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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE ) N9 3975 / 87 DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1987

que estabelece o procedimento relativo às regras de concorrência aplicáveis às empresas do
sector dos transportes aéreos

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

sançao necesssarios para assegurar ela própria a eliminação

de infracções por ela verificadas ;
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 87?,
Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Tendo em conta os pareceres do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3 ),

Considerando que as regras de concorrência fazem parte
das disposições gerais do Tratado que se aplicam igualmen

Considerando que a indústria dos transportes aéreos se
reveste de características específicas próprias deste sector ;
que, além disso, o transporte aéreo internacional é regula

mentado por um conjunto de acordos bilaterais entre os

Estados que definem as condições sob as quais as trans
portadoras aéreas designadas pelas partes signatárias
podem explorar as rotas entre os seus territórios ;
Considerando que as práticas susceptíveis de afectar a
concorrência no sector dos transportes aéreos entre
Estados-membros podem ter um efeito considerável sobre o

comércio entre Estados-membros ; que é, por conseguinte,
aconselhável que se estabeleçam regras em aplicação das
quais a Comissão, actuando em estreita e constante ligação

te aos transportes aéreos ; que as regras dessa aplicação

com as autoridades competentes dos Estados-membros,
possa tomar as medidas adequadas para a aplicação dos

de concorrência ou devem ser determinadas de acordo com

entre aeroportos da Comunidade ;

constam do capítulo do Tratado relativo às referidas regras

os processos nele previstos ;

Considerando que, nos termos do Regulamento n9 141 (<),
o Regulamento n9 17 ( 5) não é aplicável aos serviços de

artigos 85 ? e 86 ? aos transportes aéreos internacionais

Considerando que este regulamento deve prever procedi
mentos adequados, poderes de decisão e sanções para
assegurar o respeito pelas proibições previstas no n? 1 do

transportes ; que o Regulamento (CEE ) n9 1017 / 68 ( 6) é

artigo 859 e no artigo 86 ? ; que, a este respeito, devem
ter-se em conta as disposições processuais do Regulamento
(CEE) n9 1017/ 68 aplicável aos transportes terrestres,

portes marítimos ; que, portanto , a Comissão não dispõe

específicas das actividades de transporte no seu conjunto ;

apenas aplicável aos transportes terrestres ; que o Regula
mento (CEE ) n9 4056 / 86 ( 7) é apenas aplicável aos trans
actualmente de meios de instruir directamente os casos de

presumível infracção previstos nos artigos 859 e 869 do

Tratado no sector dos transportes aéreos ; que a Comissão
não dispõe tão-pouco dos poderes próprios de decisão e de
(») JO n ? C 182 de 9 . 7. 1984 , p . 2 .

(2) JO n? C 182 de 19 . 7. 1982, p. 120 e JO n? C 345 de

que toma em consideração determinadas características

Considerando que convém consagrar o direito de as empre
sas interessadas serem ouvidas pela Comissão ; que tercei
ros cujos interesses possam ser afectados por uma decisão
devem dispor da oportunidade de apresentar previamente
as suas observações, devendo ser assegurada uma ampla

publicidade das decisões tomadas ;

21 . 12 . 1987 .

(3)
(4)
(5)
(6 )

JO n?
JO n?
JO n ?
JO n?

C 77 de 21 . 3 . 1983 , p. 20 .
124 de 28 . 11 . 1962, p. 2751 / 62.
13 de 21 . 2 . 1962 , p. 204 / 62 .
L 175 de 23 . 7. 1968 , p. 1 .

( 7) JO n? L 378 de 31 . 12. 1986, p. 4.

Considerando que todas as decisões tomadas pela Comis
são em aplicação do presente regulamento estão sujeitas ao
controlo do Tribunal de Justiça nas condições definidas
pelo Tratado ; que convém ainda atribuir, nos termos do
artigo 1729 , plena jurisdição ao Tribunal de Justiça no que
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Artigo 3 ?

respeita às decisões através das quais a Comissão aplique
multas ou sanções pecuniárias compulsórias ;

Processos por queixa ou por iniciativa da Comissão

V

Considerando que é adequado excluir determinados acor
dos, decisões e práticas concertadas da proibição prevista
no n? 1 do artigo 85 ? do Tratado , uma vez que têm como
único objectivo e efeito o desenvolvimento e a cooperação
de carácter técnico ;

1 . No seguimento de uma queixa ou por sua própria
iniciativa , a Comissão dará início a um processo com vista

a pôr termo a qualquer infracção ao disposto no n ? 1 do
artigo 85 ? ou no artigo 86 ? do Tratado .

Considerando que, atendendo às características específicas
do transporte aéreo , competirá em primeiro lugar às pró
prias empresas verificar se os seus acordos, decisões e
práticas concertadas são conformes às regras da concorrên
cia, e que não é necessariamente obrigatório notificar a

Podem apresentar queixas :

Comissão ;

b ) As pessoas singulares ou colectivas que aleguem um
interesse legítimo .

Considerando que as empresas podem pretender , em deter
minados casos , recorrer à Comissão para obter da parte
desta a confirmação de que os seus acordos , decisões e
práticas concertadas são conformes à legislação e que deve
prever-se um procedimento simplificado para tais casos ;
Considerando que o presente regulamento não prejudica a
apliçação do artigo 909 do Tratado ,

a ) Os Estados-membros ;

2 . A pedido das empresas ou associações de empresas
interessadas , a Comissão pode certificar que , com base nos
factos de que dispõe , não existe fundamento para empreen
der qualquer acção ao abrigo do n9 1 do artigo 859 ou do
artigo 869 do Tratado contra determinado acordo , decisão
ou prática concertada .

Artigo 4 ?

ADOPTOU O PRESENE REGULAMENTO :

Resultados dos processos por queixa ou por iniciativa da
Comissão

Artigo 1 ?
Âmbito

1 . Sempre que a Comissão verifique ter havido infracção
ao n9 1 do artigo 859 ou ao artigo 869 do Tratado , pode ,
mediante decisão , exigir às empresas ou associacões de

1 . O presente regulamento determina as regras de aplica
ção dos artigos 859 e 869 do Tratado aos serviços de

empresas visadas que ponham termo a tal infracção .

transportes aéreos.

Sem prejuízo das restantes disposições do presente regula
mento , a Comissão pode dirigir às empresas ou associações
de empresas visadas recomendações tendentes a pôr termo
à infracção antes de tomar qualquer decisão ao abrigo do
parágrafo anterior.

2 . O presente regulamento é aplicável unicamente aos
transportes aéreos internacionais entre aeroportos da
Comunidade .

Artigo 2

Excepções relativas a determinados acordos técnicos

1 . A proibição estipulada no n9 1 do artigo 859 do
Tratado não se aplica aos acordos , decisões e práticas

2 . Se a Comissão , após ter sido apresentada uma queixa ,
chegar à conclusão , em função dos elementos de que
dispõe , de que não há fundamento para intervir nos termos
do n9 1 do artigo 859 ou do artigo 869 do Tratado
relativamente a qualquer acordo , decisão ou prática con
certada , tomará uma decisão rejeitando a queixa como
infundada .

concertadas constantes da lista em anexo , na medida em

que tenham por único objectivo e efeito a realização de
aperfeiçoamentos ou de cooperação técnica . Esta lista não
é exaustiva .

2 . Se necessário , a Comissão deve submeter à apreciação
do Conselho propostas com vista à alteração da lista
constante do anexo .

3 . Se a Comissão , após ter sido apresentada uma queixa
ou por sua iniciativa , chegar à conclusão que um acordo ,
decisão ou prática concertada obedece ao disposto nos
n?s 1 e 3 o artigo 859 do Tratado , tomará uma decisão em
aplicação do n9 3 do mesmo artigo . Tal decisão deve
indicar a data a partir da qual produz efeitos . Tal data
pode ser anterior à da decisão .
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Artigo 5 ?

Artigo 6°

Aplicação do n? 3 do artigo 859 do Tratado

Vigência e revogação das decisões de aplicação do n? 3 do
artigo 85 ?

Processos de oposição

1 . As empresas ou associações de empresas que preten
dam ver aplicado o n? 3 do artigo 85 ? do Tratado
relativamente a acordos, decisões e práticas concertadas

abrangidos pelo disposto no n? 1 daquele artigo e
dos quais sejam partes , devem apresentar um pedido à

1 . Qualquer decisão de aplicação do n ? 3 do artigo 85 ?
do Tratado , tomada ao abrigo dos artigos 49 ou 5 ? do
presente regulamento , deve indicar o respectivo prazo de
validade ; em circunstâncias normais, tal prazo não será

inferior a seis anos. A decisão pode ser acompanhada de
condições e obrigações.

Comissão .

2. A decisão pode ser renovada se se mantiverem

2. Se considerar o pedido admissível e estiver na posse de

as condições de aplicação do n? 3 do artigo 85? do
Tratado .

todos os elementos disponíveis, e não tiver sido desencade

ado qualquer processo contra o acordo, decisão ou prática
concertada em aplicação do artigo 3 ?, a Comissão publica ,
o mais brevemente possível , no Jornal Oficial das Comuni
dades Europeias, o conteúdo essencial do pedido, convi
dando todos os terceiros interessados e os Estados

-membros a comunicarem as suas observações à Comissão ,

no prazo de trinta dias. A publicação deve ter em conta o
interesse legítimo das empresas em não divulgar os seus

segredos comerciais .

3 . Se a Comissão não comunicar às empresas que lhe

dirigiram o pedido , num prazo de noventa dias a contar do
dia da referida publicação no Jornal Oficial das Comunida
des Europeias, que existem sérias dúvidas quanto à aplica
bilidade do n? 3 do artigo 85 ?, o acordo , decisão ou
prática concertada , tais como descritos no pedido , são
considerados isentos da proibição relativamente ao período

já decorrido e por seis anos no máximo, a contar do dia da
publicação do pedido no Jornal Oficial das Comunidades

3 . A Comissão pode revogar ou alterar a sua decisão ou

proibir a prática de actos específicos pelas partes :
a) Se tiver ocorrido uma modificação em relação a qual
quer dos factos que tenham sido fundamento da

decisão ; ou

b) Se as partes não cumprirem qualquer das obrigações
inerentes à decisão ; ou

c) Se a decisão se basear em informações incorrectas ou
resulte de indução provocada por dolo ; ou

d) Se as partes utilizarem abusivamente a isenção ao
disposto no n? 1 do artigo 85 ? do Tratado concedida

pela decisão.

Nos casos referidos em b), c) ou d), a decisão pode ser

revogada com efeitos retroactivos .

Europeias.

Artigo 79

Se a Comissão verificar, após o termo do prazo de noventa

dias mas antes do termo do prazo de seis anos, que

Competências

não estão reunidas as condições de aplicação do n ? 3 do
artigo 85 ? do Tratado , toma uma decisão declarando

aplicável a proibição prevista do n? 1 desse artigo. Essa

decisão pode ser retroactiva se os interessados tiverem dado

indicações inexactas ou se abusarem de uma isenção ao
disposto no n ? 1 do artigo 85 ? ou ainda se infringirem o

disposto no artigo 86 ?

