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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativa aos marítimos e que altera as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 – 
C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Senhor Presidente,

Por carta de 20 de maio de 2015, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais solicitou à 
Comissão dos Assuntos Jurídicos a emissão de um parecer, nos termos do artigo 39.º, n.º 2, do 
Regimento, sobre a pertinência da base jurídica para a proposta supra.

A base jurídica inicial proposta pela Comissão1 era o artigo 153.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), que tem por objeto a adoção de medidas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho com vista a promover o emprego, a melhoria das condições 
de vida e de trabalho, uma proteção social adequada, o diálogo entre parceiros sociais, o 
desenvolvimento dos recursos humanos, na perspetiva de um nível de emprego elevado e 
duradoiro e da luta contra a exclusão nos Estados-Membros.

O texto do compromisso final acordado entre as instituições pretende alterar a base jurídica da 
proposta, com o objetivo de a especificar, em relação ao artigo 153.º, n.º 2, alínea b), do 
TFUE, que diz respeito à adoção de requisitos mínimos para uma implementação gradual por 
meio de diretivas, de acordo com o processo legislativo ordinário, em conjugação com o 
artigo 153.º, n.º 1, alíneas b) e e), do TFUE, no que respeita à União apoiar e completar as 
atividades dos Estados-Membros nos domínios das condições de trabalho e da informação e 

1 Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos marítimos e que altera as Diretivas 
2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM(2013)0798 -  2013/0390(COD)).
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da consulta dos trabalhadores.

I - Contexto

O objetivo da proposta é melhorar o nível de proteção dos direitos abrangidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais no direito do trabalho da UE e garantir condições equitativas em toda a 
União Europeia. 

As diretivas da UE no domínio do direito do trabalho são, regra geral, aplicáveis a todos os 
setores de atividade e a todas as categorias de trabalhadores. Não obstante, os marítimos são 
ou podem ser excluídos do âmbito de aplicação de cinco diretivas1, sem qualquer justificação 
expressa. Em função da situação a nível nacional, as exclusões podem ter um impacto 
negativo sobre alguns direitos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial o direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa 
(artigo 27.º), e o direito a condições de trabalho justas e equitativas (artigo 31.º). 
Atualmente, verificam-se divergências consideráveis nas abordagens nacionais no que diz 
respeito à possibilidade de excluir os marítimos do âmbito de aplicação das cinco diretivas 
acima referidas. Por conseguinte, algumas empresas estão dispensadas de certas obrigações de 
informação e consulta, que são obrigatórias para empresas concorrentes instaladas noutros 
Estados-Membros.   

A proposta altera as cinco diretivas através da introdução de um direito incondicional à 
informação e à consulta dos trabalhadores marítimos, tendo em vista melhorar a governação 
das empresas e reduzir as consequências negativas de uma súbita reestruturação.

De acordo com a proposta da Comissão, o tipo e a natureza das alterações setoriais, em 
conjugação com o princípio da economia processual, sugere que as cinco diretivas devem ser 
alteradas por meio de uma única diretiva.

II – Artigos pertinentes do Tratado

O seguinte artigo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ao abrigo do título 
X, intitulado «Política Social», da Parte III do TFUE, intitulada «As políticas e ações internas 
da União», é apresentado como base jurídica na proposta da Comissão:

1 Diretiva 2008/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativa à proteção dos 
trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador (versão codificada), JO L 283, 28.10.2008, 
p. 36; Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, relativa à instituição 
de um Conselho de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e consulta dos trabalhadores  nas 
empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária (versão reformulada), JO L 122 de 16.5.2009, p. 28; 
Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece um quadro 
geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia, JO L 80 de 23.3.2002, 
p. 29; Diretiva 98/59/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos despedimentos coletivos, JO L 225 de 12.8.98, p. 16; Diretiva 2001/23/CE do 
Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).



AL\1065723PT.doc 3/8 PE560.759v01-00

PT

Artigo 153.º

(ex-artigo 137.º do TCE)

1. [...]

