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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a 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))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0798),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 153.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0409/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de …1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-
0000/2014),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Título

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO DIRETIVA DO PARLAMENTO
                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado em Jornal Oficial.
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EUROPEU E DO CONSELHO 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

relativa aos marítimos e que altera as 
Diretivas 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE e 98/59/CE (Texto relevante 
para efeitos do EEE)

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

A Diretiva 2001/23/CE é extremamente pertinente para os bens fixos, mas não pode ser 
simplesmente transposta para os bens móveis. No setor dos transportes marítimos, as 
convenções coletivas estão frequentemente associados à legislação do Estado do pavilhão. Se 
esta diretiva for aplicada, sempre que um navio for vendido, os marítimos poderão 
deparar-se com condições de trabalho muito diferentes, suscetíveis de não ser do seu 
interesse. As convenções coletivas de trabalho variam bastante de um Estado do pavilhão 
para outro e permitem, a nível nacional, as transferências de ativos no setor marítimo.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A 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 empregador21, a 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 comunitária22, a 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 Europeia23, a Diretiva 
98/59/CE, de 20 de julho de 1998, relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 

(2) A 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 empregador21, a 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 comunitária22, a 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 Europeia23 e a Diretiva 
98/59/CE, de 20 de julho de 1998, relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
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despedimentos coletivos24 e a Diretiva 
2001/23/CE, 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 
estabelecimentos25, excluem do seu âmbito 
de aplicação os trabalhadores de mar ou 
permitem aos Estados-Membros a sua 
exclusão.

despedimentos coletivos24 excluem do seu 
âmbito de aplicação os trabalhadores de 
mar ou permitem aos Estados-Membros a 
sua exclusão.

__________________ __________________
22 JO L 283 de 28.10.2008, p. 36. 22 JO L 283 de 28.10.2008, p. 36.
23 JO L 122 de 16.5.2009, p. 28. 23 JO L 122 de 16.5.2009, p. 28.
24 JO L 80 de 23.3.2002, p. 29. 24 JO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
25 JO L 225 de 12.8.1998, p. 16. 25 JO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
26 JO L 82 de 22.3.2001, p. 16.

Or. en

Justificação

A Diretiva 2001/23/CE é extremamente pertinente para os bens fixos, mas não pode ser 
simplesmente transposta para os bens móveis. No setor dos transportes marítimos, as 
convenções coletivas estão frequentemente associados à legislação do Estado do pavilhão. Se 
esta diretiva for aplicada, sempre que um navio for vendido, os marítimos poderão 
deparar-se com condições de trabalho muito diferentes, suscetíveis de não ser do seu 
interesse. As convenções coletivas de trabalho variam bastante de um Estado do pavilhão 
para outro e permitem, a nível nacional, as transferências de ativos no setor marítimo.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A situação jurídica atual gera uma 
desigualdade de tratamento da mesma 
categoria de trabalhadores por diferentes 
Estados-Membros, consoante apliquem 
ou não as isenções e derrogações 
permitidas pela atual legislação. Um 
número importante de Estados-Membros 

(5) A situação jurídica atual nos 
Estados-Membros é resultado da natureza 
específica das profissões marítimas. Em 
grande número de Estados-Membros, os 
marítimos são cobertos por convenções 
coletivas de trabalho que asseguram um 
nível adequado de proteção. Além disso, a 
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recorreu de modo limitado às exclusões. entrada em vigor, em agosto de 2013, da 
Convenção do Trabalho Marítimo da OIT 
garante igualdade de condições a nível 
internacional.

Or. en

Justificação

A diferença mais notória entre a atividade marítima e qualquer outra atividade económica 
desenvolvida em terra reside no facto de um navio ser um bem altamente móvel. Os navios 
desenvolvem normalmente a sua atividade em rotas comerciais internacionais, navegando 
através de diferentes jurisdições nacionais. A proposta deve procurar salvaguardar a 
igualdade de condições a nível internacional, mediante uma referência clara à Convenção do 
Trabalho Marítimo da OIT, a qual foi transposta para a legislação da UE através de um 
acordo entre os parceiros sociais ECSA e ETF, que será executado ao abrigo da legislação 
da UE.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Livro Azul27 sublinhou a 
necessidade de aumentar o número e a 
qualidade dos empregos marítimos para 
os cidadãos europeus e a importância de 
melhorar as condições de trabalho a 
bordo.

