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Prefácio do Comissário KAREL VAN MIERT,
responsável pela política de concorrência

O Relatório anual sobre a Política de Concorrência constitui sempre uma oportunidade para
efectuar um balanço da acção da Comissão neste domínio e para delinear perspectivas para o futuro. O
presente documento não foge a esta tradição de mais de vinte e cinco anos. Não me alongarei sobre os
objectivos tradicionais que a Comissão prossegue através da sua política de concorrência, uma vez que
tenho a certeza que o leitor conhece bem esses objectivos: melhoria da competitividade das empresas,
pequenas e grandes, abertura dos mercados, melhor afectação dos recursos, multiplicação das escolhas
para o consumidor, etc.…  Não me debruçarei também uma vez mais sobre temas já desenvolvidos em
relatórios anteriores, como a globalização crescente das economias ou a aceleração do progresso
tecnológico. Tenciono, em contrapartida, referir-me a questões que lançam a política de que sou
responsável em direcção a horizontes que ultrapassam a actualidade imediata, delineada no corpo do
relatório: a União Económica e Monetária, o emprego e o alargamento da União. Estes três aspectos
representam outros tantos desafios para a política de concorrência nos próximos anos.

União Económica e Monetária e intensificação da concorrência

Um dos grandes desafios dos próximos anos é, sem qualquer dúvida, a realização da União
Económica e Monetária (UEM) que constitui, estou convencido, o melhor quadro para permitir a
optimização da concorrência. Da adopção de uma moeda única num mercado cada vez mais integrado
resultarão, com efeito, os factores de aceleração do processo concorrencial.

Na realidade, a União Monetária permitirá às empresas europeias eliminarem os riscos e os
custos associados às flutuações monetárias que pesam ainda nas suas decisões em matéria de
investimentos e de penetração nos mercados não nacionais e que, por efeito induzido, contribuem para o
encerramento desses mercados. A União Monetária contribuirá igualmente de forma importante para a
redução dos custos globais do comércio intracomunitário através da redução dos custos de transacção
que ainda hoje sobrecarregam os custos cambiais. Esta redução incentivará as empresas europeias a
desenvolverem o seu comércio no interior da União. A concorrência será, por conseguinte, fortemente
estimulada por este movimento de integração dos mercados.

É provável que tal evolução precipite as reestruturações necessárias em determinados sectores
de actividade. A Comissão deverá estar particularmente vigilante, tanto no que diz respeito às
concentrações que continuarão a aumentar, como aos auxílios estatais que serão exigidos para
acompanhar essas reestruturações.

Em matéria de concentrações, com efeito, podemos esperar nos próximos anos um aumento do
número de operações, semelhante ao que acompanhou a realização do mercado interno. Este fenómeno
afigura-se já significativo em 1997. Quanto a este aspecto, a Comissão estará particularmente atenta à
constituição de oligopólios estreitos no mercado comunitário, que poderão conduzir, em determinadas
situações de mercado, a comportamentos paralelos anticoncorrenciais.

Os sectores económicos que registam problemas estruturais crónicos e que deverão, face a uma
intensificação da concorrência, proceder a reestruturações, serão sem dúvida tentados a solicitar
auxílios estatais para aligeirar as dificuldades imediatas associadas à realização da UEM. É evidente
que incumbirá à Comissão velar escrupulosamente pelo respeito das regras do Tratado em matéria de
auxílios estatais, na medida em que daí poderão resultar distorções da concorrência que serão
necessariamente ampliadas no quadro de um mercado mais amplo e mais integrado.
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A moeda única favorecerá igualmente o aumento da transparência tarifária no conjunto da
União Europeia. Permitirá comparar os preços praticados em cada um dos Estados-membros face a
uma referência comum, o euro. Esta nova transparência facilitará e desenvolverá o comércio
intracomunitário e nomeadamente o comércio paralelo entre as redes de distribuição, uma vez que os
compradores poderão, em relação ao mesmo produto, escolher em função das diferenças de preços
entre os produtores europeus, sem se preocuparem com o impacto das flutuações monetárias ou do
custo das transacções sobre o preço final. Esta concorrência dará necessariamente origem a uma
convergência de preços no sentido de uma descida. Tal intensificação do jogo da concorrência poderá
provocar reacções defensivas por parte de determinados operadores que poderão ser tentados a travar
ou suprimir este processo em vez de desenvolverem os esforços necessários para se adaptarem à nova
situação. Incumbirá à Comissão, por conseguinte, contrariar estes operadores e os Estados-membros
que os protegem e ser particularmente severa contra eles, na medida em que os seus comportamentos
anticoncorrenciais ou os auxílios de que beneficiem terão, num mercado mais integrado, um impacto
muito acentuado em termos de ineficiência económica.

Finalmente, a moeda única, factor de harmonização, tornará mais aparentes as diferenças entre
os sistemas fiscais e sociais nacionais. Esta nova transparência pesará fortemente nas decisões de
afectação do capital e, por conseguinte, na eficácia económica dessas mesmas decisões. É por isso que
vários Estados-membros solicitaram à Comissão que reexaminasse a sua política no domínio dos
auxílios estatais de natureza fiscal, a fim de combater as distorções da concorrência "fiscal", prejudicial
para a União Monetária. Outros solicitam um nível mínimo de harmonização no domínio social.

Uma política a favor do emprego

No Conselho Europeu extraordinário sobre o emprego, primeiro Conselho Europeu
inteiramente consagrado a esta questão, que se realizou no Luxemburgo em 20 e 21 de Novembro de
1997, os Estados-membros chegaram a um acordo sobre as "directrizes" para reforçar a acção da
União Europeia a favor do emprego. Decorre claramente da leitura destas orientações que a luta a favor
do emprego é multiforme e exige uma multiterapia. Vários dos eixos definidos tocam na política da
concorrência, quer de forma implícita, quando por exemplo se trata do instrumento de crescimento que
é "um mercado interno eficaz", para o qual contribui activamente a política de abertura dos mercados,
ou das medidas a favor da redução dos encargos administrativos para as pequenas e médias empresas
(PME), na qual tomámos parte aplicando-lhes um regime de controlo mais favorável, quer de forma
explícita, como na secção intitulada "As políticas comunitárias ao serviço do emprego", entre as quais
figura a concorrência. O Conselho Europeu do Luxemburgo atribui claramente um papel em matéria de
emprego à política de concorrência, principalmente no domínio dos auxílios estatais. O ponto 27 das
"directrizes" afirma, com efeito, que é conveniente "orientar-se para regimes de ajudas que favoreçam a
eficácia económica e o emprego sem todavia provocar distorções de concorrência". Do meu ponto de
vista, o âmbito da acção da política de concorrência a favor do emprego é mais alargado.

Na verdade, a política de concorrência pode contribuir para o êxito de uma política global a
favor do emprego. É que através da sua acção na estrutura dos mercados exerce uma influência directa
na competitividade da economia europeia e no seu nível de crescimento e, por conseguinte, participa na
orientação do quadro macroeconómico da União para o emprego. Os esforços desenvolvidos pela
Comissão através da sua política de concorrência para abrir os mercados na União dão um importante
contributo para a realização do mercado interno, garantindo a intensificação do comércio e o
crescimento. Finalmente, o controlo dos auxílios estatais, tal como é sublinhado no ponto 27 das
"directrizes", permite assegurar que esses auxílios contribuirão para criar empresas e, por conseguinte,
empregos estáveis, garantindo simultaneamente uma concorrência leal. A política de concorrência surge
portanto como uma das políticas-chave para vencer a batalha do emprego na Europa.
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A política de liberalização dos serviços públicos da energia, transportes e telecomunicações,
que a Comissão está a realizar gradualmente respeitando as missões de interesse económico geral,
traduz-se também no apoio a uma política a favor do emprego. A sujeição à concorrência de operadores
que beneficiavam de uma situação de monopólio e o aparecimento de novos candidatos nesses
mercados traduzem-se de forma quase imediata por uma melhoria da produtividade dos antigos
operadores monopolistas e por uma redução dos seus custos de exploração, que se traduzem em
reduções das tarifas para os utilizadores e consumidores finais. Esta tendência para a redução dos
preços dos serviços de redes constitui um factor determinante para a competitividade do conjunto da
indústria europeia. Este reforço global da competitividade da nossa economia apoia o crescimento e
favorece o emprego. Por outro lado, o processo de liberalização provoca uma emulação entre as
empresas para a pesquisa de novos produtos e de novos serviços, emulação que incentiva a criação de
emprego e desenvolve a procura. Assim, a política da Comissão em matéria de abertura à concorrência
das indústrias de redes produz, a prazo, efeitos positivos sobre o emprego.

É evidente que a intensificação da concorrência se traduz igualmente por reestruturações e pela
eliminação do mercado dos operadores menos dinâmicos, o que implica inevitavelmente, de forma
conjuntural, o encerramento de unidades de produção e, portanto, efeitos negativos para o emprego.
Nessas circunstâncias, é difícil explicar que nalguns casos a acção a favor da competitividade não é,
pelo menos a curto prazo, supressora de empregos. Para além das soluções em termos de crescimento
para as quais a política da concorrência pode contribuir de forma activa, é necessário dar uma resposta
social a estes efeitos conjunturais, uma vez que a Europa, tal como recordou o Presidente Santer, não
pode ser apenas um projecto económico. Em primeiro lugar, creio que é necessário respeitar o diálogo
social que, para além das exigências humanas, corresponde igualmente a uma nova concepção de
eficácia económica. Associar os trabalhadores da empresa às decisões estratégicas deste tipo constitui,
creio, um factor de aumento da competitividade. É sem dúvida necessário igualmente introduzir uma
certa flexibilidade no mercado de trabalho, tal como recomendava já o Livro Branco da Comissão sobre
Crescimento, Competitividade e Emprego e que o Conselho do Luxemburgo justamente recordou, bem
como incentivar os trabalhadores à mobilidade profissional e geográfica, a fim de facilitar as
reconversões para os novos mercados geradores de emprego.

Um outro domínio importante em que a Comissão pode aplicar o princípio da coesão
económica e social é o do controlo dos auxílios estatais. Não é sem razão que as conclusões do
Conselho Europeu do Luxemburgo se centram neste aspecto. Se o artigo 92º do Tratado proíbe a
concessão a certas empresas de auxílios estatais que falseiam a concorrência no mercado comum, não é
menos verdadeiro que autoriza os auxílios destinados a facilitar a reestruturação das empresas em
dificuldade, desde que tais auxílios, limitados no tempo, não visem manter artificialmente empresas mas
proceder num período razoável à restauração da sua viabilidade a longo prazo. Em matéria de auxílios
com finalidade regional, a Comissão, com base em critérios económicos, empenha-se em circunscrever
as zonas mais desfavorecidas da União e em determinar relativamente a cada um delas o nível de
intensidade dos auxílios, a fim de que estes se centrem nas regiões da União que têm realmente
dificuldades. O controlo dos auxílios estatais contribui assim de forma decisiva para a coesão
económica e social da União Europeia na sua globalidade.

Gostaria finalmente de sublinhar que a Comissão está particularmente atenta aos auxílios
estatais a favor do emprego. De um modo geral, a Comissão procura garantir que os auxílios ao
emprego, nomeadamente sob a forma de redução de encargos sociais destinados a um ou vários
sectores de actividade específicos, não constituam medidas de protecção desses sectores num Estado-
membro, ameaçando transferir os problemas de emprego que estes registam para outros Estados-
membros. Por outro lado, a Comissão deu provas de abertura e boa vontade em relação aos auxílios ao
emprego, nomeadamente destinados às categorias mais desfavorecidas de desempregados ou às zonas
urbanas difíceis, acompanhando-os das garantias necessárias para conferir um verdadeiro efeito útil ao
objectivo de criação líquida de empregos estáveis.
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O alargamento da União Europeia

No dealbar do próximo século, a União Europeia acolherá muito provavelmente novos
Estados-membros provenientes do antigo bloco da Europa Central e Oriental, cujas economias estão
ainda convalescentes, se não mesmo em tratamento. A Comissão formulou propostas no âmbito da sua
Comunicação “Agenda 2000” para preparar esta nova integração, que apresentará certamente algumas
dificuldades. Recordou nomeadamente nesse documento as conclusões do Conselho Europeu de
Copenhaga, onde se afirmou sem ambiguidades que a adesão exigia "a existência de uma economia de
mercado viável".

A primeira das tarefas da Comissão consiste em apoiar os países da Europa Central e Oriental
nos seus esforços de criação e desenvolvimento de uma cultura de concorrência que está na base de
qualquer economia de mercado. O objectivo da nossa acção de cooperação com estes países, após uma
primeira fase de colaboração para a criação de legislação inspirada em grande medida no direito
comunitário e para a criação de autoridades de controlo, orienta-se actualmente para uma assistência
técnica à aplicação concreta das regras de concorrência. Esta missão de assistência parece-me
particularmente importante por várias razões. Em primeiro lugar, não é possível uma economia
liberalizada sem um espírito de concorrência. A adopção de uma cultura de concorrência nestes países,
que viveram durante mais de quarenta anos sob um regime de economia centralizada, constitui na
minha opinião uma necessidade para garantir o êxito da transição. Não é também possível uma
economia liberalizada sem garantia de um funcionamento concorrencial dos mercados. É por isso que
se afigura fundamental que os poderes públicos criem os meios legislativos, institucionais e humanos
para o fazerem respeitar. Esta exigência impõe-se actualmente no quadro da liberalização das suas
economias, mas ainda mais no futuro, quando estes Estados se integrarem na Comunidade. Deste
modo, quando aderirem à União, os países da Europa Central e Oriental encontrar-se-ão em sintonia
com os seus parceiros e estarão melhor preparados para dar resposta aos desafios do mercado interno.
Para os antigos Estados-membros, a adopção desta cultura de concorrência constituirá, aliás, uma
garantia de equidade.