4 . A Comissão pode enviar às empresas que apresentaram
o pedido a comunicação prevista no primeiro parágrafo do
n? 3 ; deve fazê-lo se um Estado-membro o pedir, no prazo

de quarenta e cinco dias a contar da transmissão do pedido
desse Estado-membro, nos termos do n? 2 do artigo 8 ?
Este pedido deve ser justificado por considerações funda

Sob reserva de revisão da decisão pelo Tribunal de Justiça,

a Comissão tem competência exclusiva para tomar decisões
nos termos do n ? 3 do artigo 85 ? do Tratado .

As autoridades dos Estados-membros são competentes para
decidirem se um caso está agrangido pelo disposto no n? 1

do artigo 85 ? ou no artigo 86 ? do Tratado até à data em
que a Comissão inicie um processo tendente à tomada de
uma decisão sobre o caso em questão ou envie a comunica

ção prevista no primeiro parágrafo do n ? 3 do artigo 5 ? do

presente regulamento .

mentadas nas regras de concorrência do Tratado .
Artigo 8 ?

Se verificar que se encontram preenchidas as condições

dos n?s 1 e 3 do artigo 85 ? do Tratado , a Comissão toma
uma decisão de aplicação do n ? 3 do artigo 85 ? A decisão
indicará a data a partir da qual produz efeitos. Esta data
pode ser anterior à data do pedido .

Cooperação com as autoridades dos Estados-membros

1 . A Comissão levantará os processos previstos no pre
sente regulamento em estreita e permanente cooperação

com as autoridades competentes dos Estados-membros ;
tais autoridades terão o direito de manifestar o seu parecer
sobre os referidos procedimentos .
2 . A Comissão transmite sem demora às autoridades

competentes dos Estados-membros cópias das queixas e
dos pedidos , bem como dos documentos mais importantes
que tenha recebido ou emitido no âmbito dos referidos
processos .

3.
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Deve ser consultado um Comité Consultivo sobre

Acordos e Posições Dominantes nos Transportes Aéreos
previamente a qualquer decisão tomada no seguimento de
um procedimento seguido nos termos do artigo 39 , ao
abrigo do segundo parágrafo no n9 3 do artigo 59 ou ao
abrigo do segundo parágrafo do n9 4 do mesmo artigo ou
do artigo 69 O Comité Consultivo deve igualmente ser
consultado antes da adopção das medidas executórias
referidas no artigo 199
4 . O Comité Consultivo é constituído por funcionários
competentes nos domínios dos transportes aéreos e dos
acordos e posições dominantes. Cada Estado-membro
nomeará dois funcionários para o representarem , podendo
qualquer deles ser substituído , em caso de impedimento ,
por outro funcionário.
5 . A consulta realiza-se durante uma reunião conjunta
convocada pela Comissão , nunca antes de decorridos
catorze dias após o envio da convocatória . Para cada caso a
examinar, essa convocatória será acompanhada de um
resumo do caso , de uma indicação dos documentos mais
importantes e de um anteprojecto de decisão .

4 . Os proprietários das empresas ou seus representantes
e, no caso de pessoas colectivas ou de sociedades ou
associações sem personalidade jurídica , as pessoas com
poderes legais ou estatutários para os representarem são
obrigados a fornecer as informações pedidas .

5 . Sempre que uma empresa ou associação de empresas
não forneça as informações solicitadas no prazo fixado
pela Comissão, ou forneça informações incompletas, a
Comissão exigirá, mediante decisão , que tais informações
sejam fornecidas. Tal decisão deve especificar quais as
informações solicitadas, fixar um prazo adequado para o
seu fornecimento e indicar as sanções aplicáveis, nos ter
mos da alínea b ) do n ? 1 do artigo 12 ? e da alínea c) do
n? 1 do artigo 139 , bem como a possibilidade de recurso
da decisão para o Tribunal de Justiça .

6 . Simultaneamente , a Comissão enviará uma cópia da
sua decisão à autoridade competente do Estado-membro
em cujo território a empresa ou associação de empresas
tenha a sua sede .

Artigo 10 ?

Investigações por parte das autoridades dos
Estados-membros

1 . A pedido da Comissão , as autoridades competentes dos
Estados-membros devem levar a cabo as investigações que a

6 . O Comité Consultivo pode emitir parecer , ainda que
alguns dos seus membros ou os seus suplentes estejam

do artigo 119 ou que por ela tenham sido ordenadas

ausentes . Um relatório escrito do resultado da consulta

mediante decisão tomada em conformidade com o n9 3 do

será anexo ao projecto de decisão . Este relatório não será
tornado público .

artigo 119 Os funcionários das autoridades competentes
dos Estados-membros responsáveis pela condução de inves
tigações devem exercer os seus poderes , mediante a apre
sentação de uma autorização escrita emitida pela autorida
de competente do Estado-membro em cujo território as
investigações se devem efectuar. A referida autorização
especificará o objecto e a finalidade das investigações .

Artigo 9 ?

Pedidos de informação

1 . No desempenho das atribuições que lhe são conferidas
pelo presente regulamento , a Comissão pode obter todas as
informações necessárias junto dos Governos e autoridades
competentes dos Estados-membros , bem como junto das
empresas e associações de empresas .
2.. Ao enviar um pedido de informação a uma empresa ou
associação de empresas , a Comissão deve simultaneamente
remeter uma cópia do mesmo à autoridade competente do
Estado-membro em cujo território tal empresa ou associ
ação de empresas tenha a sua sede .
3 . No seu pedido , a Comissão deve declarar qual
o fundamento jurídico e a finalidade do pedido , além
das sanções aplicáveis para o caso de fornecimento de
informações incorrectas , nos termos da alínea b ) do n9 1
do artigo 129

Comissão considerar necessárias nos termos do n9 1

2 . Se a Comissão ou a autoridade competente do
Estado-membro em cujo território as investigações se
devem efectuar o solicitarem , funcionários da Comissão
poderão prestar assistência aos funcionários da autoridade
competente , no exercício das suas atribuições .

Artigo 119

Poderes da Comissão para proceder a investigações
1 . Para o exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo presente regulamento , a Comissão pode levar a cabo
nas empresas ou associções de empresas todas as investiga
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Artigo 129

pela Comissão terão poderes para :

Multas

a) Examinar a escrita e outra documentação relativa à
actividade empresarial ;

1 . A Comissão pode, mediante decisão, impor às empre
sas ou associações de empresas , multas de cem a cinco mil

ECUs quando, intencionalmente ou por negligência :

b) Fazer cópias ou extractos da escrita e da documentação
relativa à actividade empresarial ;

a) Tiverem fornecido informações inexactas ou viciadas

relacionadas com um pedido apresentado ao abrigo do
n? 2 do artigo 3 ? ou do artigo 59 ; ou

c) Solicitar localmente explicações verbais ;

d) Entrar em quaisquer instalações, terrenos ou veículos

utilizados pelas empresas ou associações de empresas .

2 . Os funcionários autorizados pela Comissão devem
exercer os seus poderes mediante a apresentação de uma
autorização escrita que especifique o objecto e finalidade

da investigação e as sanções aplicáveis nos termos do n9 1 ,
alínea c), do artigo 129 nos casos em que a apresentação da
escrita ou outra documentação empresarial solicitada seja
incompleta . Com a devida antecedência , a Comissão deve
informar da realização da investigação a autoridade com
petente do Estado-membro em cujo território a mesma se
efectuará , bem como da identidade dos referidos funcioná
rios autorizados a fazê-lo .

b) Tiverem fornecido informações inexactas em resposta

a um pedido efectuado ao abrigo dos n«?s 3 ou 5 do
artigo 99 ou não fornecerem as informações dentro do
prazo fixado numa decisão tomada ao abrigo do n? 5
do artigo 99 ; ou

c) Apresentarem de forma incompleta a escrita ou outra
documentação empresarial solicitada durante as inves
tigações ao abrigo dos artigos 109 ou 119 ou se
recusarem a submeter-se a uma investigação ordenada
por uma decisão tomada em aplicação do n9 3 do
artigo 119

2. A Comissão pode, mediante decisão, aplicar às
empresas ou associações de empresas multas de mil a um

milhão de ECUs, ou de um montante superior mas que não

exceda 10 % do volume de negócios do ano comercial

anterior, a cada uma das empresas que tenham participado
na infracção, sempre que, intencionalmente ou por negli

gência :

3 . As empresas e associações de empresas devem subme
ter-se a investigação ordenada pela decisão da Comissão.

a) Tiverem infringido o disposto no n9 1 do artigo 859 ou

investigação, fixar a data do seu início, e indicar as sanções
aplicáveis, nos termos do n9 1 , alínea c), do artigo 129 e
do n9 1 , alínea d), do artigo 139 , bem como a possibilida
de de recurso da decisão para o Tribunal de Justiça.

b) Não tiverem cumprido uma obrigação imposta pelo

Tal decisão deve especificar o objecto e a finalidade da

no artigo 869 do Tratado ; ou

n9 1 do artigo 69 do presente regulamento.

Para determinar o montante da multa , é necessário tomar

em consideração, além da gravidade da infracção , a dura
ção da mesma .

4. A Comissão deve tomar as decisões referidas no n9 3 ,
apos consulta à autoridade competente do Estado-membro
em cujo território a investigação se efectuará .

3 . É aplicável o disposto no artigo 89
4 . As decisões tomadas ao abrigo dos n"?s 1 e 2 não têm

5 . Funcionários da autoridade competente do Estado

carácter penal .

-membro em cujo território a investigação se efectuará,

poderão prestar assistência aos funcionários da Comissão
no exercício das suas atribuições, a pedido dessa autori
dade ou da Comissão .

5 . As multas previstas na alínea a) do n9 2 não podem ser
aplicadas por actos posteriores à notificação à Comissão e
anteriores à decisão desta ao abrigo do n9 3 do artigo 859

do Tratado, desde que tais actos recaiam nos limites da
actividade descrita na notificação .

6. Quando uma empresa se opuser a uma investigação

ordenada ao abrigo do presente artigo, o Estado-membro
interessado deve conceder aos funcionários autorizados

pela Comissão a assistência necessária para lhes permitir
executar a sua investigação . Para o efeito , os Estados

-membros devem tomar as medidas necessárias, após con
sulta à Comissão, o mais tardar até 31 de Julho de 1989 .

No entanto, esta disposição não é aplicável a partir do
momento em que a Comissão participe às empresas ou

associações de empresas interessadas que, após exame

preliminar, considera estarem preenchidas as condições de
aplicação do n9 1 do artigo 859 do Tratado e que não se
justifica a aplicação do n9 3 do artigo 859
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Artigo 139

Sanções pecuniárias compulsórias

1 . A Comissão pode , mediante decisão , aplicar sanções
pecuniárias compulsórias às empresas ou associações de
empresas, à razão de cinquenta a mil ECUs por dia , a
contar da data fixada na decisão , a fim de as obrigar a :

a) Pôr termo a uma infracção ao disposto no n ? 1 do
artigo 85 ? ou no artigo 86 ? do Tratado , termo esse
ordenado ao abrigo do artigo 4? do presente regula
mento ;

b ) Abster-se de praticar qualquer acto proibido pelo n ? 3

31 . 12 . 87

artigo 4 ?, no segundo parágrafo do n9 3 e no n ? 4 , ambos
do artigo 59 , no n ? 3 do artigo 69 e nos artigos 12 ? e 139 ,
a Comissão concederá às empresas ou associações de
empresas interessadas a oportunidade de serem ouvidas
sobre as questões relativamente às quais a Comissão levan
te ou tenha levantado objecções .

