais. A extensão que essa regulamentação assume em cada 
Estado-Membro depende de um conjunto de factores, em que se incluem os aspectos da 
cultura e da tradição nacionais. Seria pouco próprio que a Comissão tentasse impor uma 
interpretação tão lata das suas próprias responsabilidades ao nível do fomento do mercado 
interno, que acabasse por interferir em questões que, em rigor, são da exclusiva 
responsabilidade dos Estados-Membros. 
 

Alteração 22 
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, no domínio da defesa 
dos consumidores, da protecção do 
ambiente, da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, ou da saúde pública. 

 

Justificação 

Tal como no caso da protecção dos consumidores, é de importância primordial que a 
promoção do mercado interno nos sectores dos serviços não seja feita à custa de domínios 
como os referidos. 
 

Alteração 23 
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. Ao fazê-lo, a presente directiva 
tem em vista contribuir para a 
concretização das missões definidas no 
artigo 2º do Tratado, incluindo o 
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desenvolvimento sustentável das 
actividades económicas, um elevado nível 
de emprego e de protecção social, bem 
como um elevado nível de protecção e de 
melhoria da qualidade do ambiente. 

 

Justificação 

Ao enunciar os objectivos do que é fundamentalmente uma medida destinada a garantir a 
livre circulação de serviços, é importante que a directiva inclua também uma recapitulação 
dos grandes objectivos da Comunidade Europeia. Tais objectivos não podem ficar 
subordinados uns aos outros, por exemplo, mediante a introdução de medidas de 
liberalização (as quais, em alguns casos, podem ser desproporcionadas) em detrimento da 
protecção social, ambiental e da saúde pública. 
 

Alteração 24 
Artigo 2, alínea c bis (novo) 

 c bis) Serviços de interesse económico 
geral, que o Estado-Membro responsável, 
ou a Comunidade, submetem ao 
cumprimento de obrigações específicas de 
serviço público; 

 

Justificação 

O artigo III-6 do Tratado Constitucional estipula que a União Europeia e os 
Estados-Membros zelem "por que esses serviços funcionem com base em princípios e em 
condições, designadamente económicas e financeiras, que lhes permitam cumprir as suas 
missões. Tais princípios e condições são definidos por lei europeia", sem prejuízo da 
competência dos Estados-Membros, nos termos da Constituição, para prestar, encomendar 
ou financiar os serviços em apreço. A não exclusão dos serviços de interesse geral das 
disposições da presente directiva constituiria um desses casos. 
 

Alteração 25 
Artigo 2, alínea c ter (novo) 

 c ter) Serviços sociais de interesse geral, 
que o Estado-Membro responsável, ou a 
Comunidade, submetem a obrigações 
específicas de serviço público, incluindo, 
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mas não se limitando a, serviços de saúde e 
serviços de prestação domiciliária de 
cuidados de saúde a pessoas que, por 
motivos de idade ou de doença, ou porque 
ainda não atingiram a idade adulta, sejam 
incapazes de ter uma existência totalmente 
independente; 

 

Justificação 

O Livro Branco sobre os serviços de interesse geral [COM(2004)0374] declara que "os 
serviços sociais de interesse geral têm um papel especial a desempenhar como parte 
integrante do modelo europeu de sociedade. Em virtude do princípio de solidariedade, os 
serviços sociais e de saúde de interesse geral. centram-se na pessoa, asseguram aos cidadãos 
a possibilidade de beneficiar efectivamente dos seus direitos fundamentais e de um nível 
elevado de protecção social, reforçando a coesão social e territorial." A inclusão de tais 
serviços nas disposições da presente directiva prejudicaria o papel que eles desempenham. . 
 

Alteração 26 
Artigo 2, alínea c quater (novo) 

 c quater) Serviços que possam implicar 
riscos de natureza ambiental, ou riscos 
potencialmente prejudiciais para a saúde 
pública, os quais carecem, por conseguinte, 
de uma execução metódica e de uma 
fiscalização escrupulosa;  

 

Justificação 

Não é razoável esperar que as autoridades de um determinado Estado-Membro possam levar 
a cabo uma supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em 
causa é prestado em outro Estado-Membro e em que os interesses económicos do 
Estado-Membro no qual o prestador de serviços se encontra sediado possam ser afectados. 
Sempre que estejam em causa questões ligadas à saúde pública, não se deve esperar que um 
Estado-Membro abdique desta forma das suas responsabilidades. 
 