O alargamento da União conduzirá inevitavelmente a um aumento do número das notificações
de acordos e de auxílios estatais, e isto, num contexto de rigor orçamental que não permitirá sem
dúvida uma evolução paralela dos meios materiais e humanos da Comissão. Por isso, consciente da
necessidade de reorientar a nossa actividade de controlo para os processos que apresentem um interesse
comunitário manifesto, procedemos a uma remodelação da política em matéria de notificação dos
acordos de pequena importância, solicitámos às autoridades nacionais de concorrência uma
descentralização da aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado em relação aos processos de carácter
puramente nacional, lançámos um vasto debate sobre as restrições verticais e adoptámos um Livro
Verde sobre esta questão, de que algumas propostas estabelecem limiares de presunção de isenção. Esta
modernização do direito e da prática comunitários em matéria de concorrência revelava-se sem dúvida
necessária; a perspectiva do alargamento da União para Leste acelera o processo e confere-lhe um
carácter de prioridade urgente.

Esta enumeração dos principais desafios com que as instituições comunitárias se vão
confrontar vem confirmar a minha opinião de que a política de concorrência desempenhará um papel
aglutinador nos próximos anos. Na medida em que, tal como acabo de referir, me parece estar em
posição de participar no êxito dos principais objectivos da União, considero que nos incumbe agir com
um espírito de cooperação reforçado face a outras políticas comunitárias. A coordenação dos diferentes
domínios de acção da Comissão já se encontra muito avançada, mas deve ultrapassar a fase da
necessária eficácia administrativa para se tornar um princípio político. Comprometo-me a contribuir
para isso de forma activa no exercício das minhas competências.
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Parte I

XXVII Relatório sobre a Política
de Concorrência
SEC(98) 636 final
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Introdução

1. O ano de 1997 constituirá um marco para a política de concorrência europeia. Será visto como
o ano da consolidação do papel da Comissão enquanto autoridade europeia de controlo na sequência do
Tratado de Amesterdão, o ano do aprofundamento de uma acção de modernização do quadro legislativo
e, finalmente, o ano da afirmação da sua vontade de fazer aplicar com ponderação e firmeza as regras
europeias da concorrência.

1. O Conselho Europeu de Amesterdão e a consolidação do papel da Comissão1

2. O Conselho Europeu de Amesterdão reafirmou, nomeadamente, o papel da Comissão enquanto
autoridade de controlo das regras de concorrência, ainda que a Conferência Intergovernamental tenha
formulado uma proposta em sentido inverso, e confirmou a compatibilidade dos princípios da livre
concorrência com os do serviço de interesse económico geral. Esta conclusão deve ser interpretada
como um reconhecimento dos Estados-membros pelo trabalho desempenhado e pela política conduzida
com ponderação e firmeza pela Comissão.

3. Alguns Estados-membros procuraram contestar a aplicação do artigo 90º do Tratado CE, que
proíbe as restrições de concorrência para além do que é considerado indispensável à realização das
missões de interesse económico geral. Defendiam um “reequilíbrio” das disposições do Tratado
relativamente a esta questão, na medida em que, na sua opinião, consubstanciam um primado excessivo
do princípio da livre concorrência sobre o do serviço público.

4. A Comissão, por seu lado, sempre considerou que o Tratado estabelece um equilíbrio entre
estes dois princípios, tal como teve ocasião de explicar na sua Comunicação de 11 de Setembro de
1996 relativa aos serviços de interesse geral na Europa. A compatibilidade dos objectivos de
liberalização e de manutenção de serviços públicos de qualidade é garantida pelas próprias disposições
do Tratado.

5. O debate viria finalmente a saldar-se pela introdução no Tratado de Amesterdão de um novo
artigo 7º-D relativo aos "serviços de interesse económico geral", acompanhado por uma declaração na
Acta final. Este novo artigo explicita melhor o empenhamento da Comunidade na prossecução de
objectivos de interesse económico geral, afirmando que, sem prejuízo do disposto nos artigos 77º, 90º e
92º do Tratado CE os serviços públicos devem poder funcionar em condições que lhes permitam
desempenhar as suas missões de interesse geral.

6. Foram adoptados, no âmbito da Conferência, outros textos relativos ao serviço público. Trata-
se de um protocolo relativo ao serviço público de radiodifusão e de uma declaração sobre as
instituições de crédito de direito público na Alemanha.

7. Deste modo, o balanço da Conferência é satisfatório no que diz respeito à política de
concorrência, na medida em que os grandes equilíbrios institucionais e jurídicos do Tratado foram
salvaguardados e que se encontrou uma nova legitimidade nas disposições que constam do Tratado de
Amesterdão e, nomeadamente, no novo artigo 7º-D.

                                                  
1 “A Conferência Intergovernamental e a política comunitária da concorrência” por Karel Van Miert, Competition

policy newsletter, nº 2, volume 3, Verão de 1997.
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2. A modernização do direito da concorrência

8. A política de concorrência não pode entrar no novo século sem ser adaptada às realidades do
mundo económico contemporâneo: aprofundamento do mercado único, progresso tecnológico e
globalização. No essencial, os textos e práticas actuais continuam a inspirar-se na situação que existia
nos anos 60, no início do Mercado Comum. Apesar das suas sucessivas adaptações, o actual corpo
legislativo não corresponde às exigências de uma política eficaz, que deve satisfazer simultaneamente
as necessidades das empresas e as de uma autoridade pública responsável pela protecção da
concorrência num mercado interno alargado a quinze Estados-membros, na via da União Económica e
Monetária, com uma preocupação de aumento da transparência tarifária e de intensificação do
comércio e de um futuro alargamento à Europa Central e Oriental. Assim, encontra-se em curso há
vários meses um amplo projecto de modernização do direito comunitário da concorrência.

2.1. Política “anti-trust”

9. No domínio da política "anti-trust", foram concluídos ou iniciados durante o último ano seis
dossiers: o Conselho adoptou o regulamento revisto sobre o controlo das concentrações. A Comissão,
por seu lado, adoptou uma nova comunicação “de minimis”, uma comunicação relativa à cooperação
entre as autoridades comunitárias e nacionais de concorrência e uma comunicação relativa à
determinação do mercado relevante. A revisão da política da Comissão em matéria de restrições
verticais, que deu origem a uma consulta na sequência da publicação de um Livro Verde sobre a
questão, deverá conduzir a uma proposta formal em 1998; a revisão relativa aos acordos horizontais
acaba de ser iniciada. Esta tarefa de modernização prossegue três objectivos: adaptação dos
instrumentos jurídicos às realidades dos mercados e, por conseguinte, reforço da sua eficácia tanto no
que diz respeito às autoridades públicas como ao mundo económico; diálogo e transparência e respeito
do princípio da subsidiariedade.

10. Em 30 de Junho último, o Conselho adoptou um regulamento que altera o
Regulamento nº 4064/89 relativo ao controlo das operações de concentração de empresas2, na
sequência de uma proposta da Comissão adoptada em 1996. Este regulamento alterado, que entrará em
vigor em 1 de Março de 1998, simplifica o procedimento de controlo da maior parte das operações
notificadas até agora em vários Estados-membros e harmoniza o tratamento das empresas comuns que
exercem todas as funções de uma entidade económica autónoma.

Para além dos melhoramentos que se impunham de um ponto de vista processual, a Comissão pretendia
resolver um problema importante para as empresas, que consistia na notificação de uma mesma
operação de concentração junto de várias autoridades nacionais de concorrência, desde que a operação
projectada não atingisse os limiares do volume de negócios de uma concentração de dimensão
comunitária. A Comissão propunha a título de solução uma redução geral dos limiares, o que não foi
aceite pelo Conselho. Ainda que o nível dos limiares iniciais tenha sido mantido, o âmbito de aplicação
do regulamento foi contudo alargado a determinadas operações transfronteiras realizadas por empresas
cujos volumes de negócios se situam aquém dos limiares que determinam a competência geral. O
carácter transfronteiriço destas concentrações traduz-se através de quatro limiares cumulativos
expressos em termos de volume de negócios. A Comissão considera que este novo quadro permitirá
resolver em grande medida o problema das notificações múltiplas.

O segundo ponto importante da revisão do regulamento diz respeito à extensão do seu âmbito de
aplicação ao conjunto das empresas comuns que desempenham todas as funções de uma entidade
económica autónoma. Satisfazendo o desejo manifestado pelo mundo empresarial no sentido da
simplificação e harmonização do tratamento das empresas comuns, o Conselho, sob proposta da

                                                  
2 Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho, de 30 de Junho de 1997 ( JO L 180 de 9.7. 1997, p. 1).
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Comissão, decidiu deixar de estabelecer uma distinção entre os diversos tipos de empresas comuns, às
quais se passarão a aplicar o procedimento e os prazos previstos no regulamento das concentrações. No
caso de ser identificada uma coordenação entre as empresas-mãe da empresa comum, a Comissão,
paralelamente à avaliação da operação na perspectiva da criação ou do reforço de uma posição
dominante, procederá a uma análise na perspectiva do artigo 85º do Tratado CE no quadro do
procedimento do regulamento das concentrações.

11. Com uma preocupação de atenuar os encargos administrativos das empresas e, por
conseguinte, de melhorar a eficiência dos seus serviços de controlo, a Comissão adoptou uma nova
comunicação que define os acordos conhecidos por “de minimis” ou “de pequena importância”3, ou
seja, os acordos que não têm efeitos significativos sobre a concorrência ou sobre o comércio
intracomunitário e que, por conseguinte, não são abrangidos pelo nº 1 do artigo 85º do Tratado CE.
Esta comunicação insere-se, para além disso, no âmbito da política de apoio às pequenas e médias
empresas, na medida em que estas novas disposições lhes reservam um tratamento favorável. Para além
disso, este texto contribui para tornar mais transparente a prática da Comissão em matéria de aplicação
do artigo 85º do Tratado CE.

As principais alterações introduzidas nos textos precedentes dizem respeito aos limiares abaixo dos
quais se considera que o efeito sobre a concorrência ou sobre o comércio entre os Estados-membros não
é significativo. Estas alterações consistem na supressão do critério do volume de negócios e na
introdução de uma diferenciação entre acordos horizontais e acordos verticais, no que diz respeito aos
limiares da quota de mercado. O limiar do volume de negócios de 300 milhões de ecus é suprimido. As
grandes empresas que detêm quotas de mercado reduzidas podem, por conseguinte, beneficiar a partir
de agora das vantagens conferidas pela comunicação. O limiar da quota de mercado é mantido em 5%
para os acordos horizontais e aumentado para 10% no que diz respeito aos acordos verticais. Abaixo
destes limiares não pode, contudo, ser excluída a aplicação do artigo 85º no que se refere aos acordos
que conduzem a certas restrições da concorrência que, pela sua gravidade, contrariam os objectivos da
política prosseguida: fixação de preços ou de quotas de produção ou de entrega, repartição dos
mercados ou das fontes de abastecimento, por exemplo. Na medida em que o impacto destes acordos
contestáveis seja mais nacional do que comunitário, a Comissão considera que cabe aos tribunais
nacionais intervir em primeiro lugar. A Comissão só apreciará estes acordos quando considerar que o
interesse da Comunidade o exige e, nomeadamente, se prejudicarem o funcionamento do mercado
interno. Assim, esta comunicação constitui uma oportunidade de aplicar uma vez mais, no domínio da
concorrência, o princípio da subsidiariedade.

12. Em 10 de Outubro de 1997, a Comissão adoptou uma comunicação destinada a fixar as
modalidades práticas de cooperação entre as autoridades de concorrência dos Estados-membros e a
autoridade comunitária4. Os princípios orientadores desta comunicação são a eficácia administrativa e a
subsidiariedade.

O texto destina-se a garantir que, no que diz respeito aos processos abrangidos pelo direito
comunitário, o controlo das regras comunitárias seja exercido por uma única autoridade de
concorrência. A criação de uma instância única de controlo apresenta a dupla vantagem para as
empresas de simplificar as diligências administrativas e de reforçar a segurança jurídica, evitando o
risco de decisões contraditórias. Esta repartição das tarefas permite igualmente melhorar a eficácia do
controlo exercido pelas diferentes autoridades. A Comissão poderá centrar-se nos processos com um
interesse comunitário real, enquanto as autoridades nacionais, tendo em conta o seu conhecimento mais

                                                  
3 Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância (JO C 372 de 9.12.1997, p. 13).
4 Comunicação relativa à cooperação entre a Comissão e as autoridades de concorrência dos Estados-membros no

que diz respeito ao tratamento dos processos abrangidos pelos artigos 85º e 86º do Tratado CE (JO C 313 de
15.10.1997, p. 3).
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aprofundado dos mercados nacionais, estarão em condições de tomar as decisões mais apropriadas a
este nível.

Para que este objectivo seja atingido, é por conseguinte necessário que as próprias autoridades
nacionais apliquem directamente o direito comunitário ou, caso contrário, atinjam, através da aplicação
do seu direito nacional, um resultado semelhante ao que decorreria da aplicação das regras
comunitárias. É desejável a aplicação do mesmo direito material ou uma harmonização das
jurisprudências a fim de evitar que se desenvolvam interpretações divergentes das regras de
concorrência e que as empresas sejam tentadas a recorrer à autoridade que lhes pareça mais favorável
aos seus interesses. É por isso que a comunicação obriga os Estados-membros que ainda o não fizeram
a dotarem-se de uma legislação própria que permita que a sua autoridade de concorrência aplique
eficazmente o nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º do Tratado CE.

A comunicação traça as linhas de orientação de uma repartição adequada das tarefas entre a Comissão
e as autoridades nacionais. Em princípio, as autoridades nacionais tratam os processos em que os
efeitos se produzem essencialmente no seu território e em que, após um exame preliminar, se afigura
que não poderão provavelmente beneficiar de uma isenção ao abrigo do nº 3 do artigo 85º do
Tratado CE, relativamente à concessão das quais a Comissão mantém competência exclusiva.

