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Pergunta com pedido de resposta oral O-000083/2016 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
em nome do Grupo ECR 

Assunto: Lei alemã em matéria de salário mínimo e processo por infração 

Em virtude da Lei alemã sobre o salário mínimo (conhecida como «MiLoG»), em vigor desde 1 de 
janeiro de 2015, o salário mínimo à hora de um trabalhador que exerça a sua atividade em território 
alemão não pode ser inferior a 8,50 euros. Tal aplica-se igualmente aos trabalhadores do sector dos 
transportes cujos empregadores estejam estabelecidos fora da Alemanha, como sejam as empresas 
de transporte com um empregador não residente e em trânsito em território alemão, ou no caso de 
operações de cabotagem transfronteiriças. Além disso, as obrigações de registo, de controlo e de 
informação introduzidas vão muito além do necessário, impõem custos suplementares e um ónus 
administrativo desproporcionado e não permitem que as empresas de transporte provenientes de 
outros Estados-Membros exerçam as suas atividades no mercado interno da UE. 

Em maio de 2015, a Comissão iniciou um processo por infração contra a Alemanha. Todavia, um ano 
após a instauração deste processo, a situação ainda não foi esclarecida e não se vislumbram 
quaisquer resultados tangíveis. 

Além disso, as autoridades francesas publicaram recentemente orientações sobre a aplicação da 
«Lei Macron», indicando que, a partir de 1 de julho de 2016, os motoristas estabelecidos no 
estrangeiro devem auferir o salário mínimo francês e os operadores estrangeiros devem designar um 
representante em França. 

1. Em que ponto se encontra atualmente o processo por infração em referência? Quais são as 
próximas etapas e as novas ações previstas pela Comissão e qual o calendário aplicável?  

2. Terá a Comissão recebido as respostas necessárias do governo alemão para clarificar e 
justificar a Lei alemã relativa ao salário mínimo?  

3. Quando e como tenciona a Comissão alinhar esta situação com o Direito europeu e pôr termo à 
atual incerteza jurídica, garantindo assim a salvaguarda das liberdades económicas no seio da 
UE, incluindo as liberdades que permitem às empresas e aos trabalhadores europeus exercerem 
livremente as suas atividades no mercado único da União Europeia? 
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