2 . Se a Comissão ou as autoridades competentes dos
Estados-membros o considerem necessário , podem ouvir
igualmente outras pessoas , singulares ou colectivas . Os
requerimentos apresentados por essas pessoas no sentido de
serem ouvidas devem ser deferidos sempre que estas
demonstrem interesse suficiente na causa .

do artigo 6 ? ;

c) Fornecer informações correctas e completas que tenham
sido solicitadas por decisão tomada ao abrigo do n ? 5
do artigo 9 ? ;

d) Submeter-se a qualquer investigação que tenha sido
ordenada por decisão tomada ao abrigo do n ? 3 do
artigo 11 ?

2 . Sempre que as empresas ou associações de empresas
tenham satisfeito a obrigação cujo cumprimento tenha
constituído a finalidade da sanção pecuhiária compulsória ,
a Comissão pode fixar o montante total dessa sanção numa
soma inferior à que resultaria da decisão original .

3 . Sempre que a Comissão pretenda tomar uma decisão

ao abrigo do n? 3 do artigo 85 ? do Tratado , deve publicar
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias um resumo
do acordo , decisão ou prática concertada objecto de tal
decisão e solicitar às partes interessadas que apresentem as
suas observações dentro de um prazo por ela fixado e não
inferior a um mês . A referida publicação deve ter em conta
o interesse legítimo das empresas em não divulgar os seus
segredos comerciais .

Artigo 17°

Segredo profissional

3 . É aplicável o disposto no artigo 89

1 . As informações obtidas em resultado da aplicação dos
artigos 99 a 119 apenas serão utilizadas para efeitos do
pedido ou investigação em questão .

t

Artigo 14 9

Controlo por parte do Tribunal de Justiça
O Tribunal de Justiça delibera com competência de plena
jurisdição nos termos do artigo 1729 do Tratado sobre os
recursos intentados contra as decisões em que a Comissão
fixa uma multa ou uma sanção pecuniária compulsória ; o
Tribunal de Justiça pode suprimir, reduzir ou aumentar a
multa ou a adstrição aplicada .

2 . Sem prejuízo do disposto nos artigos 169 e 189 , a
Comissão , as autoridades competentes dos Estados
-membros e respectivos funcionários e outros agentes não
devem revelar qualquer informação abrangida pelo segredo
profissional a que tenham tido acesso em resultado da
aplicação do presente regulamento .
3 . O disposto nos n?s 1 e 2 não obsta à publicação de
informações de ordem geral ou de relatórios que não
contenham elementos relativos a determinadas empresas ou
associações de empresas .

Artigo 159
Unidade de' conta

Para efeitos de aplicação dos artigos 129 a 149 será
adoptado o ECU , unidade utilizada na elaboração do
orçamento da Comunidade , nos termos dos artigos 2079 e

Artigo 18 9

Publicação das decisões

2099 do Tratado .

1 . A Comissão publicará as decisões que adopte ao abrigo
do n9 2 do artigo 39 , do artigo 49 , do segundo parágrafo
do n9 3 e do n9 4 , ambos do artigo 59 , e do n9 3 do

Artigo 169

artigo 69

Audição das partes e de terceiros
1.

Antes de recusar o certificado referido no n9

2

do artigo 39 ou de tomar qualquer decisão prevista no

2 . Tal publicação incluirá os nomes das partes interessa
das e o teor da decisão ; terá em conta o interesse legítimo
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tos apresentados ao abrigo do n? 2 do artigo 3 ? e do
artigo 5 ? e das audições previstas nos n?s 1 e 2 do
artigo 16 ?

Artigo 19 ?
Artigo 20 ?

Disposições executórias

Entrada em vigor

A Comissão tem poderes para adoptar disposições executó
rias relativas à forma , conteúdo e outros elementos das

reclamações feitas ao abrigo do artigo 3 ?, dos requerimen

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro de
1988 .

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável

em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pelo Conselho
O Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO

Lista a que se refere o artigo 29

a ) A introdução uniforme de normas técnicas , obrigatórias ou recomendadas , relativas a aeronaves , peças de
aeronaves , equipamento de aeronaves ou provisões de bordo , sempre que tais normas tenham sido
determinadas por uma entidade normalmente reconhecida a nível internacional ou por um construtor de
aeronaves ou de equipamento ;
b) A introdução ou a aplicação uniforme de normas técnicas destinadas a instalações fixas para aeronaves ,
sempre que tais normas tenham sido determinadas por uma entidade normalmente reconhecida a nível
internacional ;

c) O intercâmbio, a locação financeira , a exploração conjunta ou a manutenção de aeronaves , peças de
aeronaves, equipamento ou instalações fixas para fins de exploração de serviços aéreos e a compra em
comum de peças de aeronaves , desde que tais acordos sejam praticados em condições não discrimina
tórias ;

d) A introdução , exploração e manutenção de redes de comunicação técnica , desde que tais acordos sejam
praticados em condições não discriminatórias ;
e) O intercâmbio , a utilização comum ou a formação de pessoal para fins técnicos ou operacionais ;
f) A organização e a execução de operações de transporte alternativo de passageiros , correio e bagagem em
caso de avaria / atraso de aeronaves, quer mediante fretamento quer mediante o fornecimento sob contrato
de aeronaves de substituição ;
g) A organização e a execução de operações de transporte aéreo sucessivas ou suplementares e a fixação e
aplicação de tarifas e condições globais para tais operações ;
h ) A consolidação de remessas de carga individuais ;
i) O estabelecimento ou a aplicação de regras uniformes relativas à estrutura e condições que regem a
aplicação das tarifas de transporte , desde que tais regras não fixem , directa ou indirectamente, quaisquer
tarifas ou condições de transporte ;
j ) Modalidades de venda , endosso e aceitação de bilhetes entre transportadoras aéras (interlining) , bem como
esquemas de reembolso , rateio e contabilidade previstos para o efeito ;

k) Liquidação e saldo de contas entre companhias aéreas por intermédio de uma câmara de compensação ,
incluindo todos os serviços que possam ser necessários ou relevantes para o efeito ; liquidação e saldo de
contas entre transportadoras e respectivos agentes mediante um plano ou sistema centralizado ou
automatizado de liquidação, incluindo todos os serviços que possam ser necessários ou relevantes para o
efeito .
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REGULAMENTO ( CEE ) N? 3976 / 87 DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1987

relativo à aplicação do n? 3 do artigo 85? do Tratado a certas categorias de acordos e de
práticas concertadas no sector dos transportes aéreos

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

bilaterais e multilaterais entre transportadoras aéreas ; que

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

regulamentação internacional para assegurar o aumento de
concorrência devem ser efectuadas gradualmente, a fim

as alterações que é conveniente introduzir neste sistema de

Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 87?,

de dar tempo ao sector dos transportes aéreos para se
adaptar ;

Tendo em conta a proposta da Comissão í 1 ),

Considerando que a Comissão deve, por aquele motivo,

Tendo em conta os pareceres do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e
Social ( 3 ),

Considerando que o Regulamento (CEE ) n? 3975 / 87 (4)
estabelece as modalidades de aplicação das regras de con
corrência aplicáveis às empresas do sector dos tranportes

aéreos ; que o Regulamento n ? 17 do Conselho ( 5) estabe

lece as modalidades de aplicação daquelas regras aos
acordos, decisões e praticas concertadas que não aqueles
directamente relacionados com a prestação de serviços de

transporte aéreo ;

Considerando que o n? 1 do artigo 85 ? do Tratado pode
ser declarado inaplicável a certas categorias de acordos,

poder declarar, num regulamento, que as disposições do,

n? 1 do artigo 85 ? não são aplicáveis a certas outras
categorias de acordos entre empresas de decisões de associ

ações de empresas e de práticas concertadas ;

Considerando que é conveniente esclarecer em que condi
ções e circunstancias a Comissão pode exercer esses pode

res, em ligação estreita e constante com as autoridades
competentes dos Estados-membros ;

Considerando que é particularmente desejável que sejam
concedidas isenções globais a certas categorias de acordos,
decisões e praticas concertadas ; que tais isenções devem ser
concedidas durante um período limitado em que as trans
portadoras aéreas se poderão adaptar a condições de maior

concorrência ; considerando que a Comissão, em estreita

decisões e praticas concertadas que preencham as condições

ligaçao com os Estados-membros, deve poder definir com
precisão o âmbito das referidas isenções e as condições que

Considerando que as modalidades comuns de aplicação do
n? 3 do artigo 85 ? devem ser adoptadas por um regula

não estiverem reunidas as condições referidas no n? 3 do

previstas no n ? 3 do artigo 85 ? ;

lhes são inerentes ;

Considerando que uma isenção não produz efeitos se

artigo 85 ? ; que a Comissão deve portanto ter poderes para
tomar as medidas adequadas no caso de um acordo produ

mento , em conformidade com o disposto no artigo 87? ;
que, nos termos do n ? 2, alínea b), do artigo 87 ?, um tal
regulamento deve determinar as regras específicas de apli
cação do n? 3 do artigo 85 ?, tendo em conta , por um lado ,

portanto , a Comissão deve ter a possibilidade de emitir

outro, de simplificar o mais possível o controlo administra

sões ;

a necessidade de garantir uma fiscalização eficaz e, por

tivo ; que, nos termos do n? 2 , alínea d) do artigo 87?, esse
regulamento deve definir as funções respectivas da Comis
são e do Tribunal de Justiça ;

Considerando que o sector dos transportes aéreos está

actualmente regulamentado por uma série de acordos inter
nacionais , de acordos bilaterais entre Estados e de acordos

zir efeitos incompatíveis com o n? 3 do artigo 85 ?; que,

primeiramente recomendações e tomar em seguida deci

Considerando que o presente regulamento não prejudica a

aplicação do artigo 90 ? do Tratado ;

Considerando que os Chefes de Estado e do Governo, na
sua reunião de Junho de 1986 , acordaram, na plena

realização do mercado interno, no âmbito dos transportes

(2) JO n? C 262 de 14. 10. 1985 , p. 44, JO n? C 190 de

aéreos, para 1992, no quadro das acções da Comunidade
com vista ao fortalecimento da coesão económica e social ;
que o disposto no presente regulamento, conjuntamente
com o disposto na Directiva 87 / 601 / CEE do Conselho,

( 3) JO n? C 303 de 25 . 11 . 1985, p. 31 e JO n ? C 333 de

aéreos regulares entre Estados-membros (6), e o disposto na

(') JO n ? C 182 de 9 . 7. 1984 , p . 3 .

20. 7. 1987 , p . 182 e JO n ? C 345 de 21 . 12 . 1987 .

29 . 12 . 1986 , p . 27.