13. A Comissão adoptou uma comunicação sobre a definição de mercado relevante para efeitos de
aplicação do direito comunitário da concorrência5 e, nomeadamente, os Regulamentos nº 17, primeiro
regulamento de execução dos artigos 85º e 86º, e Regulamento nº 4064/89 relativo ao controlo das
operações de concentração. Esta comunicação, que se baseia na jurisprudência e prática anteriores,
reforça a transparência da política da Comissão nesta questão complexa e facilita a previsibilidade das
suas análises para o mundo empresarial. A definição do mercado relevante constitui uma fase muito
importante da análise da concorrência na medida em que constitui um instrumento que permite fixar o
quadro em que a concorrência entre as empresas será avaliada.

Definido simultaneamente na sua dimensão "produto" e na sua dimensão geográfica, o mercado
relevante constitui um instrumento que permite, nomeadamente, calcular as quotas de mercado das
empresas, que constituem um primeiro indício do seu poder de mercado, para efeitos da avaliação da
sua posição dominante ou da aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado. A Comissão baseia, regra
geral, a sua análise na substituibilidade do lado da procura. Por outras palavras, o mercado relevante é
constituído por produtos ou serviços que o consumidor considera substituíveis entre si num
determinado espaço geográfico, nomeadamente em termos de utilização e de preço. A Comissão não
exclui contudo tomar em consideração, em determinadas circunstâncias, a substituibilidade do lado da
oferta.

14. A Comissão lançou no último ano um debate sobre a revisão da sua política em matéria de
restrições verticais. Este debate prossegue dois objectivos: dispor do melhor instrumento para lutar
contra as restrições de concorrência que podem constituir um verdadeiro entrave à realização de um
mercado interno dinâmico e eficaz e atenuar tanto quanto possível a sobrecarga administrativa do
actual dispositivo.

Foi adoptado em 22 de Janeiro de 1997 um Livro Verde sobre esta questão6. Este documento da
Comissão prevê quatro opções: manutenção do sistema actual, alargamento do âmbito de aplicação das
isenções por categoria, limitação do âmbito de aplicação das actuais isenções por categoria e presunção
ilidível de não aplicação do nº 1 do artigo 85º7.

                                                  
5 Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da

concorrência (JO C 372 de 9.12.1997, p. 5).
6 COM (96) 721.
7 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência (1996), pontos 46 a 50.
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No âmbito da consulta que se seguiu à publicação do Livro Verde, a Comissão recebeu mais de duas
centenas de contribuições escritas e recolheu o parecer das instituições comunitárias e das autoridades
dos Estados-membros. Organizou audições com os representantes das empresas, que permitiram apurar
a existência de diversas tendências sem que se tenha conseguido chegar a um consenso. Os Estados-
membros mostraram-se mais a favor de uma reforma profunda do actual quadro e as empresas, embora
manifestando uma vontade de mudança, insistem sobretudo na necessária segurança jurídica que
qualquer novo sistema deverá garantir. A Comissão, com base nestas consultas, prevê apresentar uma
proposta em 1998.

15. A Comissão decidiu dar início a um exercício comparável no que diz respeito à sua política em
matéria de acordos horizontais. O objectivo é idêntico, ou seja, a adaptação dos textos e práticas
existentes e, nomeadamente, dos regulamentos de isenção relativos aos acordos de
investigação-desenvolvimento e aos acordos de especialização, cuja validade foi prorrogada por três
anos, na pendência de uma eventual revisão. A Comissão enviou durante o ano um questionário a um
grande número de empresas europeias, a fim de recolher informações sobre a natureza da cooperação
horizontal e avaliar a pertinência dos textos e da prática actuais.

2.2. Auxílios estatais

16. A Comissão deve adaptar regularmente a sua política no domínio dos auxílios estatais, a fim de
ter em conta evoluções associadas à integração crescente dos mercados, na sequência da realização do
mercado interno. Assim, as regras de concorrência em matéria de auxílios estatais são periodicamente
revistas pela Comissão. Tendo verificado no seu Quinto Relatório sobre os auxílios estatais na União
que o volume destes auxílios continuava a atingir níveis elevados, a Comissão comprometeu-se, no
Plano de Acção para o Mercado Único8, a apresentar novas directrizes para os auxílios com finalidade
regional, a reforçar as suas orientações para os auxílios de emergência e à reestruturação de empresas
em dificuldade e a proceder a um exame mais aprofundado de processos importantes, graças a um
enquadramento "multissectorial", que obriga a notificar todos os auxílios individuais de um
determinado montante concedidos em aplicação de regimes de auxílios com finalidade regional. Em
1997, a Comissão tomou decisões relativas aos auxílios regionais e ao enquadramento multissectorial.

17. Para além disso, a Comissão procura constantemente melhorar a transparência e simplificar as
regras existentes. Deste modo, a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de regulamento com
base no artigo 94º, a fim de permitir à Comissão isentar da obrigação de notificação determinadas
categorias de auxílios horizontais, mediante determinadas condições. Ainda com base no artigo 94º, a
Comissão apresentará igualmente, numa próxima oportunidade, uma proposta de regulamento
processual que codificará todos os procedimentos aplicáveis aos auxílios estatais.

18. No âmbito dos trabalhos destinados a definir as medidas a aplicar para limitar a concorrência
prejudicial em matéria fiscal, afigurou-se necessário introduzir maior clareza na aplicação do artigo 92º
do Tratado CE às medidas fiscais. A Comissão, na sua comunicação ao Conselho de 1 de Outubro de
19979, intitulada "Rumo a uma coordenação em matéria fiscal na União Europeia", comprometeu-se a
apresentar "uma comunicação que precise e aprofunde a sua política sobre a aplicação às medidas
fiscais das regras em matéria de auxílios estatais, à luz do desenvolvimento do mercado único".

                                                  
8 CSE (97) 1 final, 4 de Junho de 1997.
9 COM (97) 495 final.
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3. Balanço estatístico da acção da Comissão na aplicação do direito comunitário em
1997

19. A Comissão continuou a manifestar vontade de aplicar com firmeza o direito comunitário da
concorrência. O ano de 1997 caracterizou-se de novo por uma actividade de controlo particularmente
intensa em todos os domínios. O número total de processos novos, registados durante o ano, elevou-se a
1338, sendo 500 relativos a processos dos artigos 85º, 86º e 90º, 18210 a operações de concentração e
656 a auxílios estatais, o que representa um aumento significativo de 92 processos em relação a 1996.
Este aumento não foi idêntico em cada uma das três categorias; enquanto o número de novos processos
de auxílios estabilizou, as novas notificações de operações de concentração aumentaram
consideravelmente (mais 31%). O número de processos resolvidos durante o mesmo ano elevou-se a
1165, dos quais 517 em relação a processos dos artigos 85º e 86º, 146 a concentrações e 502 a auxílios
estatais, o que representa um aumento de cerca de 104 em relação ao ano anterior.

20. No domínio das práticas anticoncorrenciais, a Comissão procedeu ao exame e à conclusão de
mais de 500 processos. Decidiu condenar, no âmbito do artigo 65º do Tratado CECA, uma troca de
informações sensíveis e, à luz do artigo 86º do Tratado CE, um abuso de posição dominante. Em
inúmeros processos, a Comissão concedeu isenções com base no nº 3 do artigo 85º do Tratado CE ou
encerrou um processo iniciado com base no artigo 86º do Tratado CE, uma vez que as empresas
alteraram os acordos ou demonstraram que tinham posto termo às práticas contestadas de forma a
resolver os problemas de concorrência identificados pelos seus serviços.

21. No domínio das concentrações de empresas, a Comissão tomou 14611 decisões formais, das
quais uma decisão de proibição e sete de autorização mediante condições no âmbito de um processo da
segunda fase, na sequência da apresentação pelas partes notificantes de compromissos que permitiram
uma solução para os problemas de concorrência identificados. Nalguns processos sensíveis, tal como o
processo Boeing/Mac Donnell Douglas, as negociações com as empresas foram particularmente duras e
difíceis.

22. Em matéria de respeito das regras de concorrência pelas empresas públicas ou pelos
monopólios nacionais, a Comissão adoptou nomeadamente, com base no artigo 90º do Tratado CE,
duas decisões de incompatibilidade contra autoridades portuárias em Itália e uma decisão de
incompatibilidade contra as Autoridades da região flamenga, na Bélgica, que tinham concedido a uma
cadeia privada a exclusividade para a difusão de publicidade televisiva destinada ao público belga
neerlandófono.

23. No que diz respeito ao controlo dos auxílios estatais, o número de processos registados
continua a ser significativo; o número total de decisões adoptadas pela Comissão aumentou
ligeiramente. O ano de 1997 caracterizou-se por um número mais elevado do que no passado de
decisões de proceder a um exame aprofundado, o que implicou, em relação a um mesmo número de
processos registados, uma sobrecarga de trabalho para os serviços da Comissão. Este aumento do
número de processos iniciados é igualmente revelador da complexidade crescente dos processos que a
Comissão tem de tratar e cuja apreciação exige um exame aprofundado.

                                                  
10 Incluindo as concentrações CECA (10).
11 Incluindo decisões CECA (10).
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4. O processo de liberalização

24. No respeito do princípio do acesso de todos os cidadãos da União aos serviços de interesse
económico geral, a Comissão apoia activamente uma política de liberalização das indústrias de rede
sujeitas a monopólio público, como as telecomunicações, a energia ou os transportes, uma vez que está
convencida de que a liberalização destes mercados tem efeitos benéficos em termos de melhoria da
produtividade, de redução dos custos de exploração e de baixa dos preços para os consumidores. É no
domínio dos transportes e no das telecomunicações que este processo está mais avançado. A
liberalização dos transportes aéreos é uma realidade desde 1 de Abril de 1997 e a dos serviços de
telefonia desde 1 de Janeiro de 1998.

25. Em conformidade com uma resolução do Conselho de 22 de Dezembro de 1994, a Directiva de
13 de Março de 199612 relativa à introdução da plena concorrência nos mercados das telecomunicações
fixou 1 de Janeiro de 1998 como data de introdução da concorrência nos serviços de telefonia vocal e
no fornecimento de infra-estruturas13. Este programa de liberalização foi reforçado pelo acordo
assinado no âmbito da OMC sobre os serviços de telecomunicações de base, acordo que permitiu abrir
progressivamente os mercados das telecomunicações da maior parte dos parceiros da União Europeia.

26. A fim de garantir plenamente o êxito desta liberalização, a Comissão tomou algumas medidas.
Em primeiro lugar, assegurou que os Estados-membros tinham satisfeito as obrigações que lhes eram
impostas pela legislação comunitária em matéria de transposição para o direito nacional da Directiva de
liberalização para que o quadro regulamentar estivesse pronto em 1 de Janeiro de 1998. Um primeiro
relatório, que a Comissão aprovou em 29 de Maio último, verificava que a maior parte dos Estados-
membros tinham transposto o conjunto do quadro regulamentar ou deveriam tê-lo feito até ao final do
ano. No entanto, em certos países, apenas os grandes princípios deviam ser transpostos até esta data. A
Comissão velará por que as medidas adoptadas sejam completadas e correctamente aplicadas. A
Comissão observou igualmente que, nalguns Estados-membros, o enquadramento regulamentar
nacional está muito avançado, ultrapassando mesmo o texto da directiva. Consciente dos diferentes
níveis de desenvolvimento das redes na União e preocupada em conduzir uma política equilibrada de
liberalização, a Comissão reconheceu a necessidade de conceder a alguns Estados-membros prazos
adicionais de transposição a fim de ter em conta a situação e a dimensão das suas redes. Assim, a
Comissão concedeu esses prazos à Irlanda, a Portugal, à Grécia, à Espanha e ao Luxemburgo. Nenhum
dos prazos concedidos ultrapassa o ano 2000.

27. A Comissão está igualmente convencida de que a ausência de um mercado interno liberalizado
da energia constitui uma grave desvantagem concorrencial para as empresas europeias em relação aos
seus principais parceiros comerciais que beneficiam de custos geralmente mais baixos. No final do
último ano, o Conselho adoptou a directiva proposta pela Comissão que estabelece regras comuns para
o mercado interno da electricidade14, de que resultará a liberalização em média superior a 50%, a partir
da entrada em vigor da directiva em 1999. O objectivo principal é a liberalização da produção e o
acesso de terceiros ao mercado, que permitirão a certos compradores de electricidade introduzir a
concorrência através dos preços entre os produtores. Do ponto de vista operacional, a directiva propõe
a seguinte alternativa: quer o acesso directo de terceiros às infra-estruturas, quer o acesso ao mercado
através do detentor da rede que passará a ser comprador e revendedor único de electricidade. A
Comissão formulou igualmente propostas de regras comuns para o mercado interno do gás natural15. O
Conselho Energia de Dezembro chegou a um acordo político sobre a proposta da Comissão.

                                                  
12 Directiva 96/19/CE da Comissão, de 13 de Março de 1996, que altera a Directiva 90/388/CEE no que diz respeito

à introdução da plena concorrência nos mercados das telecomunicações (JO L 74 de 22.3.1996, p. 13).
13 De notar que cinco Estados-membros beneficiaram de uma prorrogação da data de liberalização.
14 Directiva (CE) nº 96/92 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Dezembro de  1996 (JO L 27

de 30.1.1997).
15 COM (91) 548 final e COM (93) 643 final.
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28. Finalmente, a Comissão, para além do seu papel de legislador, funciona como órgão de
controlo da liberalização em curso, dando início a processos de infracção contra os Estados-membros
com base no artigo 169º do Tratado CE. Assim, por exemplo, deu início este ano a processos contra
sete Estados-membros por não transposição das directivas de liberalização do sector das
telecomunicações.

5. Relações internacionais

29. A política da Comissão em matéria de concorrência perderia eficácia sem uma acção a nível
internacional. Com efeito, a crescente globalização dos mercados obrigou a Comissão a debruçar-se
sobre o comércio extracomunitário, quer a nível da cooperação bilateral com Estados terceiros, quer na
colaboração activa de instâncias comunitárias no âmbito de organizações multilaterais, responsáveis
por questões de concorrência.

