
        
 
 
 
  

 

 
 
TEXTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVOS 
Declaração de direitos de autor 
© União Europeia, 1998-2011 
Salvo disposições em contrário, é autorizado o telecarregamento e a reprodução, para 
uso pessoal ou para difusão comercial ou não comercial posterior, de textos jurídicos e 
outros documentos acessíveis ao público no sítio web EUR-Lex desde que seja feita a 
seguinte menção: 
«© União Europeia, http://eur-lex.europa.eu/». 
Sempre que forem utilizados textos legislativos, deve ser inscrita a seguinte declaração de 
exoneração de responsabilidade: 
«Só faz fé a legislação da União Europeia publicada na edição impressa do Jornal 

Oficial da União Europeia.» 
 

  
  
 

 
 
               Consulte:  
www.jogoresponsavel.pt  

 

 
 
 

http://www.jogoresponsavel.pt/


C 245/8 PT 1.9.2001Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Pedido de decisão prejudicial apresentado por despacho artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento (CEE) n.o 2408/92 do
Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo ao acessodo Tribunale di Ascoli Piceno (Itália), de 30 de Março de

2001, no processo penal contra Piergiorgio Gambelli e o. das transportadoras aéreas comunitárias às rotas aéreas
intracomunitárias (1).

(Processo C-243/01) 2. Condene o Reino dos Paı́ses Baixos nas despesas.

(2001/C 245/14)

Fundamentos e principais argumentos

Foi submetido ao Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
peias um pedido de decisão prejudicial apresentado por Com a adopção do Regulamento n.o 2408/92, o Conselho,
despacho do Tribunale di Ascoli Piceno (Itália), de 30 de Março conforme o disposto no artigo 80.o, n.o 2, CE, definiu normas
de 2001, no processo penal contra Piergiorgio Gambelli e o., detalhadas para a aplicação do princı́pio da livre prestação de
que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 22 de serviços, consagrado no artigo 49.o CE, ao sector do transporte
Junho de 2001. O Tribunale di Ascoli Piceno (Itália), solicita aéreo. Para interpretar as disposições do Regulamento
ao Tribunal de Justiça que se pronuncie a tı́tulo prejudicial n.o 2408/92 deve recorrer-se, por conseguinte, a este princı́pio,
sobre a seguinte questão: que vai mais longe que a mera proibição de discriminação, em

razão da nacionalidade, do prestador de serviços estabelecido
noutro Estado-Membro, proibindo igualmente a supressão de

Apreciação da compatibilidade, com os consequentes efeitos a toda e qualquer restrição — ainda que esta se aplique
nı́vel do ordenamento jurı́dico interno, dos artigos 43.o e indistintamente aos prestadores de serviços nacionais e aos
seguintes e 49.o e seguintes do Tratado CE, em matéria de prestadores de serviços de outros Estados-Membros que operam
liberdade de estabelecimento e de liberdade de prestação de no interior do paı́s — que proı́ba, obste ou torne menos
serviços transfronteiriços, com a legislação nacional, como a interessantes as actividades do prestador de serviços estabele-
italiana constante dos artigos 4.o, primeiro parágrafo e seguin- cido noutro Estado-Membro onde presta licitamente serviços
tes, 4bis e 4ter da Lei 13/12.1989 n.o 401 (na versão resultante similares. Por força do artigo 1.o do Regeling de 9 de Maio de
do artigo 37.o, quinto parágrafo, da Lei 23.12.2000 n.o 388), 1995, «estão isentos dos controlos obrigatórios os voos com
que estabelece a proibição — penalmente punida — do destino nacional, com excepção dos voos cujos passageiros
desenvolvimento da actividade, por quem e onde quer que se possam misturar-se com os passageiros de voos com um
efectue, de angariação, aceitação, reserva e transmissão de destino internacional». Deste modo, um voo transfronteiras
propostas de aposta, em especial, relativamente a acontecimen- intracomunitário implica maiores custos que um voo interno
tos desportivos, na falta da respectiva concessão ou autorização comparável. O referido regime torna igualmente possı́vel que
impostas pelo direito interno. num voo interno seja feito o controlo de segurança (porque os

passageiros do referido voo podem misturar-se com passagei-
ros de voos internacionais), não havendo no entanto lugar à
cobrança de qualquer encargo.

(1) JO L 240, p. 8.

Acção intentada em 25 de Junho de 2001 pela Comissão
das Comunidades Europeias contra o Reino dos Paı́ses

Baixos

(Processo C-246/01) Pedido de decisão prejudicial apresentado por decisão do
Bundesvergabeamt Wien, de 25 de Junho de 2001, no
processo Architekt Dipl.-Ing. Werner Hackermüller con-(2001/C 245/15)
tra 1. BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH e 2. WED

Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH
Deu entrada no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
em 25 de Junho de 2001 uma acção contra o Reino dos Paı́ses (Processo C-249/01)
Baixos, intentada pela Comissão das Comunidades Europeias,
representada por M. Huttunen e H. M. H. Speyart, na qualidade (2001/C 245/16)
de agentes.

Foi submetido ao Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
A demandante conclui pedindo que o Tribunal: peias um pedido de decisão prejudicial apresentado por decisão

do Bundesvergabeamt Wien, de 25 de Junho de 2001, no
processo Architekt Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contra1. Declare que, ao adoptar e manter em vigor os artigos 37g

e 37j da Luchtvaartwet e o artigo 1.o do Regeling do 1. BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH e 2. WED Wiener
Entwicklungsgesellschaft mbH, que deu entrada na SecretariaMinistro da Justiça, de 9 de Maio de 1995, que prevê os

voos em que os passageiros não estão sujeitos ao controlo do Tribunal de Justiça em 28 de Junho de 2001. O Bundesver-
gabeamt solicita ao Tribunal de Justiça que se pronuncie ade objectos perigosos, o Reino dos Paı́ses Baixos não

cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do tı́tulo prejudicial sobre as seguintes questões:
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