Suprimido

__________________
27 COM (2007) 575 final de 10 de outubro 
de 2007.

Or. en

Justificação

Embora as conclusões do Livro Azul sejam úteis, a referência à exclusão dos marítimos de 
certas Diretivas relativas ao emprego é pouco clara. Com efeito, as derrogações autorizadas 
pelo quadro jurídico atual permitiram, até ao momento, garantir a competitividade 
internacional do setor europeu dos transportes marítimos.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os direitos dos marítimos abrangidos 
pela presente diretiva, reconhecidos pelos 
Estados-Membros na legislação nacional 
que transpõe as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e/ou 
2001/23/CE, devem ser respeitados.

(10) Os direitos dos marítimos abrangidos 
pela presente diretiva, reconhecidos pelos 
Estados-Membros na legislação nacional 
que transpõe as Diretivas 2008/94/CE, 
2009/38/CE, 2002/14/CE e 98/59/CE, 
devem ser respeitados.

Or. en

Justificação

A Diretiva 2001/23/CE é extremamente pertinente para os bens fixos, mas não pode ser 
simplesmente transposta para os bens móveis. No setor dos transportes marítimos, as 
convenções coletivas estão frequentemente associados à legislação do Estado do pavilhão. Se 
esta diretiva for aplicada, sempre que um navio for vendido, os marítimos poderão 
deparar-se com condições de trabalho muito diferentes, suscetíveis de não ser do seu 
interesse. As convenções coletivas de trabalho variam bastante de um Estado do pavilhão 
para outro e permitem, a nível nacional, as transferências de ativos no setor marítimo.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Por conseguinte, é conveniente alterar 
as diretivas em matéria de direito laboral 
que excluem os trabalhadores marítimos do 
seu âmbito de aplicação ou estabelecem 
derrogações que não se justificam 
objetivamente.

(12) Por conseguinte, é conveniente alterar 
várias diretivas em matéria de direito 
laboral que excluem os trabalhadores 
marítimos do seu âmbito de aplicação ou 
estabelecem derrogações que não se 
justificam objetivamente.

Or. en

Justificação
A Diretiva 2001/23/CE é extremamente pertinente para os bens fixos, mas não pode ser 
simplesmente transposta para os bens móveis. No setor dos transportes marítimos, as 
convenções coletivas estão frequentemente associados à legislação do Estado do pavilhão. Se 
esta diretiva for aplicada, sempre que um navio for vendido, os marítimos poderão 
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deparar-se com condições de trabalho muito diferentes, suscetíveis de não ser do seu 
interesse. As convenções coletivas de trabalho variam bastante de um Estado do pavilhão 
para outro e permitem, a nível nacional, as transferências de ativos no setor marítimo.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1
Diretiva 2009/38/CE
Artigo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

No artigo 1.º, é suprimido o n.º 7. O artigo 1.º, n.º 7, passa a ter a seguinte 
redação:
«7. Os Estados-Membros podem aplicar 
derrogações à presente diretiva quando 
um navio, a bordo do qual trabalhe um 
representante dos trabalhadores ou o seu 
suplente, estiver no mar ou num porto de 
um Estado que não o Estado do pavilhão, 
ou quando não for possível a participação 
física numa reunião na aceção da 
presente diretiva.»