30. A Europa Central e Oriental constitui um vasto campo para a acção bilateral da Comissão em
matéria de concorrência, nomeadamente na perspectiva de futuros alargamentos da União a estas
regiões. No âmbito dos acordos de associação entre a União e os países do antigo bloco de Leste, estes
últimos devem adoptar na sua legislação os grandes princípios que constam dos artigos 85º e 86º do
Tratado, bem como em matéria de auxílios estatais. A Comissão foi encarregada de assegurar que
assim acontecerá e de dar o seu contributo para a aplicação destas novas disposições. É realizada uma
conferência anual, em que participam todas as autoridades de concorrência desses países, que permite
regularmente estabelecer um balanço deste processo, especialmente importante na perspectiva das
futuras adesões.

31. Este ano, a conferência realizou-se em Sófia, na Bulgária. Em matéria de política "anti-trust", a
Comissão congratulou-se com a evolução positiva constituída pela adopção de nova legislação na
Hungria e na Roménia e pela preparação de legislação da concorrência na Estónia e na Eslovénia. A
partir de agora sentem-se novas necessidades em matéria de aplicação destes instrumentos jurídicos e a
Comissão declarou-se disposta a fornecer a assistência necessária.
Em contrapartida, a política dos Estados associados em matéria de auxílios estatais está muito menos
desenvolvida. A maior parte das autoridades responsáveis pelo acompanhamento dos auxílios estatais
acabaram de ser criadas. Uma das principais dificuldades com que estas autoridades se confrontam diz
respeito à transparência e à elaboração de um inventário dos auxílios públicos. A Comissão incentiva
os seus parceiros a prosseguirem as suas reformas e compromete-se a ajudá-los na aplicação das
directrizes relativas aos auxílios estatais que tomarão em consideração as circunstâncias específicas das
economias em transição.

32. A cooperação entre a Comissão e as autoridades da concorrência extracomunitárias assenta em
acordos bilaterais que respondem à preocupação de lutar eficazmente contra práticas anticoncorrenciais
à escala mundial ou que escapam aos sistemas de controlo nacionais e regionais. O mesmo acontece
com o Acordo entre as Comunidades Europeias e os Estados Unidos da América, concluído em 1991 e
adoptado pelo Conselho em 1995. No essencial, este tipo de acordo prevê uma coordenação dos
serviços, regras de cortesia internacionais e uma troca de informações sobre as operações que afectam
os mercados dos dois parceiros, sob reserva, evidentemente, de ser rejeitada a obrigação de
confidencialidade. Ainda que este acordo de cooperação não permita evitar divergências de análise,
revelou-se um meio útil para melhorar a eficácia dos instrumentos de concorrência das duas Partes.
Realizaram-se recentemente negociações a fim de melhorar a cooperação euro-americana. Um projecto
de novo acordo prevê, com base em regras de cortesia internacionais, que uma das Partes Contratantes
adie ou suspenda as suas actividades de controlo relativas a práticas anticoncorrenciais que afectem
principalmente o território da outra Parte, desde que esta esteja disposta a agir. Este projecto permitiria,
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caso venha a ser adoptado, reduzir a aplicação extraterritorial das regras da concorrência. A Comissão
deseja que este projecto de acordo seja adoptado até ao final do ano.

33. Com base no acordo de cooperação euro-americano, as autoridades de concorrência das duas
Partes procederam já a intercâmbios muito positivos por vezes sobre processos sensíveis, como o
Sprint ou Sandoz/Ciba-Geigy, sem grandes dificuldades. Este ano ainda, a cooperação euro-americana,
nos processos Santa Cruz/Microsoft ou Guinness/Grand Metropolitan, desenrolou-se de forma
satisfatória. No segundo processo, as autoridades comunitárias e americanas tinham pontos de vista
idênticos quanto às soluções a dar aos problemas de concorrência identificados nos mercados das
bebidas alcoólicas nos Estados Unidos e na Europa. O processo Boeing/Mc Donnell Douglas foi o
único exemplo de desacordo entre as duas autoridades. O inquérito realizado pela Comissão tinha-lhe
permitido concluir que a fusão conduziria a um reforço da posição dominante já detida pela Boeing no
mercado mundial dos grandes aviões comerciais a jacto. O único concorrente das partes continuaria a
ser a Airbus. Após duras negociações com as empresas, os compromissos da Boeing foram
considerados adequados para resolver os problemas de concorrência. Este processo demonstra que a
Comissão está em condições de assegurar o respeito das regras de concorrência comunitárias em
mercados de dimensão mundial. Revelou igualmente que a União Europeia e os Estados Unidos da
América podem ter pontos de vista divergentes sobre certas operações. Nestas circunstâncias, a
Comissão manifestou a sua vontade de aplicar as regras comunitárias da concorrência sem pôr em
causa o princípio de uma cooperação estreita e franca com as Autoridades de concorrência americanas.

34. Foi concluído no início do Verão um projecto de acordo semelhante de cooperação entre as
autoridades de concorrência comunitárias e canadianas. Este acordo deve ser adoptado conjuntamente
pela Comissão e pelo Conselho, após parecer do Parlamento.

35. A acção internacional da Comissão em matéria de concorrência não se limita a estas relações
bilaterais. A Comissão intervém igualmente a nível multilateral, em especial através da sua
participação nas reuniões da OMC e da OCDE. Na Conferência Ministerial da OMC, que se realizou
em Singapura em Dezembro último, foi criado um grupo de trabalho encarregado de estudar os
problemas relativos à articulação entre o comércio e a política da concorrência. Este grupo realizou
várias reuniões em Genebra e permitiu revelar o interesse crescente dos países em desenvolvimento
pelas questões da concorrência.
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I - Acordos restritivos e abusos de posição dominante - artigos 85º e 86º

A - Evolução do quadro legislativo e interpretativo

1. A reformulação da comunicação “de minimis”

36. A fim de atenuar a sobrecarga administrativa para as empresas, nomeadamente em matéria de
notificações de acordos, a Comissão tinha adoptado já em 197016 uma comunicação relativa aos
acordos de pequena importância, ou seja, os acordos que não têm efeitos sensíveis nem sobre a
concorrência nem sobre o comércio intracomunitário e que, por conseguinte, não são abrangidos pelo
âmbito de aplicação do nº 1 do artigo 85º, que proíbe os acordos entre empresas. Este texto foi objecto
de revisões sucessivas em 197717, 198618 e 199419. Contudo, afigurou-se que o dispositivo existente não
respondia de forma satisfatória às necessidades das empresas e que continuavam a ser notificados à
Comissão acordos de pequena importância que sobrecarregavam inutilmente os serviços de controlo em
detrimento do princípio da boa administração. Assim, a Comissão adoptou, em 15 de Outubro de
199720, uma nova comunicação sobre esta questão com três objectivos: clarificar a sua interpretação da
noção de acordo de pequena importância, flexibilizar as obrigações administrativas garantindo
simultaneamente a segurança jurídica para as empresas e, consequentemente, melhorar a eficácia do
controlo, concentrando as energias nos processos com um impacto real sobre o mercado interno. Por
outro lado, esta comunicação insere-se no âmbito da política a favor das pequenas e médias empresas,
concedendo-lhes algumas vantagens específicas. Finalmente, este texto contribui para tornar mais
transparente a prática da Comissão em matéria de aplicação do artigo 85º do Tratado.

37. A principal alteração, em relação aos textos anteriores de 1986 e 1994, diz respeito ao nível
dos limiares abaixo dos quais o artigo 85º não é aplicável. Foram introduzidas duas alterações na
matéria: a supressão do critério do volume de negócios e a introdução de uma diferenciação entre
acordos horizontais e acordos verticais, no que diz respeito aos limiares em termos de quota de
mercado. O anterior limiar estabelecido com base no volume de negócios e que se elevava a
300 milhões de ecus foi suprimido. As grandes empresas, que atingiam facilmente este primeiro limiar
mas que detinham quotas de mercado reduzidas num determinado mercado, eram sistemática e
indevidamente excluídas do benefício das disposições da comunicação anterior. A partir de agora,
poderão passar a beneficiar das vantagens conferidas pela nova comunicação. Por outro lado, o limiar
em termos de quota de mercado foi diferenciado. No que se refere aos acordos horizontais, o limiar
permanece em 5% de quota de mercado. Em contrapartida, em relação aos acordos verticais, o limiar
foi aumentado para 10%. Esta distinção entre os acordos horizontais e os acordos verticais, que se
traduz num aumento do limiar de não aplicabilidade para os segundos, baseia-se numa presunção de
menor gravidade do impacto sobre os mercados de uma prática anticoncorrencial no interior de uma
relação vertical entre empresas.

38. Abaixo destes limiares, o artigo 85º continuará contudo a ser aplicável aos acordos que
conduzam a restrições de concorrência cuja natureza seja incompatível com os objectivos do Tratado.
Estas restrições são enumeradas na comunicação sob forma de "lista negra", o que constitui uma
inovação. Trata-se dos acordos horizontais que tenham por objecto fixar os preços ou quotas de
produção ou de entrega, repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; é ainda o caso de acordos
verticais destinados a fixar os preços de revenda ou que contenham cláusulas de protecção territorial.

                                                  
16 Comunicação da Comissão sobre os acordos de pequena importância (JO C 64 de 2.6.1970).
17 Comunicação da Comissão sobre os acordos de pequena importância (JO C 313 de 29.12.1977).
18 Comunicação da Comissão sobre os acordos de pequena importância (JO C 231 de 12.9.1986).
19 Comunicação da Comissão sobre os acordos de pequena importância (JO C 368 de 23.12.1994).
20 Comunicação da Comissão sobre os acordos de pequena importância (JO C 372 de 9.12.1997).
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39. Abaixo dos limiares e tendo em conta as quotas de mercado em presença, o impacto destes
acordos repreensíveis far-se-á provavelmente sentir mais a nível nacional do que comunitário. Assim, a
Comissão considera que abaixo dos limiares é aos tribunais e autoridades de concorrência dos
Estados-membros que cabe intervir em primeiro lugar com base no nº 1 do artigo 85º ou no seu direito
nacional. A Comissão apreciará estes acordos unicamente quando considerar que o interesse da
Comunidade o exige e nomeadamente se prejudicarem o funcionamento do mercado interno.

40. Finalmente, foram inseridas no novo texto disposições favoráveis às pequenas e médias
empresas independentes, tal como definidas na Recomendação da Comissão de 199621. Os acordos de
PME independentes, cujo volume de negócios anual ou o total do balanço não ultrapassem
respectivamente 40 milhões e 27 milhões de ecus e que empreguem no máximo 250 trabalhadores, não
serão em princípio objecto de uma intervenção da Comissão. Esta reserva-se, contudo, o direito de
intervir quando estes acordos entravem de forma significativa a concorrência numa parte substancial do
mercado em causa ou quando a concorrência for restringida pelo efeito cumulativo de redes paralelas
de acordos similares criadas por vários fabricantes ou negociantes.

2. A comunicação relativa à cooperação entre autoridades comunitárias e nacionais de
concorrência

41. A Comissão tinha já manifestado a sua vontade de descentralizar a aplicação do direito
comunitário da concorrência quando adoptou em 1993 uma comunicação destinada a enquadrar a
cooperação entre os seus serviços e os tribunais nacionais22. A Comissão pretendeu reforçar este
incentivo à descentralização ao adoptar, em 10 de Outubro de 1997, uma comunicação destinada a
precisar as condições da cooperação entre si e as autoridades de concorrência dos Estados-membros no
que diz respeito ao tratamento dos processos no âmbito dos artigos 85º e 86º23. Esta comunicação dá
seguimento a uma ampla consulta realizada junto de todas as instituições comunitárias, dos Estados-
membros e dos representantes do mundo empresarial24.

42. A comunicação tem por objecto, a título principal, descentralizar a aplicação das regras
comunitárias de concorrência a fim de aumentar a sua eficácia. Para o efeito, prevê que cada
autoridade de concorrência nos Estados-membros trate os processos cujos efeitos se produzam
essencialmente no seu território, sem comprometer a competência exclusiva da Comissão em matéria de
concessão de isenções.

A comunicação descreve as modalidades práticas de cooperação desejáveis entre as autoridades de
concorrência dos Estados-membros e a Comissão. Estas modalidades visam garantir a criação de um
balcão único de controlo para os processos abrangidos pelo direito comunitário da concorrência, a fim
de reduzir o risco de decisões contraditórias e simplificar, tanto quanto possível, as diligências
administrativas a cumprir pelas empresas.

Para atingir este objectivo, a Comissão considera desejável que as autoridades nacionais apliquem, elas
próprias, directamente o direito comunitário ou, se tal não for possível, que atinjam, através da
aplicação do seu direito nacional, um resultado semelhante ao que teria decorrido da aplicação das
regras comunitárias. Esta harmonização permitirá evitar que se desenvolvam soluções divergentes para
problemas comuns e que as empresas sejam tentadas a submeter-se à competência da autoridade que

                                                  
21 Recomendação da Comissão relativa à definição de PME (JO L 107 de 30.4.1996, p. 4).
22 Comunicação sobre a cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais no que diz respeito à aplicação dos

artigos 85º e 86º do Tratado CE (JO C 39 de 13.2.1993, p. 6).
23 Comunicação sobre a cooperação entre a Comissão e as autoridades de concorrência dos Estados-membros no que

diz respeito ao tratamento dos processos no âmbito dos artigos 85º e 86º do Tratado CE  (JO C 313 de 15.10.1997,
p. 3).

24 XXVI Relatório da Política de Concorrência (1996), pontos 30 a 33.
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lhes pareça mais favorável para os seus interesses. Assim, a comunicação convida os Estados-membros
que ainda o não tenham feito a adoptarem legislação que permita à sua autoridade de concorrência
aplicar eficazmente o nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º.