2. Para o efeito, o Parlamento Europeu e o Conselho podem:

(a) Tomar medidas destinadas a fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, 
através de iniciativas que tenham por objetivo melhorar os conhecimentos, 
desenvolver o intercâmbio de informações e de boas práticas, promover abordagens 
inovadoras e avaliar a experiência adquirida, com exclusão de qualquer 
harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros;

(b) Adotar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.º 1, por meio de diretivas, 
prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as 
regulamentações técnicas existentes em cada um dos Estados-Membros. Essas 
diretivas devem evitar impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas 
contrárias à criação e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

O Parlamento Europeu e o Conselho deliberam de acordo com o processo legislativo 
ordinário, após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.

Nos domínios referidos nas alíneas c), d), f) e g) do n.º 1, o Conselho delibera de 
acordo com um processo legislativo especial, por unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu e aos referidos Comités.

O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após 
consulta ao Parlamento Europeu, pode decidir tornar aplicável às alíneas d), f) e g) 
do n.º 1 o processo legislativo ordinário.

III - A base jurídica proposta

A seguinte alteração à base jurídica da proposta, com o objetivo de a especificar, inclui-se no 
acordo alcançado com o Conselho (sublinhado nosso):

Artigo 153.º

(ex-artigo 137.º do TCE)

2. Para o efeito, o Parlamento Europeu e o Conselho podem:
b) Adotar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.º 1, por meio de diretivas, 
prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as 
regulamentações técnicas existentes em cada um dos Estados-Membros. Essas 
diretivas devem evitar impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas 
contrárias à criação e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

O Parlamento Europeu e o Conselho deliberam de acordo com o processo legislativo 
ordinário, após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.
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Nos domínios referidos nas alíneas c), d), f) e g) do n.º 1, o Conselho delibera de 
acordo com um processo legislativo especial, por unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu e aos referidos Comités.

Juntamente com o artigo 153.°, n.º 1, alíneas b) e e), do TFEU: 

1. A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 151.º, a União apoiará e 
completará a ação dos Estados-Membros nos seguintes domínios:

a) ...

b) condições de trabalho;

[...]

e) informação e consulta dos trabalhadores;

O artigo 151.º do TFUE tem a seguinte redação (sublinhado nosso):

Artigo 151.º

(ex-artigo 136.º do TCE)
 

A União e os Estados-Membros, tendo presentes os direitos sociais fundamentais, tal 
como os enuncia a Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de outubro de 
1961 e a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, 
de 1989, terão por objetivos a promoção do emprego, a melhoria das condições de 
vida e de trabalho, de modo a permitir a sua harmonização, assegurando 
simultaneamente essa melhoria, uma proteção social adequada, o diálogo entre 
parceiros sociais, o desenvolvimento dos recursos humanos, tendo em vista um nível 
de emprego elevado e duradouro, e a luta contra as exclusões.

Para o efeito, a União e os Estados-Membros desenvolverão ações que tenham em 
conta a diversidade das práticas nacionais, em especial no domínio das relações 
contratuais, e a necessidade de manter a capacidade concorrencial da economia da 
União.

A União e os Estados-Membros consideram que esse desenvolvimento decorrerá não 
apenas do funcionamento do mercado interno, que favorecerá a harmonização dos 
sistemas sociais, mas igualmente dos processos previstos nos Tratados e da 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas.

IV - Jurisprudência

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de controlo jurisdicional, entre 
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os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1 . A escolha de uma base 
jurídica incorreta pode, por isso, justificar a anulação do ato em causa.

O artigo 153.º do TFUE (ex- artigo 137.º TCE) constitui a base jurídica no Tratado para a 
realização da aproximação das legislações nacionais no domínio da política social2. Os 
n.°s (1) e (2) conferem à União competência para apoiar e completar a ação dos Estados-
Membros com vista a realizar os objetivos do artigo 151.º do TFUE (ex- artigo 136.º do 
TCE).