(4) Ver página 1 do presente Jorna] Oficial.
( 5) JO n ? 13 de 21 . 2 . 1962, p. 204 / 62.

de 14 de Dezembro de 1987, relativa às tarifas dos serviços
( 6) Ver página 12 do presente Jornal Oficial .
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Decisão 87 / 602 / CEE do Conselho , de 14 de Dezembro

de 1987, relativa à partilha de capacidade de transporte de
passageiros entre transportadoras aéreas em serviços aéreos

regulares entre Estados-membros e ao acesso das
transportadoras aéreas a rotas de serviços aéreos regulares
entre Estados-membros ( 1 ), constituem um primeiro passo

nessa direcção e que o Conselho, a fim de atingir o
objectivo estabelecido pelos chefes de Estado e de Governo,
adoptará naquele sentido novas medidas de liberalização
no final de um período inicial de três anos ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ■

' O presente regulamento é aplicável aos transportes aéreos
internacionais entre aeroportos da Comunidade .

— consultas para a preparação conjunta das propostas de
tarifas e condições para o transporte de passageiros e de
bagagem em serviços regulares, desde que essas consul
tas sejam voluntárias, que os respectivos resultados não
sejam vinculativos para as transportadoras aéreas e que
a Comissão e os Estados-membros cujas transportado
ras aéreas sejam afectadas possam participar como
observadores em qualquer dessas consultas ,

— distribuição das faixas horárias e a fixação dos horários
nos aeroportos , na condição de ser permitido às trans
portadoras aéreas em causa participar em tais acordos,
de os procedimentos nacionais e multilaterais relativos
a esses acordos serem transparentes e de terem em
conta as restrições e regras de distribuição definidas
pelas autoridades nacionais ou internacionais , bem
como quaisquer direitos que as transportadoras aéreas
possam ter adquirido no passado ,

— compra, desenvolvimento e utilização em conjunto de
sistemas computorizados de fixação de horários , reser
vas e emissão de bilhetes por empresas de transportes
aéreos , desde que as transportadoras aéreas dos

Artigo 2

1 . Sem prejuízo da aplicação do Regulamento (CEE )
n? 3975 / 87 e nos termos do disposto no n? 3 do
artigo 85 ? do Tratado, a Comissão pode declarar, através
de regulamento , que o n? 1 do artigo 85 ? não se aplica a
certas categorias de acordos entre empresas, decisões de
associações de empresas e práticas concertadas.

2 . A Comissão pode adoptar tais regulamentos , em
especial , no caso de acordos , decisões ou práticas concerta
das que tenham qualquer dos seguintes objectivos :
— planeamento e coordenação conjuntos da capacidade
de oferta de serviços aéreos regulares , na medida em
que tal possa garantir uma distribuição dos serviços
pelas horas , períodos ou rotas de menor tráfego , desde
que qualquer das partes se possa retirar, sem sofrer
qualquer penalização , de tais acordos , decisões ou
práticas concertadas , e que lhe não seja exigido um
pré-aviso de mais de três meses relativamente à sua
intenção de não participar no planeamento e coordena
ção conjuntos relativos a futuras estações ,

— partilha das receitas dos serviços aéreos regulares desde
que a transferência não ultrapasse 1 % das receitas do
fundo comum auferidas numa determinada rota pela

parte que procede à transferência , que nenhuns custos
sejam partilhados ou aceites por essa parte e que a
transferência em causa seja efectuada como compensa
ção pelas sofridas pela outra parte em resultado da
programação de voos para horas ou períodos de menor

Estados-membros tenham acesso a esses sistemas em

condições idênticas, que os serviços das transportado
ras participantes sejam registados numa base não discri
minatória e, ainda , que qualquer participante possa
abandonar o sistema mediante um pré-aviso razoável ,
— operações técnicas de assistência , executadas em terra,
nos aeroportos , tais como o push-back , o abastecimen
to de combustível , a limpeza e a segurança,
— assistênica aos passageiros e tratamento de correio,
carga e bagagens nos aeroportos,
— serviços de fornecimento de refeições a bordo .

3 . Sem prejuízo do disposto no n ? 2 , tais regulamentos da
Comissão devem definir as categorias de acordos , decisões
e práticas concertadas a que se aplicam e devem especificar,
nomeadamente :

a ) As restrições ou cláusulas que podem ou não figurar
nos acordos , decisões e práticas concertadas ;
b ) As cláusulas que os acordos, decisões e práticas concer
tadas devem incluir ou quaisquer outras condições que
devam ser preenchidas.

tráfego ,
Artigo 3 "

(') Ver página 19 do presente Jornal Oficial .

Qualquer regulamento adoptado pela Comissão por força
do artigo 29 caducará em 31 de Janeiro de 1991 .
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ou que lhes imponha a realização de acções específicas ,
ou que , ao retirar-lhes o benefício da isenção global de
que gozavam , lhes conceda uma isenção individual de

Artigo 4°

Os regulamentos adoptados por força do artigo 2 ? devem
incluir uma disposição nos termos da qual esses regulamen
tos serão aplicados com efeitos retroactivos aos acordos ,
decisões e práticas concertadas existentes à data de entrada

acordo com o n? 2 do artigo 49 do regulamento (CEE )
n? 3975 / 87, ou que lhes retire o benefício da isenção
global de que gozavam .

em vigor dos regulamentos em causa .
Artigo 5 ?

Antes de adoptar um regulamento, a Comissão publicará o
respectivo projecto e convidar todas as pessoas e organiza
ções interessadas para apresentarem os seus comentários
dentro de um prazo razoável , não inferior a um mês, a
fixar pela própria Comissão .
Artigo 6 ?

A Comissão consultará o Comité Consultivo para os Acor
dos e Posições Dominantes nos Transportes Aéreos , insti
tuído pelo n ? 3 do artigo 8 ? do Regulamento ( CEE )
n ? 3975 / 87 , antes de publicar um projecto de regulamento
e antes de adoptar um regulamento.

2 . Se , por sua própria iniciativa ou a pedido de um
Estado-membro ou de pessoas singulares ou colectivas que
invoquem um interesse legítimo , a Comissão verificar que,
num determinado caso , ós acordos, decisões ou práticas
concertadas abrangidos por uma isenção global concedida
por um regulamento adoptado por força do n9 2 do
artigo 2 ? têm , contudo , efeitos incompatíveis com o n ? 3
do artigo 85 ? ou são proibidos pelo artigo 86 ?, pode
retirar a esses acordos , decisões ou práticas concertadas o
benefício da isenção global e , por força do artigo 13 ? do
Regulamento ( CEE ) n ? 3975 / 87 , tomar todas as medidas

adequadas para pôr termo a essas infracções .
3 . Antes de tomar uma decisão nos termos do n? 2 , a
Comissão pode dirigir recomendações aos interessados
para pôr termo às infracções .
Artigo 89

Artigo 7 ?

1 . Se os interessados não cumprirem uma condição ou
obrigação que decorra de uma isenção concedida por um
regulamento adoptado nos termos do artigo 29 , a Comis
são pode , para pôr termo a tais infracções :

O Conselho decidirá sobre a revisão do presente regula
mento o mais tardar até 30 de Junho de 1990 com base
numa proposta da Comissão a ser apresentada antes
de 1 de Novembro de 1989 .

— dirigir recomendações ao interessado , e

— em caso de não observação destas recomendações pelos
interessados e em função da gravidade da infracção em
causa , adoptar uma decisão que os proíba de continuar,

Artigo 9 ?

O presente regulamento entra em vigor a 1 de Janeiro
de 1988 .

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos a directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito ém Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pelo Conselho
O Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1987

relativa às tarifas dos serviços aéreos regulares entre Estados-membros
( 87 / 601 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do
artigo 849 e o n ? 2 do artigo 227 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Tendo em conta os pareceres do Parlamento Europeu (2 ),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social ( 3 ),

Considerando que, por força do artigo 189 ? do Tratado ,
os Estados-membros podem escolher os meios mais ade
quados para dar execução ao disposto nesta directiva e,
nomeadamente , aplicar de maneira mais concreta os crité
rios estabelecidos no artigo 3 ? ;

Considerando que é necessário estabelecer procedimentos
para a apresentação pelas transportadoras aéreas de pro
postas de tarifas aéreas e sua aprovação expressa ou
automática pelos Estados-membros ; considerando que as
transportadoras aéreas devem poder propor as tarifas aé
reas individualmente , ou após consulta com outras trans

portadoras aéreas , especialmente a fim de fixarem os
termos dos acordos de interlining, dado os importantes
lucros que deles decorrem ;

Considerando que a existência de procedimentos mais
flexíveis quanto à aprovação das tarifas dos transportes
aéreos regulares de passageiros nos serviços aéreos entre
Estados-membros permitirá que as transportadoras aéreas
tenham uma maior liberdade de acção para desenvolverem
mercados e melhor satisfazerem as necessidades dos consu

Considerando que é necessário estabelecer disposições para

uma rápida consulta entre os Estados-membros no caso de
diferendo e criar procedimentos para a resolução desses
diferendos , caso não sejam solucionados através das con
sultas ;

midores ;

Considerando que as transportadoras aéreas devem ser

Considerando que é necessário estabelecer disposições com
vista a uma consulta regular dos grupos de consumidores

encorajadas a controlar os seus custos , a aumentar a

em matérias relacionadas com as tarifas aéreas ;

produtividade e a fornecerem serviços aéreos eficientes e a
preços atractivos ;

Considerando que os Chefes de Estado e de Governo , na
sua reunião de Junho de 1986 , acordaram na plena realiza

Considerando que devem ser estabelecidas normas comuns

ção do mercado interno , no âmbito dos transportes aéreos,
para 1992, no quadro das acções da Comunidade com

que definam os critérios de aprovação das tarifas aéreas ;

vista ao fortalecimento da coesão económica e social ;

considerando que o disposto na presente directiva sobre
tarifas aéreas é um primeiro passo nessa direcção e que ,
(0 JO n ?
( 2 ) JO n ?
JO n ?
( 3 ) JO n ?

C
C
C
C

78 de 30 . 3 . 1982 , p . 6 .
322 de 28 . 11 . 1983 , p . 10 . e
345 de 21 . 12 . 1987 .
77 de 21 . 3 . 1983 , p . 26 .

naquele sentido, a fim de atingir o objectivo estabelecido
pelos Chefes de Estado e de Governo, o Conselho adoptará
novas medidas de liberalização das tarifas aéreas no final
de um período inicial de três anos ,
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actividade na Comunidade e cuja participação
maioritária seja detida por nacionais dos Estados

Âmbito e definições
Artigo 1 ?

A presente directiva é aplicável aos procedimentos e crité
rios a aplicar relativamente ao estabelecimento das tarifas

de transportes aéreos regulares entre um aeroporto situado
num Estado-membro e um aeroporto situado noutro
Estado-membro .