A comunicação estabelece o quadro de uma repartição idónea das tarefas entre a Comissão e as
autoridades nacionais de controlo, que existem já na maior parte dos Estados-membros. De forma
geral, as autoridades nacionais serão responsáveis pelos processos cujo centro de gravidade se situe no
seu território e que, em função de uma primeira análise, não podem provavelmente beneficiar de uma
isenção ao abrigo do nº 3 do artigo 85º, devido à competência exclusiva da Comissão nesta matéria.
Esta última não pode, por conseguinte, descentralizar os casos que lhe sejam notificados com vista a
obter uma isenção ao abrigo do nº 3 do artigo 85º.

43. A comunicação destina-se a facilitar o processo de cooperação e prevê para o efeito
modalidades concretas de aplicação. É estabelecida uma distinção entre os processos apresentados em
primeiro lugar à Comissão e os processos apresentados em primeiro lugar às autoridades nacionais. No
primeiro caso, as Comissão só descentraliza os processos iniciados mediante apresentação de uma
denúncia na medida em que os processos iniciadas oficiosamente e as notificações só podem ser por ela
tratados. Se a autoridade nacional aceitar tratar a denúncia, rejeitada por falta de interesse comunitário,
a Comissão remeterá para a autoridade nacional os documentos de que dispõe. No segundo caso, a
Comissão recomenda às autoridades dos Estados-membros que a informem dos processos a que dão
início, nomeadamente no que diz respeito aos processos que revistam especial interesse para a
Comunidade. Por conseguinte, a cooperação entre elas pode assumir a forma de uma suspensão da
decisão pela autoridade nacional ou de uma consulta formal da Comissão. A Comissão sublinha que
considera não prioritárias as notificações dilatórias, efectuadas essencialmente com o objectivo de
entravar um processo nacional.

A aplicação desta comunicação será objecto de um exame anual, prevendo-se, para além disso, um
reexame completo do texto no prazo de quatro anos após a sua adopção.

3. A comunicação relativa à definição de mercado relevante

44. A fim de melhorar a transparência da sua política em matéria de concorrência, tanto para o
mundo empresarial como para a comunidade jurídica, a Comissão adoptou, em 15 de Outubro de 1997,
uma comunicação relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da
concorrência25 e, em especial, do Regulamento nº 1726 e do Regulamento n° 4064/8927, relativo ao
controlo das operações de concentração. Esta clarificação traduz a vontade real da Comissão de fazer
com que as suas análises de mercado sejam mais previsíveis para as pessoas que utilizam o direito
comunitário da concorrência. A definição do mercado relevante constitui, com efeito, uma etapa muito
importante de qualquer análise, na medida em que constitui o quadro em que a concorrência entre as
empresas será apreciada.

O principal objectivo da definição do mercado consiste em identificar de uma forma sistemática as
pressões concorrenciais a que as empresas em causa estão sujeitas. O objectivo de definir um mercado
quer a nível do produto quer a nível geográfico consiste em identificar os concorrentes reais das
empresas envolvidas capazes de restringir o comportamento dessas empresas e impedir que estas ajam

                                                  
25 Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da

concorrência (JO C 372 de 9.12.1997, p. 5).
26 Regulamento nº 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962 (JO 13 de 21.2.1962, p. 204).
27 Regulamento (CEE) n° 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989 (JO L 395 de 30.12.1989, p. 1, versão

rectificada JO L 257 de 21.9.1990, p. 13) e Regulamento (CEE) n° 2367/90 da Comissão, de 25 de Julho de 1990
(JO L 219 de 14.8.1990), alterado pelo Regulamento (CE) n° 3666/93 da Comissão, de 15 de Dezembro de 1993
(JO L 336 de 31.12.1993).
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independentemente de pressões concorrenciais efectivas. Nesse contexto, o mercado relevante constitui
um instrumento de análise que permite, nomeadamente, calcular as quotas de mercado das empresas,
que constituirão um primeiro indício do poder de mercado dessas empresas, para efeitos da avaliação
da posição dominante ou da aplicação do artigo 85º.

Regra geral, a Comissão baseia a sua análise na substituibilidade do lado da procura. Por outras
palavras, o mercado relevante é constituído pelos produtos ou serviços que o consumidor considera
substituíveis entre si num determinado espaço geográfico, nomeadamente em termos de utilização e
preço. Tal implica que o mercado relevante, definido a partir dos produtos ou serviços vendidos numa
determinada zona geográfica pelas empresas cujo comportamento é contestado num processo, abrange
os produtos ou serviços e as zonas de comercialização susceptíveis de afectar ou limitar suficientemente
o comportamento concorrencial das empresas implicadas. A substituibilidade do lado da oferta pode
igualmente ser tomada em consideração na definição dos mercados em situações em que os seus efeitos
são equivalentes aos da substituibilidade da procura em termos de eficácia e natureza imediata.
Esta comunicação pretende ser o menos teórica possível e baseia-se na prática constante da Comissão.
Tenta apresentar de forma coerente e compreensível os princípios económicos em que a Comissão
baseia a sua abordagem de definição dos mercados relevantes. A comunicação enumera assim os
elementos de prova que conduzem a esta determinação. No que diz respeito ao mercado do produto, a
Comissão toma em consideração, nomeadamente, a ocorrência de substituições efectivas num passado
recente, os resultados de estimativas econométricas, os elementos factuais fornecidos pelos utilizadores
e pelos concorrentes, os estudos de mercado e o grau de rigidez dos utilizadores face à mudança. A fim
de estabelecer a dimensão geográfica do mercado relevante, a Comissão utiliza, nomeadamente, as
reacções às variações de preços, as características socioculturais da procura, o comportamento dos
clientes e dos concorrentes, os fluxos comerciais e as diferentes barreiras à entrada, como por exemplo
os custos de transporte. O cruzamento de todos estes parâmetros permite isolar o mercado relevante.

4. A revisão da política em matéria de restrições verticais

45. A Comissão deu início no ano passado a um exercício de revisão da sua política em matéria de
restrições verticais, que se concretizou na publicação de um Livro Verde, adoptado em 22 de Janeiro de
199728. Este documento de reflexão permitiu suscitar um vasto debate sobre os efeitos destas restrições
verticais e sobre a necessidade de proceder a uma revisão dos textos e práticas actuais da Comissão na
matéria. Nele participaram as instituições comunitárias, os Estados-membros, o mundo empresarial e a
comunidade jurídica. Chamou igualmente a atenção dos nossos parceiros comerciais. O documento da
Comissão prevê quatro opções: manutenção do sistema actual, alargamento do âmbito de aplicação das
isenções por categoria, limitação do âmbito de aplicação das isenções por categoria actuais e presunção
ilidível de não aplicabilidade do nº 1 do artigo 85º29.

No âmbito da consulta, a Comissão recebeu mais de duzentas contribuições dos seus diferentes
interlocutores. Foram organizadas audições com os representantes dos Estados-membros e das
empresas. Estas frutuosas trocas de pontos de vista permitiram identificar diversas tendências, sem que
se pudesse chegar a um consenso. Os Estados-membros parecem favoráveis a um abandono do actual
quadro que seria substituído por um novo sistema de isenção ou de certificado negativo até um
determinado limiar de poder de mercado. As empresas, por seu lado, manifestaram-se a favor de uma
alteração, mas insistem na necessidade de garantir a segurança jurídica de qualquer novo sistema.

A Comissão deve agora, com base nas informações e reflexões que recebeu, proceder à melhor síntese a
fim de apresentar uma proposta que reflicta as preocupações do mundo empresarial e das autoridades
públicas. A Comissão deverá em princípio apresentar uma proposta em 1998.

                                                  
28 COM (96) 721.
29. XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência (1996), pontos 46 a 50.
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5. A revisão da política em matéria de acordos horizontais

46. A Comissão decidiu dar início este ano a um exercício de avaliação da sua política em matéria
de acordos horizontais. Se tal se revelar necessário, está firmemente decidida a rever e a adaptar os
textos e práticas existentes e, nomeadamente, os regulamentos de isenção relativos aos acordos de
investigação-desenvolvimento e aos acordos de especialização, cuja validade foi prorrogada por
três anos30, na perspectiva de uma eventual revisão.

47. A primeira fase deste exercício consistiu num exame aprofundado da política da Comissão na
matéria. Para além de um estudo interno da DG IV, os serviços da Comissão procederam a uma
consulta do mundo empresarial. A Comissão enviou em Julho 150 questionários a um grande número
de empresas (120) e de associações sectoriais (30) a fim de recolher informações sobre os objectivos,
formas e evolução da cooperação horizontal, bem como de avaliar a pertinência dos regulamentos e
comunicações em vigor. A Comissão considera-se satisfeita com o resultado, 94 respostas. Este
inquérito revela uma tendência significativa para o aumento do número de acções de cooperação entre
empresas nos últimos anos, em especial para dar resposta aos desafios da globalização das economias,
ao rápido desenvolvimento das tecnologias de ponta e à intensificação da concorrência. A maior parte
das empresas que responderam parece considerar que os textos actuais respondem mal às suas
necessidades reais. Revelou-se assim necessário proceder à revisão da política da Comissão em matéria
de cooperação horizontal.

Além disso, a Comissão contactou as autoridades de concorrência dos Estados-membros a fim de
solicitar a sua contribuição para proceder a um estudo comparativo dos diferentes sistemas de controlo
dos acordos horizontais nos Estados-membros.

6. As orientações para o cálculo das coimas

48. Em 3 de Dezembro, a Comissão tomou nota das orientações para o cálculo das coimas
aplicadas por força do nº 2 do artigo 15º do Regulamento nº 17 e do nº 5 do artigo 65º do
Tratado CECA, elaboradas pelos serviços da DG IV e apresentadas ao colégio pelo Comissário K. Van
Miert. A publicação destas orientações31 tem por objectivo melhorar a transparência e eficácia da
prática decisional da Comissão. Destina-se tanto às empresas e aos seus consultores jurídicos como às
instituições judiciais das Comunidades. A aplicação dos princípios que dela constam deve, além disso,
contribuir para reforçar a coerência da política da Comissão em matéria de coimas e consolidar o
carácter dissuasor das sanções pecuniárias.

49. A metodologia aplicável ao cálculo do montante da coima assenta, a partir de agora, no cálculo
de um montante de base em ecus a que são aplicáveis majorações ou reduções a fim de ter em conta
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes. O montante de base é determinado em função da
gravidade e da duração da infracção. As orientações prevêem uma tabela indicativa nos limites
estabelecidos pelo nº 2 do artigo 15º do Regulamento nº 17 ou pelo nº 5 do artigo 65º do Tratado
CECA. Entre as circunstâncias agravantes contam-se, por exemplo, a reincidência, a recusa de
cooperar ou ainda o papel principal na infracção; como exemplos de circunstâncias atenuantes, referir-
se-á nomeadamente a passividade da empresa na infracção ou a cessação da infracção a partir das
primeiras intervenções da Comissão. A título de considerações de ordem geral, o documento recorda
que são igualmente tomadas em consideração, na medida em que tal seja possível, dados objectivos
como a vantagem económica ou financeira eventualmente obtida pelos autores da infracção ou ainda a
capacidade contributiva das empresas em causa.

                                                  
30 JO L 306 de 11.11.1997.
31 JO C 9 de 14.1.1998.
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50. Estas orientações vêm completar o dispositivo previsto na comunicação da Comissão de 18 de
Julho de 1996 sobre a não aplicação ou a redução do montante das coimas, em caso de colaboração
efectiva de uma empresa no processo32. Estes dois textos formam um todo que, na opinião da
Comissão, tornará simultaneamente mais eficaz, mais coerente e mais clara a sua política na matéria.

B - Aplicação das regras da concorrência para promover a integração
dos mercados

1. Intercâmbio de informações

51. Em 26 de Novembro de 1997, a Comissão adoptou, com base no artigo 65º do Tratado CECA,
uma decisão de proibição de um sistema de intercâmbio de informações, notificado pela associação das
empresas siderúrgicas alemãs, a Wirtschaftsvereinigung Stahl, em que deveriam participar os
principais produtores alemães. O acordo, que não chegou a ser aplicado, previa a troca de dados
sensíveis, recentes e individualizados sobre cerca de quarenta produtos siderúrgicos e em relação ao
conjunto dos Estados-membros. Um intercâmbio de informações deste tipo no âmbito de mercados
maduros e fortemente concentrados constitui uma restrição da concorrência grave na medida em que
exacerba a transparência dos mercados ao ponto de expor qualquer tentativa de comportamento
independente pró-concorrencial a medidas de retorsão por parte dos outros concorrentes que podem
facilmente determinar a sua origem.

2. Acção a favor da realização do mercado único: luta contra a compartimentação dos
mercados

52. A política de concorrência participa no objectivo comunitário de criação de um mercado
interno e desempenha um papel determinante na sua realização, nomeadamente favorecendo a abertura
dos mercados. Relativamente a este aspecto, os artigos 85º e 86º proporcionam à Comissão
instrumentos eficazes para desenvolver uma acção deste tipo. Estas disposições são aplicáveis aos
acordos horizontais entre empresas que tendem a segmentar os mercados nacionais ou inter-regionais,
mas igualmente às relações verticais entre produtores e distribuidores que podem conduzir a isolá-los
de forma a abrandar ou a entravar fortemente a sua integração.

53. Tal como o comprova o Livro Verde sobre a questão, a Comissão é particularmente sensível
aos efeitos dos acordos e práticas restritivas no interior das redes de distribuição que criam obstáculos
ao comércio intracomunitário. Com efeito, certos contratos de distribuição exclusiva conduzem à
criação de sistemas de distribuição baseados no território nacional e a encerrar estes mercados isolados,
proibindo nomeadamente aos distribuidores abastecerem clientes estabelecidos noutro território
contratual. Estas restrições são intoleráveis especialmente quando existem diferenças de preços entre os
Estados-membros e impedem os consumidores da União de terem acesso aos mercados onde os preços
são mais baixos. São intoleráveis na medida em que limitam a concorrência ou impedem a convergência
dos preços no interior da União. As consequências negativas de uma situação deste tipo serão ainda
mais evidentes no âmbito da União Económica e Monetária.