Alteração 27 
Artigo 2, alínea c quinquies (novo) 

 c quinquies) Serviços na área do ensino, 
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pagos ou reembolsados, no todo ou em 
parte, pelo Estado ou por outra entidade 
pública do Estado-Membro no qual o 
serviço é prestado. 

 

Justificação 

A educação é o fundamento da cultura nacional, sendo, por isso, deixada, regra geral, ao 
cuidado dos Estados-Membros, com algumas excepções prudentes e úteis. O financiamento 
pelas entidades públicas representa o reconhecimento claro da função socialmente útil de um 
serviço na área do ensino. O aditamento deste critério pretende excluir serviços comerciais 
que, embora possuam um conteúdo educativo, não são reconhecidos como merecedores de 
ajudas públicas — por exemplo, as escolas particulares de ensino de línguas ou os serviços 
de formação em tecnologias de informação vocacionados para o sector privado. 
 

Alteração 28 
Artigo 9, alínea b) 

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

b) Necessidade de um regime de autorização 
justificada objectivamente por uma razão 
imperiosa de interesse geral. Uma tal razão 
imperiosa de interesse geral poderá incluir, 
embora não se limite a, considerações 
ligadas à saúde pública, à saúde e à 
segurança dos trabalhadores e dos 
trabalhadores por conta própria, à 
protecção do ambiente, à preservação da 
herança cultural e à promoção de um 
qualquer objectivo da política de Estado 
que não viole o Tratado;  

 

Justificação 

A formulação proposta é demasiado vaga e geral, deixando uma grande margem de manobra 
ao poder discricionário dos tribunais. Ao incluir uma lista não exaustiva, a directiva 
proporcionará uma orientação, sem se tornar restritiva. 
 

Alteração 29 
Artigo 9, alínea c) 

c) Impossibilidade de realizar o objectivo c) Impossibilidade de realizar o objectivo 
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prosseguido através de uma medida menos 
vinculativa, nomeadamente porque um 
controlo a posteriori significaria uma 
intervenção extemporânea para se poder 
obter uma eficácia efectiva. 

prosseguido através de uma medida menos 
vinculativa. 

 

Justificação 

A formulação proposta é demasiado restritiva. Outras razões para além daquela que é 
indicada poderiam dar a entender que uma medida menos imperativa não seria eficaz.  
 

Alteração 30 
Artigo 12, nº 2 bis (novo) 

 2 bis. Sem prejuízo dos artigos 9º e 10º, os 
Estados-Membros poderão ter em conta, ao 
aplicarem os respectivos procedimentos de 
selecção, considerações de saúde pública, 
de saúde e segurança dos trabalhadores e 
dos trabalhadores por conta própria, da 
protecção do ambiente, da preservação da 
herança cultural e da promoção de um 
qualquer objectivo da política de Estado 
que não viole o Tratado. 

 

Justificação 

Sempre que a prestação de um serviço possa ter implicações na saúde pública, na saúde e na 
segurança no local de trabalho, no ambiente, na herança cultural de um determinado 
Estado-Membro ou em qualquer outra consideração de carácter fundamental que extravase o 
âmbito puramente comercial, é razoável que os Estados-Membros apliquem critérios não 
comerciais como um dos aspectos a ter em conta no processo de selecção, desde que tais 
critérios não se revistam, em. nenhuma circunstância, de aspectos discriminatórios e estejam 
em conformidade com o Tratado. 
 