Or. en

Justificação

Devido à natureza específica do transporte marítimo e ao afastamento que caracteriza o 
transporte marítimo de longo curso, a participação física nos conselhos de empresa pode 
perturbar as operações marítimas. Com efeito, os navios utilizados no comércio 
internacional passam muito mais tempo no mar do que em portos, o que impossibilita a 
realização de reuniões a curto prazo. A participação não faz, por isso, sentido quando a 
presença física não pode ser garantida e dado que são muitos os navios que não dispõem 
atualmente de equipamento de comunicação que possa ser usado como alternativa.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1 
Diretiva 2002/14/CE
Artigo 3 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem derrogar a 
presente diretiva mediante disposições 
especiais aplicáveis às tripulações de 
navios que operam no alto mar, desde que 
essas disposições especiais garantam um 
nível equivalente de proteção do direito à
informação e consulta e o exercício 
efetivo desse direito pelos trabalhadores 
em causa.

3. Os Estados-Membros podem derrogar a 
presente diretiva quando um navio de mar, 
a bordo do qual trabalhe um 
representante dos trabalhadores ou o seu 
suplente da empresa ou estabelecimento 
em questão, se encontrar no mar ou num 
porto de um Estado que não o Estado do 
pavilhão, ou quando não for possível 
realizar uma reunião com a entidade 
patronal, em conformidade com as regras 
em matéria de informação e consulta.
Em caso de derrogação ao disposto no 
artigo 4.º, os representantes dos 
trabalhadores em causa são informados 
da reunião com a entidade patronal e da 
ordem de trabalhos da mesma, bem como 
da razão pela qual não são convidados a 
participar na reunião. Os representantes 
dos trabalhadores podem apresentar 
observações aos órgãos de direção sobre a 
ordem de trabalhos da reunião. Os 
resultados da reunião são posteriormente 
comunicados aos representantes dos 
trabalhadores.
Quando um ou vários representantes dos 
trabalhadores da empresa ou do 
estabelecimento em questão não estejam a 
bordo de um navio de mercadorias, os 
direitos de informação e consulta desses 
representantes dos trabalhadores não são 
afetados pelas derrogações previstas no 
presente número. 

Or. en

Justificação

Dada a natureza específica do transporte marítimo, a participação física em órgãos de 
informação e consulta pode perturbar as operações marítimas.
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 2
Diretiva 98/59/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Quando o projeto de despedimentos 
coletivos disser respeito a membros da 
tripulação de um navio de mar, a 
notificação deve ser apresentada à 
autoridade pública competente do Estado 
do pavilhão que o navio arvora.

Quando o projeto de despedimentos 
coletivos disser respeito a membros da 
tripulação de um navio de mar, a 
notificação deve ser apresentada à 
autoridade pública competente do Estado 
do pavilhão que o navio arvora, bem como 
à autoridade pública competente do país 
no qual a entidade patronal está 
estabelecida.

Or. en

Justificação

Não basta informar apenas o Estado do pavilhão, dado que, em grande número de casos, este 
não tem qualquer ligação ao Estado no qual a entidade patronal está estabelecida, nem tem 
qualquer jurisdição sobre o mesmo.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 3
Diretiva 98/59/CE
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando são realizados os projetados 
despedimentos coletivos dos membros de 
uma tripulação, no âmbito de uma 
transferência de um navio de mar ou dela 
decorrentes, os Estados-Membros podem, 
após consulta dos parceiros sociais, 
conceder à autoridade pública competente 
a faculdade de derrogar, em parte ou na 
íntegra, ao prazo previsto no n.º 1, nos 
seguintes casos:

Os projetados despedimentos coletivos dos 
membros de uma tripulação, no âmbito de 
uma transferência de um navio de mar ou 
dela decorrentes são excluídos do âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

As disposições já previstas na legislação 



PR\1011772PT.doc 13/18 PE524.699v01-00

PT

nacional ou nas convenções coletivas de 
trabalho em matéria de despedimentos 
coletivos dos membros da tripulação a 
bordo de navios de mar não são afetadas 
pela presente diretiva.

(a)  O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,
(b) O empregador apenas opera um único 
navio de mar.