54. Ainda este ano, a Comissão desenvolveu esforços para lutar contra os acordos horizontais que
têm por efeito a compartimentação dos mercados. Assim, dirigiu à Associação britânica dos produtores
e distribuidores de material dentário, a British Dental Trade Association (BDTA), um ofício de
arquivamento relativamente ao seu regulamento em matéria de feiras e exposições, após ter-se
assegurado de que não existia qualquer disposição ou prática discriminatória contra empresas de países

                                                  
32 Comunicação da Comissão sobre a não aplicação ou a redução do montante das coimas nos processos relativos a

acordos, decisões e práticas concertadas (JO C 207 de 18.7.1996, p. 4) e XXVI Relatório sobre a Política de
Concorrência (1996), pontos 34 e 35.
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terceiros que pretendessem expor material nas feiras e exposições organizadas pela BDTA. Do mesmo
modo, aquando da aquisição do controlo conjunto da empresa Costa Crociere SpA, especializada nos
cruzeiros no Mediterrâneo, pela Carnival Corporation e pela Airtours plc, que operam
respectivamente na América do Norte e na Europa do Norte, a Comissão considerou que os acordos de
criação da empresa comum eram abrangidos pelo nº 1 do artigo 85º, na medida em que conduziriam a
limitar o crescimento das empresas-mãe nos mercados da sua empresa comum a quem reservavam o
mercado mediterrânico. Contudo, a Comissão concedeu uma isenção a este acordo tendo em conta as
vantagens previstas para os consumidores em termos de serviços comerciais e de preços moderados.
Finalmente, num outro processo relativo à criação de uma empresa comum de produção de
lubrificantes entre as empresas Hydro Texaco Holdings A/S (Texaco) e Preem, que operam ambas no
sector petrolífero, a Comissão só aceitou isentar o acordo após as partes terem alterado as cláusulas
que isolavam o mercado sueco da distribuição de lubrificantes através de uma licença de distribuição
exclusiva concedida à Preem pela Texaco. Na sequência da alteração dos acordos, as partes têm a
liberdade de adquirir lubrificantes junto do fornecedor da sua escolha independentemente do local em
que este se encontre situado.

55. Em matéria de relações verticais, a Comissão revelou uma vontade semelhante. Empenhou-se
nomeadamente em verificar que a constituição de uma empresa comum, frequentemente justificada na
fase de produção por razões atinentes aos custos dos investimentos em investigação e desenvolvimento
de novos produtos ou ainda à realização de economias de escala, não se traduzisse em acções de
cooperação anticoncorrenciais na fase da distribuição. Deste modo, a Comissão autorizou a criação de
uma empresa comum entre a Michelin e a Continental no sector dos pneus após ter-se assegurado de
que a alteração dos acordos pelas partes contratantes eliminava as dúvidas quanto a um risco de
cooperação entre as empresas-mãe na fase da comercialização dos produtos da empresa comum nas
suas redes de distribuição respectivas. Teve igualmente em conta o abandono de um projecto de
franquia comum. Para além disso, a Comissão advertiu as partes de que as suas práticas comerciais
continuavam sob controlo. Do mesmo modo, aquando da criação de uma empresa comum entre a
Sanofi e a Bristol-Myers Squibb, destinada a desenvolver, produzir e comercializar duas novas
moléculas activas contra as doenças cardiovasculares, a Comissão debruçou-se em especial sobre as
condições de comercialização destes novos produtos nos Estados-membros. Tendo em conta o carácter
complementar da actividade das empresas-mãe e a situação pró-concorrencial dos mercados em causa,
em que os produtos genéricos desempenham um papel importante, não foi identificada em relação à
nova entidade qualquer restrição sensível da concorrência.

3. Distribuição de veículos automóveis

56. O controlo por parte da Comissão do regulamento de isenção por categoria relativo à
distribuição e serviços venda e pós-venda de veículos automóveis33 permanece de grande importância
para o sector automóvel. Relativamente a este aspecto, a Comissão teve de tratar um grande número de
pedidos de consumidores relativamente a vários aspectos da distribuição de veículos automóveis na
União Europeia.

57. Nos seus relatórios bianuais relativos aos preços dos veículos automóveis34, amplamente
divulgados, a Comissão considerou que os preços dos automóveis na Comunidade diferem ainda
substancialmente, proporcionando fortes incentivos para o desenvolvimento do comércio paralelo.
Como resultado desta maior transparência a nível dos preços, a Comissão continuou a receber cartas de
consumidores finais e de intermediários agindo por sua conta, que se confrontaram com obstáculos na

                                                  
33 Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão, de 28 de Junho de 1995, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do

Tratado CE a certas categorias de acordos de distribuição e de serviços de venda e pós-venda de veículos
automóveis, JO L 145 de 29.6.1995. Ver também o XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pontos 54-
56.

34 Comunicados de imprensa IP/97/113, de 14.2.1997, e IP/97/640, de 11.7.1997.
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compra de veículos automóveis fora do seu próprio Estado-membro, em especial na Finlândia,
Dinamarca e Países Baixos. Nestes países, os distribuidores recusaram-se frequentemente a vender a
não residentes ou solicitaram um suplemento de preço. Como resultado da forte cotação da libra
britânica, os residentes no Reino Unido procuraram cada vez mais adquirir automóveis com volante à
direita no continente. Em muitos destes casos foi encontrada uma solução após uma intervenção
informal dos serviços competentes da Comissão.

58. Os fabricantes e/ou os seus fornecedores não devem restringir a liberdade de os consumidores
finais e/ou os seus intermediários autorizados adquirirem no Estado-membro da sua escolha, que é uma
das realizações fundamentais da Comunidade Europeia. Apesar de o direito do consumidor não ser
acompanhado por uma obrigação de venda imposta aos distribuidores, um distribuidor não pode
rejeitar uma proposta de compra de um consumidor ou solicitar um preço mais elevado, simplesmente
pelo facto de o consumidor residir noutro Estado-membro. Por outro lado, um fabricante pode tomar
medidas contra as vendas efectuadas pelos seus distribuidores aos denominados distribuidores "não
autorizados" ou distribuidores do mercado cinzento que actuam como revendedores.

59. As disposições contratuais do contrato de distribuidor e/ou comportamento do distribuidor que
restringem esta liberdade passam a fazer parte de uma lista negra e a sua utilização dá origem à perda
automática do benefício da isenção para o fabricante e/ou fornecedor. Face a tais infracções, os
consumidores podem recorrer para as suas autoridades ou tribunais nacionais competentes para
aplicarem as regras comunitárias da concorrência, em especial nos casos em que existe um regulamento
de isenção por categoria.

60. Outros pedidos disseram respeito ao termo de contratos de distribuição, nomeadamente na
Alemanha. Num destes casos, a Comissão decidiu rejeitar o pedido do denunciante. A Comissão
considera que questões cujos efeitos se limitam principalmente a um Estado-membro e que não têm
qualquer interesse comunitário, podem ser tratados de forma igualmente satisfatória a nível nacional.
Esta abordagem está em conformidade com a jurisprudência “Automec”35.

61. No contexto da observância do regulamento relativo à isenção por categoria, a Comissão tratou
ainda duas notificações importantes, que diziam respeito ao acordo-tipo de distribuição dos automóveis
“Smart” e às instalações de serviço da Ford. No primeiro processo, a Comissão, após ter verificado a
conformidade da última versão do acordo com o Regulamento nº 1475/95 (nomeadamente o facto de os
concessionários  poderem comercializar outras marcas ou angariar, através de publicidade, clientes fora
do território contratual) enviar às partes um ofício de arquivamento. No segundo, a Comissão verificou
que o acordo não era abrangido pelo âmbito de aplicação do Regulamento nº 1475/95, tendo
reconhecido, para além disso, as vantagens que o acordo apresentava para os consumidores,
nomeadamente em matéria de serviços de proximidade.

C - Empresas em posição dominante

62. O artigo 86º do Tratado CE proíbe as práticas anticoncorrenciais exercidas por uma ou mais
empresas em posição dominante num determinado mercado. Estes abusos podem consistir na limitação
da produção, na prática de preços excessivos, discriminatórios ou predatórios, vendas subordinadas ou
outras práticas comerciais que não tenham por princípio a eficácia económica. Estas práticas têm um
impacto negativo sobre a concorrência, sendo, por conseguinte, repreensíveis, na medida em que
provêm de empresas que detêm um poder de mercado tal que podem abstrair-se das pressões
concorrenciais e afastar do mercado, sem qualquer inconveniente significativo no que lhes diz respeito,

                                                  
35 Processo T-24/90 - Automec Srl/Comissão das Comunidades Europeias, acórdão do Tribunal de Primeira Instância

de 18.9.1992.
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os seus concorrentes ou entravar de forma significativa o acesso ao mercado por parte de novos
candidatos.

63. O direito tradicional da concorrência condena estes comportamentos, uma vez que limitam,
suprimindo mesmo nalguns casos, a capacidade de os concorrentes ou de novos candidatos agirem
sobre a dinâmica dos mercados. Para a Comissão, estas práticas são tanto mais prejudiciais quanto
provocam um encerramento dos mercados e atrasam o processo de integração das economias
comunitárias. É por esta razão que a Comissão está particularmente atenta aos efeitos dos abusos de
posição dominante sobre este processo. Os casos de que a Comissão teve conhecimento este ano
revelam que não existe qualquer especialização sectorial destes comportamentos, ainda que os sectores
em vias de liberalização sejam de alto risco.

64. De um ponto de vista processual, este ano a Comissão só recorreu à aplicação de coimas num
único processo. Nos outros casos aceitou, após a fase da comunicação de acusações, compromissos por
parte das empresas em causa ou alterações dos acordos que punham termo às práticas contestadas. Se a
atitude destas empresas demonstra uma real vontade de respeito responsável dos princípios da
concorrência deverá ainda ser confirmada no futuro, razão pela qual a Comissão continua vigilante face
ao respeito dos compromissos propostos.

65. A Comissão condenou e aplicou uma coima de 8,8 milhões de ecus à Irish Sugar plc. Esta
empresa, único produtor de açúcar na Irlanda e detentora de uma quota de 90% no mercado da venda
de açúcar neste país, foi considerada culpada de um abuso de posição dominante tendo em conta não
apenas as suas tentativas sucessivas de entravar a concorrência das pequenas empresas irlandesas de
embalagem de açúcar, mas ainda as suas manobras no sentido de limitar a concorrência das
importações provenientes de França e da Irlanda do Norte. A Irish Sugar oferecia, por exemplo, preços
ou descontos discriminatórios aos clientes de um importador de açúcar francês ou propunha descontos
discriminatórios a clientes industriais que exportavam parte da sua produção para outros Estados-
membros. Estas práticas conduziam à criação de barreiras artificiais entre os Estados-membros e
perturbavam a fluidez dos mercados.

66. Do mesmo modo, no processo Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS.,
a Comissão levantou dúvidas quanto à compatibilidade com o artigo 86º36 do acordo assinado entre as
duas empresas. Com efeito, a Swedish Match, único produtor e distribuidor de cigarros na Suécia,
detinha desde 1961 uma licença exclusiva de produção, distribuição e venda da marca de cigarros
Prince, pertencente à sociedade dinamarquesa Skandinavisk Tobakskompagni e que se encontra muito
bem posicionada no mercado sueco. Considerou-se que um acordo de licença exclusiva de tal duração e
dimensão, concluído entre duas empresas em posição dominante em mercados vizinhos, era de natureza
a ser abrangido pelo artigo 86º, nomeadamente na medida em que a Swedish Match fixava
unilateralmente o preço de venda dos cigarros Prince. O acordo tinha, por conseguinte, por efeito isolar
o mercado sueco no qual a Swedish Match podia agir independentemente de qualquer pressão
concorrencial. A Comissão aprovou, portanto, a revisão do acordo de licença que tem por efeito colocar
a parte essencial da comercialização da marca Prince sob o controlo da Skandinavisk Tobakompagni
que poderá, nomeadamente, determinar os preços destes cigarros. Esta alteração do acordo traduz-se no
aparecimento imediato de um concorrente importante no mercado sueco.

67. O processo que opunha a Comissão à Belgacom, na sequência de uma denúncia apresentada
pela ITT Promedia NV apresentada em 1995 por abuso de posição dominante, registou uma solução
positiva este ano. A filial belga do editor americano de listas telefónicas, ITT World Directories
Company, acusava a Belgacom, o operador belga de telecomunicações, de aplicar condições
discriminatórias e excessivas em termos de preços para o acesso aos dados relativos aos seus assinantes

                                                  
36 Além disso, a Comissão levantou a questão da compatibilidade do acordo com o artigo 85º do Tratado.
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de serviços de telefonia vocal. A Comissão considerou que, na medida em que os editores de listas
telefónicas dependiam dos operadores de telecomunicações, era conveniente que o acesso aos dados se
efectuasse de forma não discriminatória e com base em preços calculados em função dos custos do
operador. Ora, a Belgacom tinha uma estrutura de preços que tomava nomeadamente em conta o
volume de negócios do editor, neste caso a ITT Promedia, sem qualquer justificação a não ser o poder
de mercado associado à posição dominante. Após a intervenção da Comissão, a Belgacom aceitou
suprimir a componente do preço relativa ao volume de negócios do editor e adoptar um método de
cálculo baseado numa relação custos totais anuais/número de editores, mais conforme com o direito
comunitário. Como resultado, os preços baixaram e a lógica do sistema criado conduz a associar a
redução dos preços ao aparecimento de novos candidatos no mercado. A Comissão encerrou, por
conseguinte, o processo que havia iniciado contra a Belgacom.