A presente directiva não é aplicável aos departamentos
ultramarinos referidos no n? 2 do artigo 227? do Tra
tado .

membros e/ ou pelos Estados-membros e que seja
efectivamente controlada por esses nacionais ou
Estados , ou

ii) Qualquer transportadora aérea que, embora não
correspondendo à definição referida no ponto i ), à
data da adopção da presente directiva :
A) Tenha a sua administração central e o seu
principal local de actividade na Comunidade e
tenha efectuado, durante os doze meses prece

dentes à adopção da presente directiva, serviços
aéreos, regulares ou não , na Comunidade ; ou

B) Tenha efectuado, durante os doze meses prece
dentes à adopção da presente directiva , serviços

Artigo 2 ?

regulares entre Estados-membros a título da
terceira e quarta liberdades do ar.

Para efeitos da presente directiva :

As companhias aéreas que correspondem aos crité
rios acima indicados constam do Anexo I ;

a) Consideram-se tarifas de transportes aéreos regulares os
preços a pagar, na moeda nacional aplicável , pelo
transporte de passageiros e respectiva bagagem em
serviços aéreos regulares e as condições de aplicação

desses preços, incluindo as remunerações e condições
oferecidos às agências e outros serviços auxiliares ;
b) Considera-se zona de flexibilidade a zona de preços, na
acepção do artigo 5 ?, no interior da qual as tarifas
aéreas que preencham as condições do Anexo II possam
ser automaticamente aprovadas pelas autoridades aero
náuticas dos Estados-membros . Os limites de uma zona

exprimem-se sob a forma de percentagens da tarifa de
referência ;
c) Considera-se tarifa de referência a tarifa económica

g) Consideram-se

Estados

interessados

os

Estados

-membros entre os quais o serviço aéreo regular em
questão é explorado ;

h) Considera-se serviço aéreo regular uma série de voos,
cada um dos quais congregando as seguintes carac
terísticas :

i) atravessar o espaço aéreo sobre o território de mais
do que um Estado-membro ;
ii) ser realizado por meio de uma aeronave destinada

ao transporte de passageiros, ou de passageiros e
carga e/ ou correio , mediante pagamento, de tal

normal cobrada por uma transportadora aérea de ter
ceira ou quarta liberdades na rota em questão ; caso
exista mais do que uma tarifa desse tipo, e salvo acordo

para compra pelo público (directamente à trans

bilateral em contrário , tomar-se-á a média dessas tari

autorizados) ;

fas. Caso não exista uma tarifa económica normal ,
tomar-se-á em consideração a tarifa inteiramente
flexível mais reduzida ;

d) Considera-se transportadora aérea uma empresa de
transportes aéreos possuidora de uma licença de explo
ração válida para a exploração de serviços aéreos
regulares ;

forma que em cada voo existam lugares disponíveis

portadora aérea ou através dos seus agentes
iii) ser explorado de modo a servir o tráfego entre os
mesmos dois ou mais pontos fixos, quer
1 . de acordo com um horário previamente publica
do , quer

2 . mediante voos que, pela sua regularidade ou
frequência , constituam, de forma patente, uma
série sistemática ;

e) Considera-se transportadora aérea de terceira liberdade
uma transportadora aérea com o direito de desembar

car, no território de outro Estado , passageiros, carga e
correio embarcados no Estado em que se encontra

i) Considera-se voo qualquer partida de um determinado
aeroporto para um destino determinado .

registada ;

Considera-se transportadora aérea de quarta liberdade
uma transportadora aérea com o direito de embarcar,
noutro Estado, passageiros, carga e correio para
desembarque no Estado em que se encontra registada ;
Considera-se transportadora aérea de quinta liberdade
uma transportadora aérea com o direito de explorar o
transporte aéreo remunerado de passageiros , carga e
correio entre dois Estados diferentes daquele em que se
encontra registada ;

f) Consideram-se transportadoras aéreas comunitárias ;
i ) Qualquer transportadora aérea que tenha a sua
administração central e o seu principal local de

Critérios

Artigo 3 ?

Sem prejuízo do n ? 2 do artigo 5° , os Estados-membros

aprovarão as tarifas aéreas desde que exista uma relação
razoável entre elas e os encargos globais a longo prazo da
transportadora aérea requerente , atendendo no entanto

igualmente a outros factores pertinentes. Neste contexto,
os Estados-membros tomarão em consideração as necessi
dades dos consumidores , a necessidade de uma remunera
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ção satisfatória do capital e a situação concorrencial do
mercado, incluindo os preços das outras transportadoras
aéreas que explorem a mesma rota, bem como a necessi
dade de impedir o dumping. No entranto, o facto de uma
tarifa aérea proposta ser inferior à oferecida por outra
transportadora aérea que explore a mesma rota não é
motivo suficiente para a recusa de aprovação.

Procedimentos

Artigo 4 ?

1 . As tarifas aéreas ficarão sujeitas a aprovação pelas

5 . Só as transportadoras aéreas de terceira e quarta liber
dades serão autorizadas a actuar como líderes de preços .

Artigo 5

1 . Haverá duas zonas de flexibilidade em cada serviço
aéreo regular , nos termos seguintes :
— uma zona de tarifas reduzidas , que irá de 90 % a mais
de 65 % da tarifa de referência ,

— uma zona de tarifas ultra-reduzidas , que irá de 65 % a
45 % da tarifa de referência .

autoridades aeronáuticas dos Estados interessados . Para tal

2 . Dentro de uma zona de flexibilidade , os Estados inte

efeito , a transportadora aérea submeterá as suas tarifas a
aprovação , nos termos prescritos por essas autoridades .

ressados permitirão às transportadoras aéreas de terceira e
quarta liberdades a cobrança de tarifas reduzidas ou
ultra-reduzidas à sua escolha , desde que sujeitas às respec
tivas condições estabelecidas no Anexo II , e desde que essas

O pedido de aprovação das tarifas pode ser efectuada :

tarifas tenham sido submetidas aos Estados interessados

a ) Isoladamente , ou

b) Após consultas a outras transportadoras aéreas, desde
que essas consultas se encontrem em conformidade com
regulamentos elaborados em conformidade com o
Regulamente ( CEE ) n ? 3976 / 87 de 14 Dezembro de
1987 relativo à aplicação do n ? 3 do artigo 85 ? do
Tratado a certas categorias de acordos e práticas con
certadas no sector dos transportes aéreos 0 ).

pelo menos vinte e um dias antes da data proposta para a
sua entrada em vigor .
3 . Se uma tarifa que tenha sido ou seja aprovada ao
abrigo do regime de aprovação bilateral e que , no que
respeita às suas condições , satisfaça os requisitos para
aprovação automática na zona de tarifas ultra-reduzidas e
estiver abaixo dos valores mínimos praticados nessa zona ,
haverá flexibilidade adicional quanto ao valor dessa tarifa .
Esta flexibilidade adicional irá de 10 % abaixo do valor

bilateralmente aprovado dessa tarifa até ao limite máximo
da zona de tarifas ultra-reduzidas .

As autoridades aeronáuticas não exigirão que as transpor
tadoras aéreas submetam as suas tarifas a aprovação mais

do que sessenta dias antes da sua entrada em vigor .

2 . Nos termos do artigo 59 , e sem prejuízo do disposto no
artigo 69 , as tarifas necessitarão da aprovação dos dois
Estados interessados . Se nenhuma das respectivas autorida
des aeronáuticas indicar a sua desaprovação nos trinta dias
seguintes ao pedido de aprovação de uma tarifa , esta
considerar-se-á aprovada .

3 . Uma vez aprovada , a tarifa aérea manter-se-á em vigor
até ao termo do seu prazo de validade ou até ser substi
tuída . Pode , no entanto , ser prorrogada por um prazo que
não exceda doze meses a partir da data em que inicialmente

Uma tarifa com direito a flexibilidade adicional , nos ter

mos do presente número será renovada em estações tarifá
rias sucessivas , a pedido da transportadora aérea interessa
da , a um valor nunca inferior à percentagem da tarifa de
referência em que se encontrava estabelecida no final da
estação tarifária anterior , devendo ser tomada em devida
conta qualquer alteração do valor da tarifa de referência .
Para efeitos do presente número , as estações tarifárias de
Verão e de Inverno devem ser consideradas separada
mente .

Artigo 6°

A presente directiva não impede que os Estados-membros
mantenham em vigor ou estabeleçam entendimentos mais
flexíveis do que o disposto nos artigos 49 e 59 .

deveria expirar .

4 . Qualquer Estado-membro permitirá que , mediante
pré-aviso , uma transportadora aérea de outro Estado
-membro que explore um serviço aéreo regular directo ou
indirecto pratique uma tarifa aérea igual a outra já ante
riormente aprovada para os mesmos pares de cidades . Esta
regra não se aplica aos serviços indirectos que excedam a
distância do serviço directo mais curto em mais de 20 % .

Artigo 7 ?

1 . Quando um Estado interessado (« primeiro Estado »)
decidir, em conformidade com os artigos anteriores, não
aprovar uma tarifa de transporte aéreo regular , deve infor
mar de tal facto o outro Estado interessado (« segundo
Estado »), por escrito e no prazo de vinte e um dias a
contar da apresentação da proposta de tarifa , expondo as
suas razões .

( J ) Ver página 9 do presente Jornal Oficial .

2 . Se o segundo Estado não concordar com a decisão do
primeiro Estado , notificará de tal facto o primeiro Estado
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dentro dos sete dias seguintes a ter sido informado , comu
nicando os motivos que serviram de base à sua decisão, e
solicitará consultas . Cada um dos Estados interessados

deve fornecer todas as informações pertinentes solicitadas

pelo outro . Qualquer dos dois Estados interessados pode
solicitar que a Comissão se faça representar nas consul
tas .
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directiva ou que a sentença não esteja noutros aspectos em
conformidade com a legislação comunitária.

Na falta de uma decisão dentro deste prazo, a sentença
considera-se confirmada pela Comissão. As sentenças con
firmadas pela Comissão são vinculativas para os Estados

interessados .

3 . Se as informações de que dispõe para adoptar uma
decisão sobre a tarifa forem insuficientes, o primeiro Esta
do pode solicitar ao segundo Estado que se realizem

9. Durante os processos de consulta e de arbitragem, as
respectivas tarifas aéreas existentes continuarão em vigor

consultas antes de terminar o prazo de vinte e um dias

nova tarifa tenha entrado em vigor.

estipulado no n ? 1 .

4. As consultas devem ficar concluídas no prazo de vinte e
um dias a contar da data em que foram solicitadas. Se á
divergência persistir após este período, a questão será
submetida a arbitragem, a pedido de qualquer dos Estados
interessados. Os dois Estados podem acordar em prolongar
as consultas ou proceder directamente à arbitragem , sem

consultas prévias .

até que os referidos processos tenham terminado e uma

Disposições gerais
Artigo 8 ?

Pelo menos uma vez por ano, a Comissão consultará os

representantes das organizações de utentes dos transportes
aéreos existentes na Comunidade sobre tarifas aéreas e

questões afins e, para o efeito, fornecerá aos participantes
todas as informações adequadas.