Em relação ao artigo 153.º, n.º 1, do TFUE, é jurisprudência assente que o conceito de 
«condições de trabalho» não pode abranger as questões de remuneração e de pensão, na 
medida em que isto não constitui a fixação de um salário mínimo da União3. 

Além disso, o artigo 153.º, n.º 2, alínea b), do TFUE «significa que de facto os interesses 
económicos específicos das pequenas e médias empresas devem ser tidos em conta, mas não 
se opõe a que essas empresas sejam objeto de medidas vinculativas.» 4 

V - Objetivo e conteúdo do compromisso final

O Considerando 13 do compromisso final recorda que «[a] presente diretiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o direito à informação e à consulta dos 
trabalhadores na empresa e o direito a condições de trabalho justas e equitativas. A presente 
diretiva deve ser aplicada de acordo com esses direitos e princípios». 

Além disso, o considerando 4 confirma que «a existência e/ou a possibilidade de introduzir 
exclusões podem impedir ou limitar a possibilidade de os trabalhadores marítimos 
beneficiarem plenamente do direito à informação e consulta, bem como do direito a condições 
de trabalho justas e equitativas.»

O considerando 9 prevê que, «Tendo em conta os desenvolvimentos tecnológicos dos últimos 
anos, em especial no que respeita à tecnologia das comunicações, as obrigações de 
informação e consulta deverão ser atualizadas e aplicadas da forma mais adequada, inclusive 
utilizando novas tecnologias para a comunicação à distância e reforçando a disponibilização 
do acesso à Internet e garantindo a sua utilização racional a bordo, a fim de melhorar a 
aplicação da presente diretiva.» 

Por último, o considerando 11 afirma expressamente que «[a] presente diretiva contribui para 
a realização dos objetivos visados no artigo 151.º do TFUE», ao passo que o considerando 13 

1 Processo C-45/86, Comissão vs. Conselho (Preferências Pautais Generalizadas), [1987] Col. 1439, n.º 5; 
Processo C-440/05, Comissão vs. Conselho [2007] E.C.R. I-9097; Processo C-411/05, Comissão vs. Parlamento 
e Conselho [2009] ECR I-7585.
2 Ver Processo C-343/08 Comissão Europeia vs. República Checa [2010] ECR I-00275, n.° 67, em relação ao 
antecessor do artigo 153.°, concretamente, o artigo 137.° TCE; Ver Parecer 2/91 Convenção Nº 170 sobre a 
Segurança na Utilização dos Produtos Químicos no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, 
[1993] ECR I-01061, n.° 17.
3 Processo C-268/06 Impact vs Ministro da Agricultura e da Alimentação e Outros [2008] ECR I-02483, n.° 35, 
em relação ao antecessor do artigo 153.°, n.° 1, alínea b), concretamente, artigo 137.°, n.° 1, do TCE .
4 Processos apensos C-184/02 e C-223/02 Espanha e Finlândia vs. Parlamento Europeu e Conselho [2004] ECR 
I-07789, n.° 72, em relação ao antecessor do artigo 153.°, concretamente, o artigo 137.°, n.° 2, do TCE .
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indica inequivocamente que o objetivo da diretiva é «a melhoria das condições de trabalho 
dos marítimos e a sua informação e consulta».

De modo a concretizar este objetivo, a diretiva altera cinco diretivas atinentes ao direito do 
trabalho, suprimindo «a existência e/ou a possibilidade de introduzir exclusões, [na medida 
em que] não é justificada por razões objetivas e os marítimos não são tratados em pé de 
igualdade» (considerando 12 da proposta — constante agora, no essencial, dos considerandos 
4 e 15 do compromisso final). 

Concretamente, será suprimida a possibilidade de excluir os pescadores remunerados à 
percentagem do âmbito de aplicação da Diretiva relativa à insolvência (artigo 1.°); as 
tripulações da marinha do âmbito de aplicação da diretiva relativa ao conselho de empresa 
europeu (artigo 2.º); as tripulações dos navios de mar do âmbito de aplicação da diretiva 
«despedimentos coletivos» (artigo 4.º); e os navios de mar, situados dentro do âmbito de 
aplicação territorial do Tratado, do âmbito de aplicação da diretiva relativa à transferência de 
empresas (artigo 5.º). 