Alteração 31 
Artigo 13, nº 3 

13. Os procedimentos e formalidades de 
autorização devem ser adequados a garantir 
aos interessados o tratamento do seu pedido 

13. Os procedimentos e formalidades de 
autorização devem ser adequados a garantir 
aos interessados o tratamento do seu pedido 
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com a maior brevidade possível e, em 
qualquer caso, num prazo máximo razoável 
fixado e previamente divulgado. 

com a maior brevidade possível e, em 
qualquer caso, num prazo máximo razoável 
fixado e previamente divulgado. O período 
compreendido entre a candidatura e a 
concessão, ou a recusa, da autorização será 
suficiente para a consulta efectiva de todas 
as partes eventualmente atingidas pela 
decisão, tendo em conta o conjunto de 
implicações ao nível da saúde pública, da 
saúde e da segurança dos trabalhadores e 
dos trabalhadores por conta própria, da 
protecção do ambiente, da preservação da 
herança cultural e da promoção de 
qualquer objectivo da política de Estado 
que não viole o Tratado. 

 

Justificação 

Os cidadãos, quer como indivíduos com interesse no assunto, quer organizados sob a forma 
de sociedade civil, dispõem do direito de dar a conhecer os seus pontos de vista às 
autoridades nos casos em que a autorização ou não autorização de uma prestação de serviço 
pode ter implicações ao nível da saúde pública ou ocupacional, da protecção do ambiente, da 
herança cultural ou da promoção de outros objectivos politicamente legítimos. 
 

Alteração 32 
Artigo 14, nº 5 

5. Aplicação casuística de um teste 
económico que consiste em fazer depender 
a concessão da autorização da prova da 
existência de uma necessidade económica 
ou de um pedido do mercado, de forma a 
avaliar os potenciais efeitos económicos ou 
actuais da actividade ou a apreciar a 
adequação da actividade com os objectivos 
de programação económica fixados pela 
autoridade competente; 

Suprimido 

 

Justificação 

Proibir os Estados-Membros e as respectivas administrações públicas de estabelecerem e 
prosseguirem objectivos de planeamento económico em prol do interesse público, como 
sugere este número do artigo 14º, não só não se justifica, como não é exigido pelo Tratado. O 
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abuso de tais prerrogativas, com o objectivo de impor condições que, na realidade, são 
discriminatórias ou, de qualquer outra forma, contrárias ao Tratado, é algo que já se 
encontra eficazmente proibido pela letra do próprio Tratado. A proibição prevista neste 
número é, por este motivo, exagerada. 
 

Alteração 33 
Artigo 16, nº 1 

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. 

 

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro em que um determinado serviço 
deverá ser prestado estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que 
as respectivas autoridades imponham condições às actividades económicas desenvolvidas no 
âmbito da sua própria jurisdição. O objectivo do mercado interno único é, neste caso, evitar 
a ocorrência de discriminações entre prestadores de serviços estabelecidos em diferentes 
pontos da Comunidade. O Princípio do País de Origem é desproporcionado e inexequível e 
não pode senão conduzir ao esvaziamento de todas as disposições legais destinadas a 
proteger, de forma razoável e proporcionada, a saúde pública, o ambiente e outras vertentes 
fundamentais do interesse público. 
 

Alteração 34 
Artigo 16, nº 2 

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.  

Suprimido 
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Justificação 

Não é razoável esperar que as autoridades de um determinado Estado-Membro possam levar 
a cabo uma supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em 
causa é prestado em outro Estado-Membro e em que os interesses económicos do 
Estado-Membro no qual o prestador de serviços se encontra sediado possam ser afectados. 
 

Alteração 35 
Artigo 16, nº 3, alínea b) 

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; 

Suprimido 

 

Justificação 

As exigências eventualmente suprimidas por este artigo destinam-se a proteger o interesse 
público. Desde que elas também sejam impostas aos prestadores de serviços estabelecidos no 
território do Estado-Membro em causa, elas não assumem carácter discriminatório e não 
entram, por conseguinte, em conflito com o Tratado. A proibição é, por isso, exagerada. 
 

Alteração 36 
Artigo 16, nº 3, alínea e) 

e) Obrigação de o prestador respeitar as 
exigências relativas ao exercício de uma 
actividade de serviços aplicáveis no seu 
território; 

Suprimido 

 

Justificação 

As exigências em causa destinam-se a proteger o interesse público. Desde que elas também 
sejam impostas aos prestadores de serviços estabelecidos no território do Estado-Membro em 
causa, elas não assumem carácter discriminatório e não entram, por conseguinte, em conflito 
com o Tratado. A proibição é, por isso, exagerada. 
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Alteração 37 
Artigo 16, nº 3, alínea g) 

g) Obrigação de o prestador possuir um 
documento de identidade especificamente 
destinado ao exercício de uma actividade de 
serviços emitido pelas suas autoridades 
competentes; 

Suprimido 

 

Justificação 

As exigências em causa destinam-se a proteger o interesse público. Desde que elas também 
sejam impostas aos prestadores de serviços estabelecidos no território do Estado-Membro em 
causa, elas não assumem carácter discriminatório e não entram, por conseguinte, em conflito 
com o Tratado. A proibição é, por isso, exagerada. 
 