Or. en

Justificação

A diretiva inclui disposições sobre os processos de informação e consulta dos trabalhadores. 
As complexas estruturas de emprego no setor marítimo também tornam frequentemente 
impossível a sua aplicação. Se a diretiva da Comissão fosse aplicada, tal poderia constituir 
um incentivo à transferência de registo dos navios. As disposições nacionais relativas aos 
despedimentos coletivos vigentes em grande número de Estados-Membros refletem as 
características do setor dos transportes marítimos. Os Estados-Membros devem poder 
continuar a decidir se são necessárias leis ou outras medidas.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2001/23/CE é alterada do 
seguinte modo:

Suprimido

O artigo 1.º é alterado do seguinte modo:
(1) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:
‘2. A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo do disposto no n.º 3, se e na 
medida em que a empresa, o 
estabelecimento ou a parte de empresa ou 
de estabelecimento a transferir esteja 
abrangido pelo âmbito de aplicação 
territorial do Tratado.»
(2) O n.º 3 passa a ter a seguinte redação:
‘3. A presente diretiva é aplicável às 
transferências de navios de mar 
registados num Estado-Membro e/ou que 
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arvorem pavilhão de um Estado-Membro 
e que constituam uma empresa, um 
estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa para os fins 
da presente diretiva, mesmo que tal 
empresa, estabelecimento ou parte de um 
estabelecimento ou empresa não estejam 
abrangidos pelo âmbito de aplicação 
territorial do Tratado.»
(3) É aditado o seguinte n.º 4:
‘4. Os Estados-Membros podem, após 
consulta dos parceiros sociais, prever que 
o capítulo II da presente diretiva não se 
aplica nos seguintes casos:
(a) O objeto da transferência consiste 
exclusivamente em um ou vários navios 
de mar,
(b) A empresa ou o estabelecimento a 
transferir opera apenas um único navio 
de mar.»

Or. en

Justificação

Os navios são bens móveis, que podem ser facilmente transferidos da jurisdição de um 
Estado para a jurisdição de outro Estado através da mudança de pavilhão ou registo. Além 
disso, não é possível atribuir outro pavilhão a um navio e salvaguardar os direitos dos 
trabalhadores ao abrigo de um regime jurídico diferente. Deve existir, por isso, o direito de 
rescindir os contratos de trabalho. É necessário ter em conta que as condições básicas de 
trabalho de um marítimo dependem da legislação do Estado do pavilhão.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 A aplicação da presente diretiva não 
constituirá em caso algum motivo para 
uma redução do nível geral de proteção das 
pessoas abrangidas pela presente diretiva, 
já garantido pelos Estados-Membros nos 
domínios abrangidos pelas Diretivas 

A aplicação da presente diretiva não 
constituirá em caso algum motivo para 
uma redução do nível geral de proteção das 
pessoas abrangidas pela presente diretiva, 
já garantido pelos Estados-Membros nos 
domínios abrangidos pelas Diretivas 
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2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, a 
Diretiva 98/59/CE e/ou 2001/23/CE.

2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE e a 
Diretiva 98/59/CE.

Or. en

Justificação

A Diretiva 2001/23/CE é extremamente pertinente para os bens fixos, mas não pode ser 
simplesmente transposta para os bens móveis. No setor dos transportes marítimos, as 
convenções coletivas estão frequentemente associados à legislação do Estado do pavilhão. Se 
esta diretiva for aplicada, sempre que um navio for vendido, os marítimos poderão 
deparar-se com condições de trabalho muito diferentes, suscetíveis de não ser do seu 
interesse. As convenções coletivas de trabalho variam bastante de um Estado do pavilhão 
para outro e permitem, a nível nacional, as transferências de ativos no setor marítimo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão Europeia tem por objetivo melhorar os direitos dos marítimos a bordo dos navios 
que arvoram o pavilhão de um dos 28 Estados-Membros e propõe a revisão de cinco diretivas. 

As diretivas em questão são as seguintes: Diretiva 2008/94/CE relativa à proteção dos 
trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador, Diretiva 2009/38/CE 
relativa à instituição de um Conselho de Empresa Europeu, Diretiva 2002/14/CE que 
estabelece um quadro geral relativo à informação e consulta dos trabalhadores, Diretiva 
98/59/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos 
despedimentos coletivos, Diretiva 2001/23/CE relativa à proteção dos trabalhadores 
assalariados em caso de transferência de empresas e Diretiva 96/71/CE relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. 