5 . A arbitragem será levada a efeito por um tribunal de
tres árbitros a menos que os Estados interessados concor
dem em que haja apenas um árbitro. Cada um dos Estados

interessados nomeará um membro do tribunal e procurará
chegar a acordo quanto ao terceiro membro ( que deverá ser
cidadão de um terceiro Estado e actuar como presidente do
tribunal). Em alternativa , podem nomear apenas um árbi
tro. A nomeação do tribunal deve estar concluída no prazo

de sete dias. As decisões do tribunal são adoptadas por

Artigo 9 ?

1 . Antes de 1 de Novembro de 1989, a Comissão publi
cara um relatorio sobre a execução da presente directiva, o

qual deve conter informações estatísticas sobre os casos em
que tenha sido invocado o artigo 79

maioria de votos .

2 . Os Estados-membros e a Comissão colaborarão na

execução da presente directiva, em especial no que respeita

6 . No caso de um dos Estados interessados não nomear
um membro do tribunal , ou não concordar com a nome
ação do terceiro membro , o Conselho será imediatamente

informado e o seu presidente completará o tribunal no

prazo de tres dias. No caso de a Presidência estar a ser

à recolha das informações referidas no n? 1 .

3 . As informações confidenciais obtidas em execução
desta directiva estarão cobertas pelo sigilo profissional.

exercida por um Estado-membro que seja parte interessada

na disputa , o presidente do Conselho convidará o Governo

do Estado-membro que se lhe segue na Presidência, e que

Artigo 10 ?

7. A arbitragem deve estar concluída no prazo de vinte e
um dias a contar da nomeação de todos os membros do

Quando um Estado-membro tiver celebrado um acordo
com um ou mais países terceiros que conceda direitos de
quinta liberdade para uma rota entre Estados-membros a
uma transportadora aérea de um país terceiro e contenha

não seja parte no litígio, a completar o tribunal .

tribunal ou do arbitro único . Os Estado interessados

podem concordar, no entanto, em prorrogar este prazo . A
Comissão terá o direito de se fazer representar como
observador. Os árbitos devem especificar claramente em

disposições incompatíveis com a presente directiva , esse
Estado-membro tomará , na primeira oportunidade, todas
as medidas adequadas para eliminar tais incompatibilida
des. Enquanto estas incompatibilidades não tiverem sido

que medida a arbitragem se fundamenta nos critérios do

eliminadas, a presente directiva não afectará os direitos e

artigo 3 ?.

obrigações decorrentes de tal acordo para com os países
terceiros .

8 . A sentença arbitral deve ser imediatamente comunicada
à Comissão .

No prazo de dez dias, a Comissão confirmará a sentença a
menos que os árbitros não tenham respeitado os critérios

fixados no artigo 3 ? ou o procedimento estipulado na

Artigo 11 ?

1 . Depois de terem consultado a Comissão, os Estados

-membros tomarão as medidas necessárias para dar cum

primento à presente directiva o mais tardar até 31 de
Dezembro de 1987 .
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Artigo 13 ?

2 . Os Estados-membros comunicarão à Comissão todas

as disposições legislativas e administrativas que adoptarem
para dar cumprimento à presente directiva.

Os

Estados-membros

são

destinatários

da

presente

directiva .

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .

Artigo 12 "

O Conselho decidirá sobre a revisão da presente directiva o
mais tardar até 30 de Junho de 1990 , com base numa

proposta da Comissão a ser apresentada até 1 de Novem

Pelo Conselho
O Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

bro de 1989 .

ANEXO I

Companhias aéreas referidas na alínea f) ii) do artigo 29

Enquanto forem reconhecidas como companhias nacionais pelo respectivo Estado-membro, que as considera
como tais na data da adopção da presente decisão, as seguintes companhias aéreas correspondem aos critérios
referidos na alínea f), ponto ii), do artigo 2° :
— Scandinavian Airlines System ,
— Britannia Airways ,
— Monarch Airlines .
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ANEXO II

Condições aplicáveis a tarifas reduzidas e ultra-reduzidas
ZONA DE TARIFAS REDUZIDAS

1 . Para poder ser incluída na zona de tarifas reduzidas , uma tarifa tem de satisfazer cumulativamente as
seguintes condições :

a) Tratar-se de uma viagem de ida e volta ou circular :

b) A viagem compreender uma estadia máxima de seis meses ;
e

c) Anoites
viagem compreender uma estadia mínima de, pelo menos, uma noite de sábado ou de domingo ou seis
ou

d) Se a viagem for realizada fora do período de ponta como definido no Apêndice, a compra ser feita com
uma antecedência mínima de 14 dias ; a reserva para a viagem completa, a emissão do bilhete e o

pagamento serem feitos simultaneamente ; o cancelamento ou a alteração da reserva só serem possíveis
antes da partida para a viagem de ida e mediante o pagamento de uma taxa equivalente a, pelo menos
20 % do preço do bilhete.

ZONA DE TARIFAS ULTRA-REDUZIDAS

2 . Para poder ser incluída na zona de tarifas ultra-reduzidas , a tarifa deve satisfazer :

— tanto as condições 1 a), b) e c) como uma das seguintes condições :
a) A reserva para a viagem completa, a emissão do bilhete e o pagamento serem feitos

simultaneamente ; o cancelamento ou a alteração da reserva só serem possíveis antes da partida
para a viagem de ida e mediante o pagamento de uma taxa de pelo menos 20 % do preço do
bilhete ;

b) A compra ser feita obrigatoriamente com uma antecedência de pelo menos 14 dias ; a reserva
para a viagem completa, a emissão do bilhete e o pagamento serem feitos simultaneamente ; o
cancelamento ou a alteração da reserva só serem possíveis antes da partida para a viagem de ida

e mediante o pagamento de uma taxa de pelo menos 20 % do preço do bilhete ;
c) A compra do bilhete ser permitida apenas na véspera da partida para a viagem de ida ; as
reservas para as viagens de ida e volta serem feitas separadamente e apenas no país donde parte o
voo no dia anterior a esse mesmo voo ;

d) os passageiros terem idade igual ou inferior a 25 anos ou igual ou superior a 60 ;

— e , se a viagem for realizada fora do período de ponta , tal como definido no Apêndice, as condições 1 a)
e 1 b ) juntamente com as seguintes :

— ou a condição 2 b) e uma das seguintes condições :

e) Não ter o passageiro mais de 25 anos de idade ou menos de 60 anos de idade ;

f) Tratar-se de um grupo (mínimo de 3 pessoas) constituído por pai e/ou mãe acompanhados por
filhos de idade até 25 anos ;

g) Tratar-se de um grupo de 6 ou mais pessoas viajando juntas com bilhetes co-referenciados ;
—

ou

h) A compra ser feita obrigatoriamente com uma antecedência de pelo menos 28 dias ; a reserva
para a viagem completa, a emissão do bilhete e o pagamento serem feitos simultaneamente ; o
cancelamento ou a alteração da reserva só serem possíveis :

se feitos com uma antecedencia de mais de 28 dias relativamente à viagem de ida, mediante o
pagamento de uma taxa de pelo menos 20 % do preço do bilhete , ou ,

se feitos com uma antecedência de menos de 28 dias relativamente à viagem de ida, mediante

o pagamento de uma taxa de pelo menos 50 % do preço do bilhete.
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Apêndice

Definição de « fora do período de ponta »

Qualquer transportadora aérea poderá designar certos voos como « fora do período de ponta » com base em
considerações comerciais.

Sempre que uma transportadora aérea pretender aplicar a condição 1 d ), ou qualquer uma das condições das
alíneas e) a h) no n ? 2 , a identificação dos voos fora do período de ponta para cada uma das rotas terá de ser
acordada entre as autoridades aeronáuticas dos Estados-membros interessados , com base na proposta feita por
aquela transportadora.

Nas rotas em que a oferta global das transportadoras aéreas de terceira e quarta liberdade atinja uma média
semanal de 18 voos de ida e volta , a transportadora aérea interessada será no mínimo , autorizada a aplicar as

condições 1 d ) ou 2 e ) a h ) em não mais de 50 % do seu total de voos diários , desde que os voos a que estas
condições sejam aplicáveis partam entre as 10 horas e as 16 horas ou entre as 21 horas e as 6 horas.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1987

relativa à partilha da capacidade de transporte de passageiros entre transportadoras aéreas
nos serviços aéreos regulares entre Estados-membros e ao acesso das transportadoras aéreas
às rotas dos serviços aéreos regulares entre Estados-membros
( 87 / 602 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que é necessário assegurar que aquelas limi
tações não propiciem vantagens injustificadas a qualquer
transportadora aérea :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente , o n ? 2 do seu
artigo 84 ? e o n ? 2 do seu artigo 227?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Considerando que, a fim de compor um leque equilibrado
de oportunidades, e tendo em conta o disposto no conjunto
das medidas, é necessário colmatar as desvantagens econó
micas das transportadoras aéreas estabelecidas nos
Estados-membros periféricos da Comunidade ;

Tendo em conta os pareceres do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e

Considerando que é necessário, em particular, não aplicar

Social ( 3 ),

a um determinado número de aeroportos a abertura de
ligações entre aeroportos principais de um Estado e aero
portos regionais de um outro Estado, por razões ligadas à

Considerando que deve ser aumentada a flexibilidade e a
concorrência no sistema de transportes aéreos da Comuni

desenvolvimento progressivo da política comunitária de
liberalização evitando efeitos negativos sobre o sistema

dade ;

infra-estrutura aeroportuária e a fim de contribuir para o

comunitário de transportes aéreos :

Considerando que por isso devem ser afrouxados os limites

artificiais à capacidade que as transportadoras aéreas
podem oferecer e ao seu acesso ao mercado ;
Considerando que, tendò em conta a situação da concor
rência de mercado, se devem tomar medidas para impedir
efeitos económicos injustificáveis nas transportadoras
aéreas ; considerando que os Estados-membros devem por
tanto estar em condições de intervir nos casos em que, se
não o fizerem, a parte de capacidade das suas transpor
tadoras numa relação bilateral desceria aquém de determi
nada percentagem ;

Considerando que o Reino de Espanha e o Reino Unido
acordaram em Londres , em 2 de Dezembro de 1987 , numa
Declaração Conjunta dos Ministros dos Negócios Estran
geiros de ambos os países, um regime com vista a uma
maior cooperação na utilização do aeroporto de Gibraltar,
e que esse regime não se encontra ainda em fase de

aplicação ;

Considerando que as transportadoras aéreas devem estar
isentas de qualquer obrigação estatal de entrar em acordos
com outras transportadoras aéreas no que se refere a
capacidade e acesso ao mercado ;

Considerando que o aumento de acesso ao mercado irá

estimular o desenvolvimento do sector dos transportes
aéreos da Comunidade e dar origem a serviços melhorados
para os utentes ; considerando que é necessário , contudo ,
estabelecer algumas limitações no acesso ao mercado a fim
de evitar perturbações indevidas do . actual sistema de

tráfego aéreo e de proporcionar um período de adapta

Considerando que os Chefes de Estado e de Governo , na
sua reunião de Junho de 1986 , acordaram na plena realiza
ção do mercado interno, no âmbito dos transportes aéreos,
o mais tardar em 1992 , no quadro das acções da Comuni
dade com vista ao fortalecimento da coesão económica e

ção ;

social ; considerando que o disposto na presente Decisão
sobre partilha de capacidade e acesso ao mercado é um
primeiro passo nessa direcção e que o Conselho , a fim de
atingir o objectivo estabelecido pelos Chefes de Estado e de
Governo , adoptará , naquele sentido , novas medidas de

O ) JO n? C 182 de 9 . 7 . 1984, p . 1 .
( 2 ) JO n? C 262 de 14. 10 . 1985 , p. 44 e

liberalização no que respeita à partilha de capacidades e ao
acesso ao mercado, incluindo novos direitos de quinta

JO n ? C 345 de 21 . 12 . 1987 .