Alteração 38 
Artigo 17, nº 4 bis (novo) 

 4 bis. Aos serviços económicos e sociais, 
que o Estado-Membro responsável, ou a 
Comunidade, submetem a obrigações 
específicas de serviço público por força de 
um critério de interesse geral; aos serviços 
que possam implicar riscos para o 
ambiente, incluindo, no todo ou em parte, 
aqueles que integram um projecto que exija 
a realização de um Estudo de Impacto 
Ambiental, nos termos da Directiva 
85/337/CEE do Conselho, tal como foi 
alterada pela Directiva 97/11/CE do 
Conselho, ou nos termos do Protocolo 
relativo à avaliação ambiental estratégica 
(Protocolo de Kiev), embora não se 
circunscrevendo apenas a estes casos; aos 
serviços de prestação de cuidados de saúde, 
de apoio pedagógico e de prestação de 
cuidados domiciliários, destinados a 
pessoas que, por motivos de idade ou de 
doença, ou porque ainda não atingiram a 
idade adulta, sejam incapazes de ter uma 
existência totalmente independente. 
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Justificação 

Faz todo o sentido permitir que os Estados-Membros submetam os serviços referidos nesta 
alteração a um controlo maior do que aquele que seria adequado, caso se estivesse em 
presença de serviços que não pudessem ser definidos dessa forma, e, como tal, isentá-los do 
Princípio do País de Origem. A aplicação deste princípio em tais casos invalidaria o direito 
de os Estados-Membros agirem em defesa de interesses públicos fundamentais. O Tratado já 
exige que os Estados-Membros se abstenham, seja por causa da defesa do interesse público 
ou por qualquer outra razão, de discriminar as empresas estabelecidas em outros 
Estados-Membros. Esta medida é, pois, exagerada.  
 

Alteração 39 
Artigo 19, nº1 

1. Em derrogação do artigo 16.º e a título 
excepcional, um Estado-Membro pode 
tomar uma medida contra um prestador que 
tenha o seu estabelecimento noutro 
Estado-Membro, que diga respeito a um dos 
seguintes domínios: 

1. Em derrogação do artigo 16.º, e sempre 
que seja necessário salvaguardar o 
interesse público, um Estado-Membro pode 
tomar uma medida contra um prestador que 
tenha o seu estabelecimento noutro 
Estado-Membro, que diga respeito a um dos 
seguintes domínios: 

a) Segurança dos serviços, incluindo os 
aspectos relativos à saúde pública; 

a) Segurança dos serviços, incluindo, mas 
não se limitando a, aspectos relativos à 
saúde pública, ao meio ambiente, aos 
interesses dos grupos vulneráveis, ou à 
protecção da herança cultural; 

b) Exercício de uma profissão da saúde; b) Exercício de uma profissão da saúde; 

c) Protecção da ordem pública, 
nomeadamente os aspectos referentes à 
protecção dos menores. 

c) Protecção da ordem pública, incluindo, 
mas não se limitando a, aspectos referentes 
à protecção dos menores. 