É necessário, em primeiro lugar, analisar o potencial impacto da proposta da Comissão.
Cerca de 90 % do comércio mundial é assegurado pelo setor dos transportes marítimos, sem o 
qual não seria possível importar e exportar mercadorias a nível mundial, nem satisfazer a 
crescente procura, principalmente dos países que registam o maior e mais rápido crescimento 
económico.
A nível internacional, cerca de 50 000 navios de carga, registados em mais de 150 países, 
garantem emprego a mais de um milhão de marítimos. Cerca de 30 % desses navios de carga 
estão registados num Estado-Membro. A União Europeia dispõe de cerca de 20 % da frota 
mundial.
Infelizmente, não é possível estabelecer com segurança os dados sobre o emprego no setor da 
marinha mercante, uma vez que as estatísticas não são atualizadas regularmente e variam em 
função das fontes.

Contudo, o relatório da avaliação de impacto da Comissão permite concluir que a marinha 
mercante emprega 345 455 marítimos enquanto o setor das pescas dá emprego a 157 561 
pessoas.
A proposta da Comissão tem, por isso, o objetivo de melhorar o nível de proteção dos 
trabalhadores do setor marítimo, favorecendo ao mesmo tempo a criação de novos postos de 
trabalho num setor crucial para a economia europeia.

A relatora apoia este objetivo, mas não concorda com alguns dos elementos que estão na base 
da proposta.

Gostaria, acima de tudo, de sublinhar que os marítimos, embora excluídos do âmbito de 
aplicação das diretivas em questão, beneficiam de diferentes formas de proteção previstas nas 
legislações nacionais aplicáveis ao setor. Não podemos, por conseguinte, falar de exclusão, 
mas antes de legislações diferentes.  

Em segundo lugar, a Comissão, referindo-se à Diretiva 2001/23/CE sobre a transferência de 
empresas, afirma que «algumas nações marítimas que não aplicam as exclusões verificaram 
um aumento da frota, enquanto as frotas dos Estados-Membros que aplicavam as exclusões 
diminuíram».
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A Diretiva 2001/23/CE não parece dar aos Estados-Membros a possibilidade de aplicar ou 
não as suas disposições ao setor marítimo, dado que exclui, de forma clara e inequívoca, os 
navios do seu âmbito de aplicação. Esta diretiva não pode, por isso, ter conduzido ao aumento 
da frota num Estado-Membro comparativamente a outro.

A relatora sublinha, em contrapartida, a necessidade de se ter em conta as eventuais 
consequências, para a frota da União, do alargamento aos navios das obrigações aplicáveis em 
caso de transferência de uma empresa.
Num setor tão fortemente internacionalizado como o setor marítimo, no qual as transferências 
de propriedade dos navios são bastantes frequentes, impor aos armadores da União o respeito 
por uma legislação mais rigorosa em matéria de transferência de navios, com procedimentos 
burocráticos complexos e encargos mais elevados, significaria certamente penalizá-los 
relativamente a outros concorrentes e fazê-los perder, quase de certeza, competitividade. 

Neste contexto, não se pode subestimar o facto de um navio ser um bem móvel registado, o 
que facilita a sua transferência de um registo para outro, ao contrário do que se verifica em 
relação a um verdadeiro estabelecimento.
É fácil imaginar as consequências negativas, quer a nível económico, quer a nível de 
emprego, de uma redução das frotas europeias em benefício das extracomunitárias. 
Tal significa que não seriam realizados os objetivos da diretiva proposta, a saber, o aumento 
do emprego no setor marítimo e a melhoria da proteção dos marítimos. 
As tripulações dos navios que arvoram o pavilhão de um Estado-Membro da União 
beneficiam de uma legislação comum mais favorável do que a de muitos outros Estados. Com 
a transferência do registo dos navios da União para outros Estados, perder-se-ia um grande 
número de empregos e muitos marítimos da União, para não ficarem sem emprego, seriam 
obrigados a trabalhar sem a proteção oferecida a nível da União.

