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2. As normas fundamentais que figuram na
Parte II do Tratado CEE, concebidas para
serem aplicáveis ao conjunto das activida
des económicas, apenas podem ser afasta
das por estipulações expressas do Tratado.

3. O artigo 74.°, ao fazer referência aos
objectivos do Tratado, remete para as
disposições dos artigos 2.° e 3.°, cuja rea
lização é assegurada pelas disposições fun
damentais aplicáveis ao conjunto das acti

Consequentemente, qualquer disposição
contrária do direito interno não é, por essa
razão, aplicável.

6. Sendo o artigo 48.° e o Regulamento
n.° 1612/68 directamente aplicáveis no ter
ritório da República Francesa, é evidente
que a manutenção, neste contexto, do

relativas

texto do Code du travail maritime origina
uma situação de facto ambígua ao man
ter, para os sujeitos de direito interessa
dos, um estado de incerteza quanto às

à política comum dos transportes, longe

possibilidades que lhes estão reservadas de

de afastar essas normas fundamentais, têm

invocar o direito comunitário.

vidades económicas.

As

por objecto completá-las
comuns. Na medida em
do Tratado possam ser
referidas normas gerais,
aplicadas.

normas

através de acções
que os objectivos
alcançados pelas
estas devem ser

7. O carácter absoluto da proibição de dis
criminações, na acepção do n.° 2 do arti
go 48.° do Tratado CEE, tem por efeito
não apenas permitir em cada Estado aos
nacionais dos outros Estados-membros um

4. Por força do n.° 2 do artigo 84.°, os trans
portes marítimos e aéreos, enquanto o
Conselho não decidir de outro modo, só
não estão submetidos às normas do título

IV da Parte

II

do Tratado,

relativas à

política comum dos transportes. Como os
outros meios de transporte, continuam
submetidos às normas gerais do Tratado.

acesso igual ao emprego, mas igualmente
garantir aos cidadãos nacionais que não
serão afectados pelas consequências des
favoráveis que poderiam resultar da oferta
ou da aceitação, pelos nacionais dos ou
tros Estados-membros, de condições de

emprego ou de remuneração menos van
tajosas que aquelas que se encontram em
vigor no direito nacional.

5. Sendo as disposições do artigo 48.° do
Tratado e do Regulamento n.° 1612/68
directamente aplicáveis na ordem jurídica
de qualquer Estado-membro, e primando

Resulta assim do carácter geral da proibi

ção e do objectivo prosseguido que as dis
criminações são proibidas, inclusive quan

o direito comunitário sobre o direito nacio

do apenas constituam um entrave de im

nal, essas disposições criam, na esfera dos

portância secundária no que diz respeito
à igualdade no acesso ao emprego e de

interessados, direitos que as autoridades
nacionais devem respeitar e salvaguardar.
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mais condições de trabalho.