 

Justificação 

Os Estados-Membros deverão ter o direito de tomar medidas nas áreas em causa, sempre que 
o interesse público seja afectado, e não apenas em "circunstâncias excepcionais". Tomar 
medidas desse género é uma função primordial dos Governos, pelo que seria manifestamente 
exagerado privá-los desse direito, o qual só podem exercer, como é óbvio, desenvolvendo 
iniciativas previstas pelo Tratado. 
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Alteração 40 
Artigo 20, alínea a) 

a) Obrigação de obter uma autorização das 
suas autoridades competentes ou de lhes 
apresentar uma declaração; 

a) Obrigação de obter uma autorização das 
suas autoridades competentes ou de lhes 
apresentar uma declaração relativa a 
quaisquer temas já abrangidos por uma 
autorização equivalente emitida pelas 
autoridades competentes de um outro 
Estado-Membro; 

 

Justificação 

Desde que as normas impostas estejam em conformidade com as disposições do Tratado, e 
nos casos em que se verifique que uma autorização das autoridades competentes de outro 
Estado-Membro esteja incompleta, é razoável que se permita a um Estado-Membro que 
conceda, ou retire, autorizações relativas a actividades económicas desenvolvidas no seu 
próprio território, na medida em que ela se aplique ao caso em apreço. 
 

Alteração 41 
Artigo 20, alínea b) 

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

b) Limites às possibilidades de deduções 
fiscais ou concessão de auxílios financeiros 
devido ao facto de o prestador ter o seu 
estabelecimento noutro Estado-Membro; 

 

Justificação 

É razoável que os Estados-Membros façam uso das deduções fiscais e dos auxílios 
financeiros para estimular, ou desencorajar, determinadas actividades económicas, por 
exemplo, em áreas de grande beleza natural, com um especial interesse científico, 
apresentando carências de vária índole, etc. Desde que as iniciativas nesse sentido estejam 
em conformidade com o Tratado, elas deverão ser, evidentemente, reconhecidas como um 
valioso instrumento de acção política. 
 

Alteração 42 
Artigo 23, nº 3 

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

seu sistema de segurança social reembolsa o 
custo real dos cuidados de saúde prestados 
noutro Estado-Membro até ao limite 
máximo reembolsável para os cuidados de 
saúde semelhantes prestados no seu 
território. 

 

Justificação 

A actual formulação permitiria que um doente de um país com um nível de vida relativamente 
elevado se deslocasse a um país com um nível de vida mais baixo para obter contrapartidas. 
Esta não é, por certo, a intenção da Comissão. Uma tal formulação ameaçaria ainda 
tornar-se um fardo financeiro intolerável para os sistemas de segurança social dos 
Estados-Membros mais pobres. 
 

Alteração 43 
Artigo 24, nº 1, parágrafo 2 

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

Suprimido 

a) Obter autorização das respectivas 
autoridades competentes ou estar inscrito 
no registo destas, ou qualquer outra 
obrigação equivalente; 

 

b) Efectuar uma declaração, salvo no 
que diz respeito às declarações relativas a 
uma das actividade referidas no anexo da 
Directiva 96/71/CE, que podem ser 
conservadas até 31 de Dezembro de 2008; 

 

c) Ter um representante no seu 
território; 

 

d) Elaborar e manter documentos 
sociais no seu território ou nas condições 
aplicáveis no seu território. 
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Justificação 

Desde que as normas impostas estejam em conformidade com as disposições do Tratado, é 
razoável permitir que um Estado-Membro conceda, ou retire, autorizações para a realização 
de actividades económicas desenvolvidas no seu próprio território. O objectivo do mercado 
interno único consiste, neste caso, em impedir a discriminação entre prestadores de serviços 
estabelecidos em qualquer Estado-Membro da Comunidade. Esta medida é desproporcionada 
em relação ao objectivo. 
 

Alteração 44 
Artigo 24, nº 2, parágrafo 2 

No caso referido no n° 1, o Estado-Membro 
de origem assiste o Estado-Membro de 
destacamento para garantir o respeito das 
condições de emprego e de trabalho 
aplicáveis por força da Directiva 96/71/CE 
e, por sua própria iniciativa, comunica ao 
Estado-Membro de destacamento as 
informações referidas no primeiro 
parágrafo quando tenha conhecimento de 
factos precisos que indiquem eventuais 
irregularidades do prestador em relação às 
condições de emprego e de trabalho. 

No caso referido no n° 1, o Estado-Membro 
de origem assiste o Estado-Membro de 
destacamento para garantir o respeito das 
condições de emprego e de trabalho 
aplicáveis por força da Directiva 96/71/CE 
e, por sua própria iniciativa, comunica ao 
Estado-Membro de destacamento quaisquer 
factos precisos que indiquem eventuais 
irregularidades do prestador em relação às 
condições de emprego e de trabalho. 