Introduzirá também a possibilidade de derrogar as disposições relativas ao período de 
«reflexão», «quando o despedimento coletivo previsto é realizado em consequência de uma 
transferência, tendo por objeto exclusivamente um navio ou mais navios, ou quando o 
empregador apenas opera um único navio», no caso da diretiva relativa à transferência de 
empresas (artigo 4.º).

VI - Análise e determinação da base jurídica adequada

Atendendo a que a finalidade e o conteúdo da proposta é apoiar e complementar, por meio de 
uma diretiva, as atividades dos Estados-Membros no que diz respeito (1) às condições de 
trabalho dos marítimos e (2) ao direito dos marítimos à informação e consulta, com vista à 
consecução dos objetivos de política social do artigo 151.º do TFUE, o artigo 153.º, n.º 2, do 
TFUE constitui a base jurídica adequada.

A proposta de diretiva pretende alterar cinco diretivas em vigor, com o objetivo de melhorar 
as condições de trabalho dos marítimos e o seu direito à informação e consulta, suprimindo a 
este propósito a existência de exclusões, ou a possibilidade de introduzir exclusões de 
trabalhadores marítimos do âmbito de aplicação das cinco diretivas. 

A Diretiva 2008/94/CE, «Diretiva relativa à insolvência do empregador», baseia-se no artigo 
137.º, n.º 2, alínea b), do Tratado CE, e visa melhorar as «condições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores na Comunidade», atualmente abrangidos pelo artigo 153.º, n.º 1, alínea b), do 
TFUE.

A Diretiva 2009/38/CE, «Diretiva relativa ao Conselho de Empresa Europeu», baseia-se no 
artigo 137.º do TCE (agora 153.º do TFUE) e «destina-se a apoiar e completar a ação dos 
Estados-Membros no domínio da informação e da consulta dos trabalhadores»2, atualmente 
garantido pelo artigo 153.º, n.º 1, alínea e), do TFUE.

1 Considerando 2.
2 Considerando 9.
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A Diretiva 2002/14/CE, «Diretiva relativa à Informação e Consulta» baseia-se no artigo 
137.°, n.° 2, do TCE (agora artigo 153.°, n.° 2, alínea b), do TFUE) e visa «promover e 
reforçar a informação e a consulta sobre a situação e a evolução provável do emprego nas 
empresas, bem como, caso a avaliação feita pelo empregador aponte para uma possível 
ameaça ao emprego na empresa, as eventuais medidas de antecipação previstas, 
nomeadamente em termos de formação e de melhoria das competências dos trabalhadores, 
para evitar esses efeitos negativos ou atenuar as suas consequências e reforçar a 
empregabilidade e adaptabilidade dos trabalhadores suscetíveis de ser afetados»1 , o que 
corresponde ao artigo 153.°, n.° 1, alínea e), do TFUE.

A Diretiva 98/59/CE, «Diretiva Despedimentos Coletivos» baseia-se na competência geral 
relativa à aproximação das legislações, designadamente o artigo 100.° do TCE (agora 115.° 
do TFUE), que requer unanimidade no Conselho. O considerando 6 desta Diretiva reitera, 
«Considerando que a Carta comunitária dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, 
adotada na reunião do Conselho Europeu realizada em Estrasburgo, em 9 de Dezembro de 
1989, pelos chefes de Estado ou de Governo de onze Estados-membros declara, 
nomeadamente, no primeiro parágrafo, primeira frase, e no segundo parágrafo do seu ponto 7, 
no primeiro parágrafo do seu ponto 17, e no terceiro travessão do seu ponto 18, que:

'7. A concretização do mercado interno deve conduzir a uma melhoria das condições 
de vida e de trabalho dos trabalhadores na Comunidade Europeia. ...).
Esta melhoria deve implicar, nos casos em que tal for necessário, o desenvolvimento 
de certos aspetos da regulamentação do trabalho, designadamente os relacionados 
com os processos de despedimento coletivo ou as falências.
(. . .)
17. A informação, a consulta e a participação dos trabalhadores devem ser 
desenvolvidas segundo regras adequadas e tendo em conta as práticas em vigor nos 
diferentes Estados-Membros.
(. . .)
18. A informação, a consulta e a participação referidas devem ser acionadas em 
tempo útil, nomeadamente nos seguintes casos:
(- . . .)
(- . . .)
por ocasião de processos de despedimento coletivo, . ...). 

O Tratado de Amesterdão alterou o Tratado CE, introduzindo o Título XI (atual Título X) 
sobre a política social, constituindo assim uma nova base jurídica específica para a adoção de 
medidas no domínio social. Consequentemente, o artigo 153.º, n.º 2, alínea b), do TFUE 
constitui a base própria e adequada para os instrumentos que visam a melhoria das condições 
de trabalho e dos direitos de informação e consulta. Em consequência, uma diretiva que altera 
a Diretiva 98/59/CE deve utilizar como base este artigo2, em conjugação com o artigo 153.º, 
n.º 1, alíneas b) e e), do TFUE, referentes, respetivamente, às condições de trabalho e à 
informação e consulta dos trabalhadores.

1 Considerando 8.
2 Processo 94/86, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte contra Conselho das Comunidades 
Europeias, Coletânea 1996, p. 12.
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A Diretiva 2001/23/CE do Conselho, «Diretiva relativa à transferência de empresas», 
codificou a Diretiva do Conselho 77/187/CEE, de 14 de fevereiro de 1977, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos 
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de partes 
de empresas ou de estabelecimentos. De acordo com o considerando 6 da Diretiva de 
codificação, «em 1977, o Conselho adotou a Diretiva 77/187/CEE para incentivar a 
harmonização das pertinentes disposições legislativas nacionais, e que impõe a cedentes e 
cessionários a obrigação de informar e consultar os representantes dos trabalhadores em 
tempo útil», tomando portanto como base o artigo 94.º do TCE (ex- artigo 100.º), que é agora 
efetivamente o artigo 115.º do TFUE. Por conseguinte, com a base jurídica específica para 
medidas de política social introduzida após o Tratado de Amesterdão, o artigo 153.º, n.º 2, 
alínea b), do TFUE é a base jurídica adequada para a alteração da Diretiva 2001/23/CE1 , em 
conjugação com o artigo 153.º, n.º 1, alínea e), do TFUE, no que diz respeito à informação e 
consulta dos trabalhadores.

VII - Conclusão e recomendações

À luz da análise precedente, uma vez que todas as cinco diretivas propostas para alteração se 
situam no domínio da política social e se destinam a apoiar e a complementar as atividades 
dos Estados-Membros no que diz respeito às condições de trabalho ou à informação e 
consulta dos trabalhadores, o artigo 153.º, n.º 2, alínea b), em conjugação com o artigo 153.º, 
n.º 1, alíneas b) e e), do TFUE constitui a base jurídica adequada para a proposta de diretiva 
relativa aos marítimos que altera as Diretivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 
98/59/CE e 2001/23/CE. 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos procedeu à apreciação da questão supra na sua reunião de 
16 de junho de 2015. Nesta reunião, a Comissão decidiu, por unanimidade2, recomendar à 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais que incluísse a alínea b) do artigo 153.º, n.º 2, 
TFUE, em conjugação com o artigo 153.º, n.º 1, alíneas b) e e), do TFUE, como base jurídica 
para a proposta de diretiva relativa aos marítimos e que altera as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

1 Idem.
2 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (Presidente), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (Vice-Presidente), Jean-Marie Cavada (Vice-Presiente), Axel Voss (Vice-Presidente), Mady Delvaux 
(Vice-Presidente), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary 
Honeyball, Kostas Chrysogonos, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Jiří 
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Cecilia Wikström.