68. A Comissão deu início, em 24 de Março de 1997, a um processo formal contra a S.W.I.F.T.
(Society for Worldwide International Financial Telecommunications sc), uma cooperativa detida por
2000 bancos, que gere uma rede internacional de telecomunicações especializada na oferta de serviços
de transmissão e de tratamento de dados às instituições financeiras situadas em todo o mundo. Dando
seguimento a uma denúncia de La Poste, empresa pública francesa, a quem foi recusado o acesso à
rede, a Comissão considerou na sua comunicação de acusações que a S.W.I.F.T. tinha infringido o
disposto no artigo 86º. A S.W.I.F.T. detém com efeito uma posição dominante de carácter
monopolístico, uma vez que é o único operador nas redes internacionais de transferência de mensagens
de pagamentos e a única rede a fornecer ligações com instituições bancárias situadas em qualquer local
do mundo. Constitui uma verdadeira infra-estrutura essencial na medida em que a recusa de acesso a
uma tal rede a qualquer entidade equivale a excluí-la de facto do mercado das transferências
internacionais. Finalmente, a S.W.I.F.T. abusou manifestamente da sua posição dominante ao fixar
critérios de admissão injustificados relativos às condições gerais de exercício das actividades
financeiras dos membros e aplicando estes critérios, relativamente à La Poste, de forma discriminatória.
Disposta a resolver a questão por comum acordo e ainda que tenha contestado os argumentos da
Comissão, a S.W.I.F.T. comprometeu-se formalmente a permitir o acesso integral a qualquer entidade
que satisfaça os critérios fixados pelo Instituto Monetário Europeu para a admissão nos sistemas de
pagamento nacionais, enquanto até ao momento o acesso era apenas reservado aos membros
accionistas. Este compromisso foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias37. Em
consequência, a Comissão decidiu suspender o processo a que tinha dado início contra a S.W.I.F.T. e
manifestou a intenção de velar pelo respeito deste compromisso.

69. Na sequência de denúncias apresentadas por prestadores de serviços de manutenção no sector
informático contra as práticas comerciais da Digital Equipment Corporation (Digital) e com base em
investigações que efectuou, a Comissão deu início a um processo de infracção ao artigo 86º38 contra
esta empresa. Na sua comunicação de acusações, a Comissão declarou que a Digital usufruía de uma
posição dominante nos mercados europeus dos serviços de manutenção dos suportes lógicos Digital e
de outros serviços para computadores Digital. A Comissão considerou que a Digital tinha abusado da
sua posição dominante ao desenvolver uma política comercial caracterizada por práticas
discriminatórias e vendas ligadas. O conjunto destas práticas comerciais manifestava uma vontade
muito clara de impedir os prestadores de serviços independentes de entrarem em concorrência com a
Digital nos mercados de serviços de manutenção e de outros serviços para computadores Digital. Após
recepção das acusações e de as ter contestado, a Digital propôs à Comissão compromissos formais
destinados a alterar a sua política comercial e tarifária no domínio dos serviços de manutenção de
suporte lógico e outros serviços.

                                                  
37 Processo n° IV/36.120 - La Poste/ SWIFT + GUF (JO C 335 de 6.11.1997, p. 3).
38 A Comissão levantou, além disso, a questão da compatibilidade de certos acordos de distribuição da Digital com o

artigo 85º do Tratado.
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D - Sociedade da Informação

70. No ano que precedeu a liberalização completa dos serviços de telecomunicações na União
Europeia, fixada para 1 de Janeiro de 1998, a Comissão intensificou a sua acção em matéria de
concorrência nos mercados da Sociedade da Informação. Adoptou algumas medidas de
acompanhamento do processo de liberalização39 e, por outro lado, garantiu que os operadores não
concluíam acordos ou criavam estruturas40 que viessem a reduzir o âmbito deste processo.

1. Alianças entre operadores

71. A perspectiva da liberalização completa dos mercados de telecomunicações41, que se traduzirá
pela introdução da concorrência entre os operadores no conjunto dos serviços, pela aceleração do
progresso tecnológico e pela interpenetração dos mercados a nível internacional, deu origem neste
sector a reestruturações e alianças de todos os tipos, a fim de permitir às empresas fazerem face aos
desafios que tais alterações implicam. Nos últimos anos, a Comissão foi obrigada a pronunciar-se por
várias ocasiões sobre a compatibilidade destes acordos e operações com as regras comunitárias de
concorrência42. Ainda este ano, a Comissão teve oportunidade de examinar vários processos deste tipo.
A sua abordagem consiste em fazer com que os operadores nacionais de telecomunicações que detêm
ainda posições dominantes nos respectivos mercados nacionais não utilizem estas alianças, necessárias
do ponto de vista técnico ou económico, para manter situações adquiridas no período do monopólio e
entravar a concorrência.

72. Em 29 de Outubro de 1997, a Comissão aprovou a criação de duas alianças internacionais
entre diferentes operadores de telecomunicações, ou seja, a Unisource e a Uniworld43. A Unisource
agrupa os operadores sueco (Telia), neerlandês (PTT Telecom) e suíço (Swiss Telecom). A Telefónica,
operador espanhol, retirou-se da aliança. A Uniworld é uma empresa comum entre a Unisource e a
AT&T. Estes agrupamentos pretendem dar resposta a duas preocupações: atingir uma massa crítica e
alargar a presença geográfica, o que implica, neste sector de actividade, a realização de uma parceria
transatlântica. As alianças concluídas anteriormente entre a British Telecom e a MCI (Concert), por um
lado, e a France Télécom, Deutsche Telekom e Sprint (Atlas/Global One), por outro, são prova disso.
Os acordos que presidiram à criação destas duas alianças foram analisados na perspectiva do artigo 85º
e foram autorizados através de uma decisão de isenção individual por cinco anos, na sequência de
alterações introduzidas nos acordos e mediante condições em termos de estrutura e de comportamento.

A Unisource propõe uma vasta gama de serviços de telecomunicações: telefonia móvel, serviços por
satélite, serviços de transmissão de dados e de telefonia vocal para as empresas. Estes serviços são
fornecidos por filiais operacionais. A Comissão, depois de ter verificado que os três accionistas da
Unisource não reforçariam as posições dominantes que já tinham nos respectivos mercados nacionais,
concedeu uma isenção relativa aos acordos sob reserva de serem respeitados compromissos destinados
a evitar, nomeadamente, qualquer discriminação por parte das empresas-mãe em matéria de gestão das
redes, desvio de informações confidenciais de uma entidade para outra, quaisquer subvenções cruzadas
entre a Unisource e as suas empresas-mãe ou ainda qualquer tentativa de proceder ao fornecimento
ligado de serviços. Além disso, a Comissão tomou nota do compromisso das Autoridades neerlandesas
e suíças no sentido de liberalizarem os seus mercados de telecomunicações em 1 de Janeiro de 1998. Na
Suécia, a liberalização já se tinha realizado.

                                                  
39 Ver Capítulo II.
40 Ver Capítulo III.
41 Os aspectos relacionados com a liberalização e que dizem respeito às prerrogativas de poder público são abordados

no Capítulo II, relativo à aplicação dos artigos 37º e 90º do Tratado CE.
42 XXV Relatório sobre a Política de Concorrência (1995), pontos 54 a 59, e XXVI Relatório sobre a Política de

Concorrência (1996), pontos 66 a 83.
43 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 68.
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A Uniworld oferece serviços de telecomunicações semelhantes, com extensão para os Estados Unidos
da América. Compromissos da mesma natureza permitiram à Comissão isentar os acordos de criação
da Uniworld por um período de cinco anos. Note-se que a AT&T propôs igualmente um compromisso
suplementar relativo à não discriminação tarifária entre os accionistas da Unisource e os outros
operadores europeus no que diz respeito às chamadas internacionais com origem na Europa e para os
Estados Unidos da América.

73. A Comissão concluiu a sua análise do acordo G.E.N. (Global European Network), que agrupa
os operadores nacionais de telecomunicações mais importantes da União. Este acordo permite a criação
de uma rede de telecomunicações em fibra óptica de elevada qualidade e grande capacidade, que irá
melhorar a qualidade dos serviços das redes transeuropeias de telecomunicações. A Comissão
considerou que algumas cláusulas eram incompatíveis com o direito comunitário da concorrência,
nomeadamente as relativas à fixação conjunta de preços e à exclusão de terceiros do acesso à
capacidade da rede. Na sequência das observações da Comissão, as partes notificantes alteraram o seu
acordo de forma que cada operador signatário negociará individualmente com os terceiros as condições
de acesso à rede, em especial os preços, tudo de forma não discriminatória. Nesta base, a Comissão
autorizou a criação deste sistema. Este processo ilustra claramente a política prosseguida pelas
instâncias comunitárias. A Comissão é favorável ao progresso tecnológico, mas tem de assegurar que
os operadores em posição dominante não aproveitam essa situação para afastar concorrentes do
benefício deste progresso através de práticas discriminatórias e de exclusão.

2. Comunicações móveis

74. A Comissão congratulou-se com o desenvolvimento da concorrência no sector da telefonia
móvel e dos efeitos induzidos sobre o conjunto do sector das telecomunicações. Novos serviços,
redução dos preços, extensão das redes, aumento da procura e criação de empregos constituem
elementos marcantes deste dinamismo que a Comissão apoia através da sua política de concorrência. A
Comissão tenciona, com efeito, continuar vigilante para facilitar o acesso de concorrentes ao mercado e
proteger os interesses dos consumidores quanto à liberdade de escolha entre os operadores e os seus
serviços44.

75. A Comissão aprovou este ano o acordo concluído entre os operadores de telefonia móvel que
utilizam a norma GSM, agrupados numa associação internacional que conta mais de duzentos
membros. O objecto do acordo consiste na criação de um formulário-tipo, com carácter facultativo,
destinado a facilitar as negociações bilaterais entre os operadores que pretendam concluir acordos de
itinerância. Estes acordos são necessários para coordenar as redes GSM e permitir aos assinantes
maximizar a utilização do seu telefone portátil em qualquer local onde se encontrem.

Com efeito, os operadores de redes GSM na União Europeia são obrigados a respeitar as
regulamentações nacionais, nomeadamente no que diz respeito à concessão de licenças de exploração, o
que limita a dimensão da sua rede às fronteiras de um Estado-membro. Para os trinta e cinco milhões
de assinantes dos quinze países da União afigura-se indispensável que estes limites não coloquem em
causa as vantagens associadas à norma GSM. Assim, quando um assinante sai do território do
Estado-membro em que subscreveu uma assinatura, deve estar em condições de fazer e receber
chamadas no território de outro Estado-membro. Para que tal seja possível, os operadores dos
diferentes Estados-membros devem coordenar-se.

                                                  
44 A este propósito, a Comissão tratou dois processos relativos à atribuição de concessões para o segundo operador

GSM em Espanha e em Itália, que são descritos no Capítulo II relativo à aplicação dos artigos 37º e 90º.
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A Comissão considera que a existência de um formulário-tipo que facilite esta coordenação apresenta
inúmeras vantagens. Para os operadores, trata-se de um ganho em termos de custos e de tempo de
negociação, mas igualmente uma garantia de transparência que reduz os riscos de discriminação. Para
os utilizadores, constitui uma garantia de beneficiarem mais rapidamente de uma vasta zona de
utilização dos seus telefones portáteis. A Comissão verificou igualmente que após a alteração do acordo
desapareceram alguns problemas potenciais de concorrência, como por exemplo o risco de impedir que
um utilizador subscreva em melhores condições tarifárias uma assinatura junto de um operador de um
território onde ele próprio não reside. Prosseguem discussões a fim de encontrar uma solução para os
preços praticados entre os próprios operadores para o pagamento dos serviços de itinerância, que não
são determinados com base nos custos reais.

3. Tarifas das telecomunicações

76. Na medida em que os operadores nacionais de telecomunicações dispõem ainda de posições
dominantes nos seus mercados nacionais, nomeadamente em matéria de infra-estruturas, é
particularmente importante, tendo em conta a lógica da liberalização, que estes operadores não utilizem
abusivamente o seu poder de mercado em detrimento dos seus concorrentes. A Comissão garante,
assim, que os concorrentes dos operadores nacionais possam ter acesso às infra-estruturas destes
últimos em condições equitativas e não discriminatórias, nomeadamente no que diz respeito aos preços.

77. A Comissão tinha dado início a um processo contra a Deutsche Telekom AG (DT), o operador
alemão de telecomunicações, na sequência de uma denúncia apresentada em 1996 relativamente às
condições de acesso de terceiros às infra-estruturas da DT45. Na sequência da apresentação pela DT de
um projecto de novo contrato de acesso à rede para os concorrentes, a Comissão mandou proceder a
um estudo de preços por um gabinete contabilístico internacional, de que ressaltou que a DT não
demonstrara que os preços praticados eram orientados pelos custos e que o nível dos seus preços era
superior em 100% ao atingido em mercados concorrenciais comparáveis. Embora a Comissão não seja
nem pretenda ser uma autoridade reguladora em matéria de preços, a DT foi convidada a adaptar os
seus preços às realidades económicas, de forma que as suas práticas tarifárias não constituíssem um
abuso de posição dominante. A DT aceitou finalmente reduzir as suas tarifas de acesso à rede, em
especial para os fornecedores de serviços às empresas, em 38% para o acesso à rede local e 78% para o
acesso à rede de longa distância. A Comissão decidiu então encerrar o processo.

78. Além disso, a Comissão deu início a processos relativamente aos encargos de chamadas
internacionais pagos pelos operadores de telecomunicações em posição dominante. Uma parte
importante do preço pago em relação a estas chamadas internacionais são as taxas de repartição, que
correspondem a preços de transferência entre operadores localizados em diferentes Estados-membros.
Actualmente, em resultado das alterações tecnológicas e consequentes reduções de custos, considera-se
que estes encargos deixaram de reflectir o custo efectivo das chamadas. Os serviços da Comissão irão
examinar, por conseguinte, as actuais disposições em matéria de taxas de repartição tendo em vista
promover o objectivo dos preços orientados pelos custos. Foram enviados a todos os operadores de
telecomunicações em posição dominante na UE pedidos de informação a fim de apreciar os aspectos de
concorrência das disposições relativas às taxas de repartição.

4. Informática

79. O processo que opôs a empresa americana Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) à Microsoft
ilustra um caso sofisticado de restrição de concorrência, que consiste na utilização de direitos de
propriedade intelectual para limitar a capacidade inovadora de um concorrente.