 

Justificação 

Desde que as normas impostas estejam em conformidade com as disposições do Tratado, é 
razoável permitir que um Estado-Membro conceda, ou retire, autorizações para a realização 
de actividades económicas desenvolvidas no seu próprio território. O objectivo do mercado 
interno único consiste, neste caso, em impedir a discriminação entre prestadores de serviços 
estabelecidos em qualquer Estado-Membro da Comunidade. Esta medida é desproporcionada 
em relação ao objectivo. 
 

Alteração 45 
Artigo 26, nº 3, parágrafo 1 bis (novo) 

 1 bis. Sempre que o serviço em causa seja 
proposto ao público em geral, os 
Estados-Membros certificar-se-ão de que as 
informações sejam prestadas de uma 
forma, e numa linguagem, que não exijam 
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um conhecimento especializado do serviço 
a ser prestado e que qualquer pessoa com 
instrução possa entender. 

 

Justificação 

A informação não tem qualquer utilidade, se não puder ser compreendida. Os consumidores 
têm direito a dispor de uma informação clara e escrita de modo a poder ser entendida por 
leigos. 
 

Alteração 46 
Artigo 28, nº 2 bis (novo) 

 2 bis. Sempre que o serviço em causa seja 
proposto ao público em geral, o 
Estado-Membro no qual esse serviço seja 
prestado certificar-se-á de que as 
informações referidas no nº 1 sejam 
prestadas de uma forma, e numa 
linguagem, que não exijam um 
conhecimento especializado do serviço a 
prestar e que qualquer pessoa com 
instrução possa entender. 

 

Justificação 

A informação não tem qualquer utilidade, se não puder ser compreendida. Os consumidores 
têm direito a dispor de uma informação clara e escrita de modo a poder ser entendida por 
leigos. 
 

Alteração 47 
Artigo 29, nº 1 

1. Os Estados-Membros suprimem as 
proibições totais de comunicações 
comerciais para as profissões 
regulamentadas. 

Suprimido 
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Justificação 

A regulamentação das comunicações comerciais. de certas profissões é, desde há muito, 
considerada necessária por alguns Estados-Membros como contributo para a protecção dos 
consumidores, bem como para a defesa da integridade e da dignidade das próprias 
actividades profissionais. A extensão que essa regulamentação assume em cada 
Estado-Membro depende de um conjunto de factores, em que se incluem os aspectos da 
cultura e da tradição nacionais. Seria pouco próprio que a Comissão tentasse impor uma 
interpretação tão lata das suas próprias responsabilidades ao nível do fomento do mercado 
interno, que acabasse por interferir em questões que, em rigor, são da exclusiva 
responsabilidade dos Estados-Membros. 
 

Alteração 48 
Artigo 29, nº 2 

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
comunicações comerciais feitas pelas 
profissões regulamentadas respeitem as 
regras profissionais conformes ao direito 
comunitário que visam, nomeadamente, a 
independência, a dignidade e a integridade 
da profissão, bem como o segredo 
profissional em função da especificidade de 
cada profissão. 

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
comunicações comerciais feitas pelas 
profissões regulamentadas, nos casos em 
que estejam devidamente autorizadas, 
respeitem as regras profissionais conformes 
ao direito comunitário que visam, 
nomeadamente, a independência, a 
dignidade e a integridade da profissão, bem 
como o segredo profissional em função da 
especificidade de cada profissão. 

 

Justificação 

A regulamentação das comunicações comerciais. de certas profissões é, desde há muito, 
considerada necessária por alguns Estados-Membros como contributo para a protecção dos 
consumidores, bem como para a defesa da integridade e da dignidade das próprias 
actividades profissionais. A extensão que essa regulamentação assume em cada 
Estado-Membro depende de um conjunto de factores, em que se incluem os aspectos da 
cultura e da tradição nacionais. Seria pouco próprio que a Comissão tentasse impor uma 
interpretação tão lata das suas próprias responsabilidades ao nível do fomento do mercado 
interno, que acabasse por interferir em questões que, em rigor, são da exclusiva 
responsabilidade dos Estados-Membros. 
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Alteração 49 
Artigo 31, nº 5 bis (novo) 