( 3 ) JO n ? C 303 de 25 . 11 . 1985 , p . 31 .

liberdade entre aeroportos comunitários , no final de um
período inicial de três anos ,
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Âmbito e definições
Artigo 1 ?

1 . A presente decisão é aplicável :

a) À partilha da capacidade de transporte de passageiros
entre à(s) transportadora(s) aérea(s) de um Estado
-membro e a(s ) transportadora(s ) aérea(s ) de outro
Estado-membro , nos serviços aéreos regulares entre
esses Estados ;

b ) Ao acesso da(s) transportadora(s) aérea(s) comunitárias
a determinadas rotas entre Estados-membros por elas
ainde não exploradas .

2. A presente decisão não afecta as relações entre cada
Estado-membro e as suas transportadoras no respeitante à

partilha da capacidade e ao acesso ao mercado.
3 . A presente decisão não se aplica aos departamentos
ultramarinos previstos no n ? 2 do artigo 227 ? do
Tratado .

4 . Os artigos 3 ? e 4 ? não se aplicam aos serviços abrangi
dos pela Directiva 83 / 41 6 / CEE do Conselho , de 25
de Julho de 1983 , relativa à autorização de serviços aéreos
regulares inter-regionais para o transporte de passageiros ,
correio e carga entre Estados-membros (*) com a redacção
que lhe foi dada pela Directiva 86 / 216 / CEE ( 2 ).
5 . A aplicação da presente decisão ao aeroporto de
Gibraltar entende-se sem prejuízo das respectivas posições
jurídicas do Reino de Espanha e do Reino Unido em
relação à controvérsia a respeito da soberania quanto ao
território no qual se encontra situado o aeroporto .
6 . A aplicação das disposições da presente decisão ao
aeroporto de Gibraltar será suspensa até começarem a ser
aplicados os acordos previstos na declaração conjunta dos
Ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino de Espanha
e do Reino Unido , de 2 de Dezembro de 1987 . Nessa data ,
os Governos do Reino de Espanha e do Reino Unido
informarão o Conselho sobre o assunto .

b) Considera-se quota de capacidade a quota parte da(s )
transportadora(s) aérea(s) de um Estado-membro
expressa sob a forma de percentagem da capadicade
total , numa relação bilateral com outro Estado
-membro , excluindo qualquer capacidade fornecida ao
abrigo do disposto no n? 3 do artigo 6° ou nos termos
da Directiva 83 / 41 6 / CEE , bem como qualquer capaci

dade fornecida por transportadoras aéreas de quinta
liberdade ;

c) Considera-se transportadora aérea uma empresa de
transportes aéreos possuidora de uma licença de explo
ração válida para a exploração de serviços aéreos
regulares ;

d ) Considera-se transportadora aérea de terceira liberdade
uma transportadora aérea com direito a desembarcar
no território de outro Estado , passageiros , carga e
correio embarcados no Estado em que se encontra
registada ;
Considera-se transportadora aérea de quarta liberdade
uma transportadora aérea com o direito de embarcar,
noutro Estado , passageiros , carga e correio para
desembarque no Estado em que se encontra registada ;
Considera-se transportadora aérea de quinta liberdade
uma transportadora aérea com o direito de explorar o
transporte aéreo comercial de passageiros , carga e
correio entre dois Estados diferentes daquele em que se
encontra registada ;
e) Consideram-se

Estados

interessados

os

Estados

-membros entre os quais o serviço aéreo regular em
questão é explorado ;

f) Considera-se transportadora aérea comunitária :
i) Qualquer transportadora aérea que tenha a sua
administração central e o seu principal local de
actividade na Comunidade e cuja participação
maioritária seja detida por nacionais dos
Estados-membros e / ou pelos Estados-membros e
que seja efectivamente controlada por esses nacio
nais ou Estados , ou

ii) Qualquer transportadora aérea que , embora não
correspondendo à definição referida no ponto i ), à
data da adopção da presente decisão :
A ) Tenha a sua administração central e o seu
principal local de actividade na Comunidade e
tenha efectuado durante os doze meses anterio

res à adopção da presente decisão , serviços
aéreos , regulares ou não , na Comunidade ; ou
Artigo 2°

Para efeitos da presente decisão :
a) Considera-se capacidade o número de lugares ofereci
dos ao público num serviço aéreo regular, durante um
determinado período ;

H JO n ? L 237 de 26 . 8 . 1983 , p . 19 .
( 2 ) JO n ? L 152 de 6 . 6 . 1986 , p . 47 .

B ) Tenha efectuado , durante os doze meses ante

riores à adopção da presente decisão , serviços
regulares entre Estados-membros a título da
terceira e quarta liberdades .
As companhias aéreas que correspondem aos crité
rios acima indicados constam do Anexo I ;

g) Considera-se serviço aéreo regular uma série de voos,
em que cada um congrega as seguintes características :
i ) atravessar o espaço aéreo de mais do que um
Estado-membro ;
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ii) ser realizado por meio de aeronaves para o trans
porte de passageiros ou de passageiros e carga e / ou

correio, mediante pagamento, de tal maneira que
em cada voo existam lugares disponíveis para com
pra pelo público (directamente à transportadora
aérea ou através dos seus agentes autorizados) ;
iii) ser explorado de modo a servir o tráfego entre os
mesmos dois ou mais pontos fixos , quer :
1 . de acordo com um horário previamente publi
cado , quer

2. mediante voos que pela sua regularidade ou
frequência constituam, de forma patente, uma

N ? L 374 / 21

deve autorizar a(s) transportadora(s) aérea(s) de outro

Estado-membro a aumentar a(s) sua(s) quota(s) de capaci
dade, terá de ser alargada para 60 % : 40 % a partir de
1 de Outubro de 1989 .

3 . Para efeitos da aplicação do disposto nos n«?s 1 e 2, não
serão considerados os cortes unilaterais de capacidade.
Nesses casos, a base para o cálculo das quotas de capaci
dade será a capacidade oferecida nas épocas anteriores
correspondentes pela(s) transportadora(s) aérea(s) do

Estado-membro que reduziu (reduziram) a capacidade.

série sistemática .

4. Serão permitidos , em qualquer estação, ajustamentos
h) Considera-se voo qualquer partida de um determinado
aeroporto para um destino determinado ;

no interior da faixa dos 55 % : 45 % , ou no interior da

faixa dos 60 % : 40 % , desde que se preencham as seguintes
condições :

i) Considera-se designação múltipla numa base país a país
a designação , por um Estado-membro , de duas ou mais

das suas transportadoras aéreas, para fins de explora
ção de serviços aéreos regulares entre o seu território e
o de outro Estado-membro ;

a) Após a primeira aprovação automática , autorizar-se-á

a(s) transportadora(s) aérea(s) do Estado-membro que
oferece(m) menor capacidade a aumentar a sua capaci
dade até ao limite da capacidade aprovada para a(s)
transportadora(s) do Estado-membro que oferece(m) a
capacidade mais elevada ;

j ) Considera-se designação múltipla numa base cidade a
cidade a designação, por um Estado-membro , de duas

ou mais das suas transportadores aéreas, para fins de
exploração de serviços aéreos regulares entre um
aeroporto ou sistema de aeroportos situados no seu

território e um aeroporto ou sistema de aeroportos
situados noutro Estado-membro ;

k) Considera-se aeroporto central qualquer dos aeroportos
de categoria 1 incluídos na lista constante do

b) Se esta(s) transportadora(s) aérea(s) decidir(em) reagir
ao aumento acima referido , ser-lhe(s)-á concedida
autorização automática para mais um aumento , até ao

nível da(s) sua(s) primeira(s) declaração (declarações)
de capacidade para essa época, dentro da faixa aplicá
vel ;

c) À(s) transportadora(s) do Estado-membro que ofere
ce(m ) menor capacidade será concedida então uma
autorização automática para um aumento até ao nível

Anexo II ;

correspondente, ao da(s) transportadora(s) do outro

Considera-se aeroporto regional um aeroporto da cate

Estado-membro ;

goria 2 ou 3 , cuja lista consta do Anexo II ;

d) Quaisquer outros aumentos durante essa estação esta
rão sujeitos às disposições bilaterais aplicáveis entre os

1) Considera-se sistema de aeroportos um conjunto de

dois Estados-membros em causa .

dois ou mais aeroportos que sirvam a mesma cidade .

Quotas de capacidade

Artigo 49

Artigo 3 ?

1 . A pedido de qualquer Estado-membro cuja(s) trans
portadora^) aérea(s) tenha(m ) sofrido sérios prejuízos
financeiros, em virtude da aplicação do n? 1 do

1 . No período compreendido entre 1 de Janeiro de 1988 e
30 de Setembro de 1989 , os Estados-membros devem
autorizar qualquer ( quaisquer) transportadora(s) de tercei
ra e quarta liberdades, autorizada(s) pelos Estados interes
sados no âmbito dos convénios em vigor entre esses Esta

dos a explorar rotas entre os respectivos territórios, a

adaptar a sua capacidade, desde que as quotas de capaci

dade resultantes se situem no interior de uma faixa de

artigo 3 ?, a Comissão examinará a situação antes de 1 de
Agosto de 1989 e , com base em todos os factores relevan

tes, incluindo a situação do mercado, a situação financeira
da(s) transportadora(s) e a utilização de capacidade atingi
da tomará uma decisão sobre se o disposto no n? 2 do
artigo 3 ? deve ou não ser totalmente aplicado .

55% a 4% .

2 . A Comissão comunicará a sua decisão ao Conselho

2. Exceptuando qualquer decisão em contrário ao abrigo

do artigo 49 , a faixa dentro da qual um Estado-membro

que, deliberando por unanimidade, pode tomar uma deci
são diferente , no prazo de dois meses a contar dessa
comunicação.
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Designação múltipla
Artigo 5 ?

— aos seguintes aeroportos ou sistemas de
aeroportos que à data da notificação da
presente decisão , preencham as condições
estabelecidas no artigo 9 ? :

1 . Um Estado-membro deve aceitar a designação múltipla
numa base país a país por parte de outro Estado-membro
mas, sem prejuízo do n ? 2 , não será obrigado a aceitar a
designação de mais do que uma transportadora aérea para

Barcelona ,

Málaga ,
Milano — Linate / Malpensa ;

ii ) Com o objectivo quer de evitar uma grave perturba
ção dos sistemas de tráfego aéreo existentes, quer de
facultar o tempo necessário à adaptação , serão

cada rota .