Além disso, ao avaliar da pertinência de tornar a legislação relativa à transferência de 
empresas extensiva aos navios, é necessário ter em conta certas especificidades do setor 
marítimo.
Por exemplo, a bordo de um navio encontram-se em maior número trabalhadores que 
alternam períodos de embarque (normalmente, 3 a 4 meses) e períodos em terra, durante os 
quais, na maioria dos casos, a relação de trabalho é interrompida. Quando o marítimo embarca 
novamente, mesmo quando recrutado pelo mesmo armador, fá-lo quase sempre num navio 
diferente daquele em que trabalhou anteriormente. Tal deve-se às características do trabalho 
marítimo, que exige uma rotação permanente dos trabalhadores, em função quer da 
necessidade de os trabalhadores alternarem períodos de trabalho a bordo e períodos em terra 
(sempre variáveis de um trabalhador para outro), quer das necessidades operacionais da 
empresa. 

Neste contexto, em caso de transferência de um navio, seria difícil identificar os trabalhadores 
aos quais garantir a manutenção da relação de trabalho. Com efeito, só seria possível ter em 
conta os trabalhadores embarcados no momento da venda, o que acarretaria o risco de a 
relação de trabalho só ser garantida aos que estivessem embarcados no dia anterior à venda e 
de existir uma grave diferença de tratamento em relação a outros trabalhadores.
A relatora considera que a Diretiva 2001/23/CE sobre a transferência de empresas não deve 
ser modificada de forma a incluir os marítimos no seu âmbito de aplicação. Um navio é, por 
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definição, um bem móvel, sendo prática corrente a sua frequente compra e venda, bem como 
a mudança de pavilhão e de país de registo. Nos países que fazem uso destas derrogações, os 
marítimos têm o direito, com base na legislação nacional, de decidir se querem ou não ser 
transferidos com o navio. Dado que, uma vez vendidos, os navios exercem a sua atividade 
noutras partes do mundo, em muitos casos os marinheiros decidem não ser transferidos, 
preferindo ficar com o mesmo armador e trabalhar num navio diferente. O alargamento do 
âmbito de aplicação da Diretiva 2001/23/CE criaria incerteza jurídica, tanto para o armador 
como para o marítimo, relativamente à situação atual.

A relatora considera, além disso, que a proposta da Comissão de modificação da Diretiva 
98/59/CE sobre os despedimentos coletivos não deve colocar obstáculos à aquisição e venda 
de navios. Quando se preveem despedimentos coletivos, as entidades patronais devem 
informar os representantes dos trabalhadores e comunicar a decisão à autoridade nacional 
competente do Estado do pavilhão do navio. No entanto, o «período de reflexão», previsto na 
Diretiva 98/59/CE, que se segue à notificação da autoridade pública e atrasa o processo por 
um período de 30 dias, não tem em conta as especificidades do setor dos transportes 
marítimos.

Além disso, a relatora é de opinião que os marítimos devem ter a possibilidade de participar e 
votar no âmbito dos conselhos de empresa europeus. Quando, todavia, o grande afastamento 
dos marítimos da sede da empresa, por períodos de tempo muito longos, torna essa 
participação impraticável, ou mesmo impossível, deve ser prevista a possibilidade de eleger 
representantes ou substitutos dos trabalhadores.
À luz das observações atrás expostas, a relatora propõe a modificação de determinados 
aspetos da proposta da Comissão, que, na sua opinião, não têm em conta certas realidades das 
profissões marítimas e do funcionamento do setor dos transportes marítimos. 

Os novos elementos visam garantir uma maior segurança jurídica a todos os operadores do 
setor.

O objetivo comum deve ser o de conceder aos marítimos europeus a melhor cobertura 
possível graças à adoção de uma proposta que assegure um justo equilíbrio entre a 
necessidade de um nível adequado de proteção dos marítimos e a manutenção da 
competitividade do setor que os emprega.