 5 bis. As iniciativas voluntárias 
desenvolvidas nos termos do presente artigo 
não prejudicam, de forma alguma, o direito 
de os Estados-Membros estabelecerem 
normas e padrões obrigatórios abrangendo 
os serviços em apreço, no âmbito que lhes é 
permitido pelo Tratado e desde que tais 
normas e padrões sejam proporcionados e 
não se revistam de carácter discriminatório. 
Essas normas e padrões podem incluir, 
embora não se limitem a, critérios 
obrigatórios de alta qualidade e orientações 
de tratamento referentes a serviços 
relacionados com a saúde prestados no seu 
próprio território, critérios obrigatórios de 
alta qualidade aplicáveis à prestação de 
cuidados domiciliários destinados a pessoas 
que, por motivos de idade ou de doença, ou 
porque ainda não atingiram a idade adulta, 
sejam incapazes de ter uma existência 
totalmente independente, bem como 
normas e padrões obrigatórios que 
protejam o interesse público, ou que 
tenham em vista um objectivo político em 
conconância com o Tratado. 

 

Justificação 

Os procedimentos voluntários propostos são particularmente inadequados nos casos dos 
serviços de prestação de cuidados de saúde, pelo que o direito de os Estados-Membros 
controlarem a qualidade desses serviços propostos dentro das suas próprias fronteiras não 
deveria levantar qualquer questão. No contexto da presente directiva, isto implica a 
necessidade de se aditar um número que chame a atenção para o facto. As consequências da 
má qualidade na prestação de cuidados de saúde podem infligir dor ou causar a morte. As 
pessoas que carecem de cuidados de saúde poderão também não estar nas melhores 
condições para defender os seus próprios interesses, pelo que a ausência de critérios de 
qualidade obrigatórios poderia minar seriamente a confiança das pessoas na prestação de 
cuidados de saúde em geral. 
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Alteração 50 
Artigo 35, nº 6 bis (novo) 

 6 bis. As presentes disposições completam, 
e não prejudicam, o direito de um 
Estado-Membro fiscalizar e ordenar as 
prestações de serviços no seu território, em 
conformidade com as obrigações 
decorrentes do Tratado e da legislação 
comunitária. 

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro no qual um serviço é prestado 
estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que um Estado-Membro 
imponha condições às actividades económicas desenvolvidas no seu território. Não é 
razoável que se espere que as autoridades de outro Estado-Membro levem a cabo uma 
supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em causa é 
prestado num outro Estado-Membro. A cooperação do género da que é aconselhada seria, 
porém, particularmente útil como complemento de uma legislação e de uma supervisão 
eficazes. 
 

Alteração 51 
Artigo 36; nº 1 

1. Nos domínios abrangidos pelo artigo 16.º, 
no caso de deslocação de um prestador a 
outro Estado-Membro para nele fornecer um 
serviço sem aí ter o seu estabelecimento, as 
autoridades competentes deste 
Estado-Membro participam no controlo do 
prestador nos termos do n.º2. 

1. Nos domínios abrangidos pelo artigo 16.º, 
no caso de deslocação de um prestador a 
outro Estado-Membro para nele fornecer um 
serviço sem aí ter o seu estabelecimento, as 
autoridades competentes deste 
Estado-Membro são responsáveis pelo 
controlo do prestador, com a plena 
colaboração das autoridades do 
Estado-Membro de origem, nos termos do 
n.º2. 

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro no qual um serviço é prestado 
estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que um Estado-Membro 
imponha condições às actividades económicas desenvolvidas no seu território. Não é 
razoável que se espere que as autoridades de outro Estado-Membro levem a cabo uma 
supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em causa é 
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prestado num outro Estado-Membro. A cooperação do género da que é aconselhada seria, 
porém, particularmente útil como complemento de uma legislação e de uma supervisão 
eficazes. 
 