2 . Um Estado-membro deve igualmente aceitar a designa
ção múltipla numa base cidade a cidade por parte de outro

ainda excluídos do disposto no n ? 1 , durante o
período de vigência da presente decisão , os seguin

Estado-membro :

tes aeroportos :

— no primeiro ano após a notificação desta decisão, em

Alicante ,
Atenas ,
Bilbao ,
Génova ,

rotas nas quais tiverem sido transportados durante o
ano anterior mais de 250 000 passageiros ;

— no segundo ano , em rotas nas quais tiverem sido
transportados durante o ano anterior mais do que
200 000 passageiros ou èm que se efectuem mais de
1 200 voos de ida e volta por ano ;

— no terceiro ano , em rotas nas quais tiverem sido trans
portados durante o ano anterior mais do que 180 000
passageiros ou nas quais se efectuem mais do que
1 000 voos de ida e volta por ano .
3 . O disposto neste artigo não prejudica as disposições
dos artigos 3 ? e 4 ?

Salonica-Micra ,
Torino ,
Valencia ,
Veneza .

3 . O disposto nos artigos 3 ? e .4 ? não se aplica a serviços
entre um aeroporto de categoria 1 e um aeroporto regional
assegurados por aeronaves com , no máximo , 70 lugares.
4 . Quando uma transportadora aérea de um Estado
-membro tiver sido autorizada , em conformidade com o

presente artigo , a explorar um serviço aéreo regular, o
Estado em que se encontra registada essa transportadora
aérea não deve levantar qualquer objecção contra um
pedido de instauração de um serviço aéreo regular na
mesma rota formulado por um transportadora aérea do
outro Estado interessado .

Rotas entre aeroportos centrais e regionais
Artigo 6 ?

1 . Sem prejuízo dos artigos 39 , 4 ? e 5° , as transportado
ras aéreas da Comunidade serão autorizadas a introduzir

serviços aéreos regulares de terceira ou quarta liberdades
entre aeroportos ou sistema de aeroportos de categoria 1
situados no território de um Estado-membro e aeroportos
regionais situados no território de outro Estado-membro .
A lista das categorias de aeroportos consta de Anexo II .
2 . i) O disposto no n ? 1 não se aplica :
a ) Aos aeroportos regionais não abrangidos pelo
disposto na Directiva 83 / 416 / CEE ;
b ) Durante o período de vigência desta decisão :
— aos seguintes aeroportos que , à data da
notificação da presente decisão , movimen
tem menos de 100 000 passageiros por ano
em voos regulares internacionais :
Aalborg ,
Sevilha ,
Bergamo ,
Skrydstrup ,
Billund ,
Sonderborg ,
Bologne,
Stauning,
Esbjerg,
Thisted ,
Karup,
Odense ,

Tirstrup .

5 . O disposto no presente artigo não afectará o direito dos
Estados-membros de regulamentarem a distribuição de
tráfego entre aeroportos que façam parte de um sistema de
aeroportos .

Combinação de pontos
Artigo 7 ?

1 . Na exploraçao de serviços aéreos regulares para um de
dois ou mais pontos situados noutro ou noutros
Estados-membros, as transportadoras aéreas comunitárias
de terceira ou quarta liberdades serão , sob reserva do
disposto nos artigos 3° , 4 ? e 5 ? autorizadas a combinar
serviços aéreos regulares , desde que não sejam exercidos
direitos de tráfego entre os pontos combinados .

2 . O disposto no n ? 1 não se aplica ao território espanhol
durante o período de vigência da presente decisão . Do
mesmo modo , as transportadoras aéreas registadas em
Espanha não poderão valer-se daquelas disposições durante
o referido período .
Direitos de quinta liberdade
Artigo 8°

1 . Sem prejuízo do disposto no n ? 2 do artigo 6° , as
transportadoras aéreas comunitárias serão autorizadas a

31 . 12 . 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

explorar serviços aéreos regulares de quinta liberdade em
rotas relativamente às quais tenham sido outorgados direi

tos de tráfego de terceira ou quarta liberdades, desde que

N ? L 374 / 23

2 . O disposto na presente decisão não servirá de base para
introduzir disposições mais restritivas em acordos já ex
istentes sobre capacidade ou acesso a mercados .

esses serviços satisfaçam as seguintes condições :

a) Serem autorizados pelo Estado onde a transportadora
aérea comunitária em questão se encontra registada ;

b) Serem explorados como prolongamento de um serviço
com origem no Estado de registo ou como preliminar
de um serviço com destino a esse mesmo Estado ;

c) Serem explorados, sem prejuízo do n? 2 , entre dois

Artigo 11 ?

Os Estados-membros não devem exigir às transportadoras
aéreas que estabeleçam acordos ou convénios com outras

transportadoras aéreas relativamente a quaisquer das dis
posições da presente decisão, nem devem proibi-las de o
fazer .

1

aeroportos dos quais um pelo menos não seja da
categoria 1 ; e

d) Não ser utilizada mais de 30 % da capacidade anual da
transportadora aerea na rota em questão no transporte
de passageiros de quinta liberdade.

2. Tanto a Irlanda como Portugal podem , no respeito das
disposições das alíneas a), b) e d) do n ? 1 , seleccionar um
aeroporto da categoria 1 em cada um dos outros

Estados-membros e designar uma transportadora aérea
para efectuar trafego da quinta liberdade nos serviços entre
aqueles aeroportos , desde que nem a transportadora aérea
irlandesa designada, nem a transportadora aérea portu

Artigo 12 ?

1 . Após consulta à Comissão , os Estados-membros toma

rão as medidas necessárias para dar cumprimento à presen
te decisão , o mais tardar até 31 de Dezembro de 1987 .

2 . Os Estados-membros comunicarão à Comissão todas

as disposições legislativas e administrativas que adoptarem

para dar cumprimento à presente decisão .
Artigo 13 ?

guesa designada possam exercer esses direitos num mesmo

aeroporto em mais do que uma dessas ligações. Os

Estados-membros em questão não são obrigados a designar
a mesma transportadora para todas as ligações , podendo,
no entanto, designar para aquele efeito apenas uma

1 . A Comissão publicará um relatório sobre a execução

da presente decisão antes de 1 de Novembro de 1989 e de
dois em dois anos a partir dessa data.

transportadora para cada um dos outros Estados

2 . Os Estados-membros e a Comissão colaborarão no

-membros .

sentido de darem execução à presente decisão , nomeada

3 . As disposições deste artigo não serão aplicáveis, duran
te o período de validade da presente decisão , às rotas com

que se refere o n ? 1 .

mente quanto à recolha de informações para o relatório a

origem ou destino no território espanhol . De igual modo,
durante o mesmo período, as transportadoras aéreas reg
istadas em Espanha não poderão exigir direitos dc quinta
liberdade com base no disposto neste artigo.

3 . As informações confidenciais obtidas no âmbito da

execução da presente decisão estão abrangidas pelo sigilo

profissional .

Artigo 14 ?

Disposições gerais
Artigo 9 ?

Não obstante os artigos 59 a 89 , um Estado-membro não

O Conselho decidirá quanto à revisão da presente decisão o
mais tardar ate 30 de Junho de 1990 com base numa
proposta da Comissão , a apresentar antes de 1 de Novem
bro de 1989 .

será obrigadq a autorizar um serviço aéreo regular no caso
de :

Artigo 15 ?

a) o aeroporto interessado desse Estado não tenha instala

ções suficientes para assegurar o serviço ;

Os Estados-membros são destinatários da presente

decisão .

b) As ajudas à navegação sejam insuficientes para acolher
o serviço .

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Artigo 10 ?
Pelo Conselho

1 . A presente decisão não impedirá os Estados-membros
de celebrarem ou manterem em vigor acordos eventualmen

te mais flexíveis do que as disposições nela contidas.

O Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
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ANEXO I

Companhias aéreas referidas na alínea f), ponto ii) do artigo 29

Enquanto forem reconhecidas como companhias nacionais pelo respectivo Estado-membro, que as considera

como tais na data da adopção da presente decisão , as seguintes companhias aéreas correspondem aos critérios
referidos na alínea f), ponto ii ), do artigo 2° :
— Scandinavian Airlines System ,
— Britannia Airways ,
— Monarch Airlines .
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ANEXO II

Lista das categorias de aeroportos
Categoria 1

BÉLGICA :

Bruxelas-Zaventem

DINAMARCA :

Copenhagen-Kastrup / Roskilde

ALEMANHA :

Frankfurt / Rhein-Main , Düsseldorf-Lohausen ,
Munich-Riem

Categoria 2

ESPANHA :

Palma-Mallorca , Madrid-Barajas, Málaga , Las Palmas

GRÉCIA :

Athina-Hellinikon , Thessaloniki-Micra

FRANÇA :

Paris-Charles de Gaulle / Orly

IRLANDA :

Dublin

ITÁLIA :

Roma-Fiumicino/ Ciampino, Milano-Linate/Malpensa

PAÍSES BAIXOS :

Amsterdam-Schiphol

PORTUGAL :

Lisboa , Faro

REINO UNIDO :

London-Heathrow / Gatwick / Stansted Luton

ALEMANHA :

Hamburg-Fuhlsbüttel , Stuttgart-Echterdingen ,
Cologne / Bonn

ESPANHA :

FRANÇA :

Tenerife-Sur, Barcelona , Ibiza , Alicante , Gerona

Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Lyon-Satolas,

Basle-Mulhouse

IRLANDA :

Shannon

ITÁLIA :

Napoli-Capodichino, Veneza-Tessera , CataniaFontanarossa

LUXEMBURGO :

Luxembourg-Findel

PORTUGAL :

Funchal , Porto

REINO UNIDO :

Manchester-Ringway , Birmingham-Elmdon ,
Glasgow-Abbotsinch

Categoria 3

Todos os outros aeroportos abertos aos serviços regulares internacionais.
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Comunicação do Governo da República Federal da Alemanha

O Conselho recebeu a seguinte comunicação do Governo da República Federal da Alemanha:

A República Federal da Alemanha declarou, aquando do depósito dos intrumentos de ratificação
dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, que estes Tratados se aplicavam
igualmente ao land de Berlim . Na mesma ocasião este país declarou que os direitos e responsabili
dades da França , do Reino Unido e dos Estados Unidos da América não seriam por eles afectados
no que diz respeito a Berlim. Tendo em conta que a aviação civil faz parte dos domínios para os
quais os Estados supra-referidos se reservaram expressamente competências no que diz respeito a
Berlim, e após consulta dos Governos dos mesmos Estados, o Governo Federal faz saber que a
directiva do Conselho relativa às tarifas dos serviços aéreos regulares entre Estados-membros e a

decisão do Conselho relativa à repartição de passageiros entre transportadores aéreos nos serviços
aéreos regulares entre Estados-membros e relativa ao acesso dos transportadores aéreos às rotas

dos serviços aéreos regulares entre Estados-membros não se aplicam ao land de Berlim e que o
regulamento do Conselho que estabelece o procedimento de aplicação das regras de concorrência
às empresas de transportes aéreos e o regulamento do Conselho relativo à aplicação do n? 3 do
artigo 859 do Tratado a determinadas categorias de acordos e práticas concertadas no sector dos
transportes aéreos não são aplicáveis no land de Berlim.
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