Alteração 52 
Artigo 36; nº 2, parágrafo 1 

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

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

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro no qual um serviço é prestado 
estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que um Estado-Membro 
imponha condições às actividades económicas desenvolvidas no seu território. Não é 
razoável que se espere que as autoridades de outro Estado-Membro levem a cabo uma 
supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em causa é 
prestado num outro Estado-Membro. O Princípio do País de Origem é desproporcionado e 
inexequível e não pode senão conduzir ao esvaziamento de todas as disposições legais 
destinadas a proteger, de forma razoável e proporcionada, o interesse público. 

Alteração 53 
Artigo 36; nº 2, alínea a) 

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

Suprimido 

 

Justificação 

Desde que as disposições legislativas do Estado-Membro no qual um serviço é prestado 
estejam em conformidade com o Tratado, é razoável que se permita que um Estado-Membro 
imponha condições às actividades económicas desenvolvidas no seu território. Não é 
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razoável que se espere que as autoridades de outro Estado-Membro levem a cabo uma 
supervisão eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em causa é 
prestado num outro Estado-Membro. O Princípio do País de Origem é desproporcionado e 
inexequível e não pode senão conduzir ao esvaziamento de todas as disposições legais 
destinadas a proteger, de forma razoável e proporcionada, o interesse público. 
 

Alteração 54 
Artigo 37, nº 1 

1. Quando um Estado-Membro tencione 
tomar uma medida de salvaguarda referida 
no artigo 19.º, o procedimento previsto nos 
n.os 2 a 6 do presente artigo é aplicável sem 
prejuízo dos processos judiciais. 

1. Quando um Estado-Membro tencione 
tomar uma medida de salvaguarda referida 
no artigo 19.º, o procedimento previsto nos 
n.os 2 a 6 do presente artigo é aplicável sem 
prejuízo do direito de esse Estado-Membro 
intentar directamente uma acção contra o 
prestador de serviços e sem prejuízo dos 
processos judiciais.  

 

Justificação 

Não é razoável esperar que as autoridades de um outro Estado-Membro levem a cabo uma 
fiscalização eficaz dos prestadores de serviços, nos casos em que o serviço em causa é 
prestado num outro Estado-Membro. O Princípio do País de Origem é desproporcionado e 
inexequível e não pode senão conduzir ao esvaziamento de todas as disposições legais 
destinadas a proteger, de forma razoável e proporcionada, a saúde pública, o ambiente e 
outras vertentes fundamentais do interesse público.  

Alteração 55 
Artigo 39, nº 4 bis (novo) 

 4 bis. Os referidos códigos de conduta não 
prejudicam as disposições legais vigentes 
que os Estados-Membros aplicam aos 
prestadores de serviços, desde que tais 
disposições estejam em conformidade com 
as obrigações dos Estados-Membros 
decorrentes do Tratado e com a legislação 
comunitária em vigor. 

 

Justificação 

Os códigos de conduta profissional são auxiliares preciosos da regulamentação jurídica e da 
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fiscalização, mas jamais poderão substituí-las. 
 

Alteração 56 
Artigo 40, nº 1, alínea b) 

b) Actividades de jogos a dinheiro, que 
impliquem uma aposta com valor 
monetário em jogos de fortuna e azar, 
incluindo lotarias e apostas, à luz de um 
relatório da Comissão e de uma ampla 
consulta das partes interessadas; 

Suprimido 

 

Justificação 

Por definição, os jogos de fortuna e azar implicam questões de saúde, ordem e moral 
públicas, ficando, por isso, completamente fora da alçada das instituições comunitárias, com 
excepção das responsabilidades que lhes estão cometidas nos termos do artigo 152º do 
Tratado. Elas têm de continuar a ser uma matéria regulamentada pelos Estados-Membros da 
forma que julgarem mais conveniente. Não parece, pois, adequado citá-las como exemplo no 
âmbito deste considerando. 
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PROCESSO 

Título Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
aos serviços no mercado interno 

Referências (COM(2004)0002 –C6-00069/2004 – 2004/0001(COD)) 
Comissão competente quanto ao fundo ENVI 
Cooperação reforçada ## 
Relatora de parecer Kartika Tamara Liotard 
 Data de designação ## 

Exame em comissão ##     
Data de aprovação das alterações ## 
Resultado da votação final A favor: ## 
 Contra: ## 
 Abstenções: ## 
Deputados presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
no momento da votação final 

## 
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