                                                  
45 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 71.



- 32 -

A Santa Cruz tinha adquirido as actividades da AT&T no domínio do sistema UNIX para
microcomputadores de forte capacidade, tendo igualmente herdado o contrato assinado há dez anos
entre a Microsoft e a AT&T, que previa que a Microsoft produziria uma única versão destes sistema
UNIX, de que os dois parceiros seriam então produtores. Nos termos do contrato, as partes
contratantes deviam conceber a nova versão deste sistema UNIX a partir da versão primitiva da
Microsoft e torná-la compatível com programas criados pela Microsoft e pela AT&T antes de 1987.
Esta situação obrigava a Santa Cruz, por conseguinte, a utilizar a tecnologia obsoleta da Microsoft em
relação a qualquer novo produto. Ora, neste mercado dos sistemas UNIX, a Santa Cruz e a Microsoft
são concorrentes.

Estas cláusulas contratuais foram, por conseguinte, consideradas restritivas da concorrência na medida
em que entravavam a capacidade inovadora de um concorrente. Depois de receber a comunicação de
acusações da Comissão, a Microsoft decidiu unilateralmente e de forma irrevogável dispensar a Santa
Cruz das suas obrigações contratuais relativas à utilização da versão primitiva do sistema UNIX, tendo
a Santa Cruz retirado a sua denúncia.

80. A Comissão interessa-se igualmente pelos produtos derivados, como os jogos electrónicos e
respectivo modo de distribuição. Assim, teve de apreciar os acordos de licença das empresas Sega e
Nintendo, que são dos principais produtores de consolas de jogos vídeo. Estas duas empresas criaram
um sistema de licença que permitia a empresas independentes desenvolverem e editarem jogos
compatíveis com as suas consolas. Nos termos destes acordos, a Sega e a Nintendo tinham um direito
de aprovação sobre qualquer jogo desenvolvido por um detentor da licença antes da sua
comercialização. Estava igualmente estabelecido que os licenciados deviam subcontratar a produção
dos jogos que tinham desenvolvido aos licenciantes ou a um número limitado de fabricantes
autorizados.

A Comissão considerou que estes acordos constituíam restrições da concorrência, na medida em que
permitiam à Sega e à Nintendo controlar a concorrência nos mercados dos jogos compatíveis com as
suas consolas. Tinham como efeito, nomeadamente, limitar a capacidade das empresas licenciadas para
concorrerem com os licenciantes. A Comissão dirigiu, por conseguinte, comunicações de acusações às
empresas. A Sega e a Nintendo decidiram alterar os seus acordos, tendo suprimido as cláusulas
litigiosas. Verificando que já não existia qualquer restrição da concorrência nos novos acordos, a
Comissão arquivou o processo.

E - Sector dos transportes

1. Transportes marítimos

1.1. Consórcio de transportes marítimos regulares

81. A Comissão teve este ano oportunidade, em várias ocasiões, de aplicar as disposições do
regulamento de isenção por categoria relativo aos consórcios de transportes marítimos regulares46. As
condições e obrigações associadas a esta isenção asseguram o respeito do disposto no nº 3 do artigo 85º
e garantem que os consórcios continuarão sujeitos a uma concorrência efectiva, de forma que os
carregadores beneficiem de uma parte equitativa dos lucros que resultam desses acordos.

                                                  
46 Regulamento (CE) nº 870/95 da Comissão, de 20 de Abril de 1995, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do

Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre companhias de transportes
marítimos regulares (consórcios) ao abrigo do Regulamento (CEE) nº 479/92 do Conselho (JO L 89 de 21.4.1995,
p. 7). Ver igualmente XXV Relatório sobre a Política de Concorrência, pontos 68-70, e XXVI Relatório sobre a
Política de Concorrência, pontos 84-87.
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Os artigos 5º a 9º do Regulamento nº 870/95 fixam as condições em que um consórcio pode beneficiar
da isenção por categoria. A isenção é concedida automaticamente aos consórcios que detenham uma
parte do tráfego marítimo inferior a 30% ou 35%, consoante operem ou não no âmbito de um
Conferência marítima. Um consórcio cuja parte de tráfego ultrapasse estes limites, sem no entanto ser
superior a 50% do tráfego directo, pode beneficiar igualmente da isenção por categoria após
notificação, desde que preencha as outras condições fixadas no regulamento. Quando um consórcio
detém uma parte de tráfego superior a 50% ou quando não preenche as outras condições da isenção por
categoria, as partes devem notificar o acordo à Comissão e solicitar uma isenção individual ao abrigo
do nº 3 do artigo 85º. Em 1997, a Comissão apreciou processos pertencentes a estas duas categorias de
isenção.

82. No âmbito de um processo de não oposição simplificado, quatro acordos de consórcios de
transportes marítimos regulares beneficiaram de uma isenção por categoria ao abrigo do
Regulamento nº 870/95.

Em 5 de Março de 1997, foram concedidas isenções ao ”Joint Operational Service Agreement”(JOS),
assinado entre quatro companhias marítimas47, e ao “West Coast / Mediterranean
Agreement”(WC/Med), concluído entre três das quatro companhias anteriormente citadas48. Em 6 de
Outubro, dois acordos de consórcios de transportes marítimos beneficiaram da isenção por categoria: o
“New Caribean Services" e o EUROSAL III. A análise da Comissão nestes processos foi semelhante. A
Comissão concluiu que as condições para uma isenção, tal como previstas no Regulamento nº 870/95,
se encontravam preenchidas, uma vez que se verificou que a presença destes consórcios nos mercados
era de cerca de 40% a 50% de quotas de mercado e que continuava a existir uma concorrência efectiva
nas linhas em causa. A Comissão obteve algumas alterações em relação ao último acordo.

83. Apesar de não serem abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento nº 870/95,
três acordos de consórcio beneficiaram no entanto de isenções individuais ao abrigo do nº 3 do
artigo 85º49.

84. A Comissão concedeu em 3 de Setembro de 1997 uma isenção individual ao abrigo do nº 3 do
artigo 85º a acordos de consórcio concluídos entre quatro companhias transatlânticas50. O consórcio
“Vessel sharing agreements” (VSA), criado em 1988 entre as companhias Sea-Land, P&O e Nedlloyd
para organizar a exploração em comum de transportes marítimos regulares entre a Europa do Norte e
os Estados Unidos da América, por um lado, e o Mediterrâneo e os Estados Unidos da América, por
outro, concluiu acordos com as companhias OOCL e Maersk relativos a trocas de “slots”. Uma vez que
as quotas de tráfego das partes nos mercados relevantes eram superiores ao limite de 30% e certas
cláusulas dos acordos não preenchiam algumas das condições de isenção do Regulamento nº 870/95,
não eram abrangidos pelo âmbito e aplicação do referido regulamento. A Comissão, com base no
processo de oposição, publicou uma comunicação51 a fim de obter os pontos de vista dos terceiros
interessados.

Após uma análise, a Comissão considerou que estavam preenchidas as três primeiras condições do nº 3
do artigo 85º, nomeadamente com base no facto de os acordos se traduzirem em investimentos
importantes e reduções de capacidade. Verificou igualmente que a quarta condição estava preenchida,
uma vez que as partes com menos de 40% de quotas de mercado não se encontravam em condições de
eliminar a concorrência. Contudo, a Comissão alegou que certas cláusulas dos acordos não podiam ser
objecto de uma isenção individual. As partes nos acordos comprometeram-se perante a Comissão a não

                                                  
47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV e Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV e Zim Israeli Navigation Ltd.
49 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência (1996), ponto 87.
50 Sea-Land, P§O Nedlloyd, Maersk e OOCL.
51 JO C 185 de 18.6.1997, p. 4.
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aplicarem estas cláusulas nas zonas geográficas abrangidas pelo Tratado CE. Com base nestes
compromissos, a Comissão considerou que podia conceder uma isenção individual relativamente a estas
cláusulas restritivas. A isenção foi concedida por um período de seis anos em relação às actividades
abrangidas pelo Regulamento nº 4056/86 e de três anos em relação às abrangidas pelo
Regulamento nº 1017/98.

1.2. P&O Stena Line

85. Em 31 de Outubro de 1996, as empresas P&O e Stena tinham notificado a criação de uma
empresa comum, a P&O Stena Line, destinada a agrupar as suas actividades de transporte por ferry no
Canal da Mancha. Uma vez que esta operação não constituía uma concentração na acepção do
Regulamento nº 4064/89, relativo ao controlo das operações de concentração, era por conseguinte
abrangido pelo disposto no artigo 85º. Por outro lado, a mesma operação tinha sido considerada pelas
Autoridades francesas e britânicas como uma concentração, de acordo com as respectivas legislações, e
tinha sido notificada a cada uma das autoridades nacionais responsáveis. Por conseguinte, havia três
processos em paralelo. A preocupação da Comissão neste caso foi de iniciar com as autoridades
nacionais uma franca cooperação e evitar a adopção de decisões contraditórias.

Em 10 de Junho de 1997 e após ter recebido observações de terceiros interessados relativamente ao
projecto de empresa comum, a Comissão enviou às partes uma carta em que exprimia dúvidas sérias
quanto à compatibilidade da operação com o direito comunitário da concorrência. No essencial, não era
certo que o último critério do nº 3 do artigo 85º estivesse preenchido no caso em apreço, na medida em
que não era de excluir um risco de criação de uma posição dominante oligopolística entre a nova
empresa comum e o principal concorrente, Eurotunnel, no mercado do transporte de passageiros na
ligação trans-Mancha.

Após uma análise e discussão com as autoridades nacionais em causa e sob reserva de conclusão do
processo em curso, a Comissão anunciou a intenção de conceder uma isenção individual à P&O Stena
Line por um período limitado. Com efeito, a Comissão tenciona reservar a possibilidade de reavaliar a
sua posição a curto prazo, tendo em conta a enorme dificuldade de apreciar o conjunto dos parâmetros
neste mercado específico e nomeadamente o impacto do fim do sistema de lojas francas, em meados de
1999, sobre a situação da concorrência.

2. Transportes aéreos

2.1. Aplicação das regras de concorrência às ligações aéreas entre a Comunidade e os países
terceiros

86. A globalização dos mercados no sector dos transportes aéreos traduziu-se por uma
multiplicação de alianças entre companhias aéreas relativamente a ligações entre o espaço comunitário
e o de países terceiros. A fim de adaptar os instrumentos da sua política de concorrência a esta
situação, que certamente se irá manter, a Comissão adoptou, em 16 de Maio de 1997, um memorando
que contém duas propostas de regulamento do Conselho relativos à aplicação das regras de
concorrência aos transportes aéreos e, nomeadamente, às ligações Comunidade/países terceiros52. A
primeira proposta diz respeito ao alargamento do âmbito de aplicação do Regulamento nº 3975/87 do
Conselho53, que tem apenas por objectivo os transportes aéreos entre aeroportos situados na
Comunidade, às ligações aéreas entre esses mesmos aeroportos e aeroportos situados em países
terceiros. A segunda proposta completa o dispositivo, habilitando a Comissão a conceder isenções por
categoria a determinados acordos restritivos de concorrência nestas ligações externas.
                                                  
52 COM (97) 218 final e JO C 165 de 31.5.1997, pp. 13 a 15.
53 Regulamento nº 3975/87 do Conselho (JO L 374 de 31.12.1987, p. 1), alterado pelo Regulamento nº 2410/92 (JO L

240 de 24.8.1992, p. 18).



- 35 -

87. Na situação jurídica actual, a Comissão só está habilitada, com base no
Regulamento nº 3975/87, a aplicar directamente os artigos 85º e 86º às ligações aéreas
intracomunitárias. Por conseguinte, só pode intentar medidas contra os acordos restritivos de
concorrência nas ligações Comunidade/países terceiros através do artigo 89º do Tratado CE, que
permite criar um regime de controlo na ausência de regulamento específico de aplicação. Este regime,
concebido como transitório, não permite à Comissão agir com a eficácia exigida. Por outro lado, os
Estados-membros podem igualmente dar início a processos paralelos com base no artigo 88º. A fim de
se apresentar como um parceiro credível face aos seus interlocutores internacionais, a Comissão deve
dispor de instrumentos jurídicos adequados para garantir a aplicação das suas regras da concorrência
tanto a nível interno como nas relações entre a Comunidade e Estados terceiros. Assim, a Comissão
apresentou propostas de extensão da sua competência às ligações Comunidade/países terceiros. Na
realidade, esta vontade de harmonização não é nova. Com efeito, a Comissão já tinha proposto ao
Conselho esta extensão da sua competência em 198954, proposta que não foi adoptada.

88. As novas propostas da Comissão tomam em conta a evolução do sector desde 1989 e inserem-
se no âmbito da configuração actual do mercado dos transportes aéreos. Os principais elementos da
nova situação são, por um lado, a liberalização completa dos serviços de transporte aéreo na União,
que vigora desde 1 de Janeiro de 1997, e por outro o desenvolvimento de alianças entre companhias
aéreas nas ligações Comunidade/países terceiros e nomeadamente nas ligações transatlânticas.

89. O desaparecimento das restrições regulamentares no Espaço Económico Europeu aumenta
igualmente a concorrência entre os operadores no mercado e o risco de a concorrência nas ligações
entre este Espaço e os países terceiros ser falseada. Para além disso, a liberalização em questão
revela-se insuficiente num contexto de globalização acelerado. Foi neste contexto de globalização que a
Comissão recebeu mandatos do Conselho para negociar acordos com alguns países terceiros, a fim de
liberalizar progressivamente os serviços de transportes aéreos. Foi o que aconteceu com as relações
com a Suíça, com os PECO e com os Estados Unidos da América55. Estes acordos deverão incluir uma
vertente concorrência e garantir o princípio de não discriminação entre companhias comunitárias em
matéria de acesso às ligações em causa.

90. A multiplicação de uma nova geração de alianças entre transportadores aéreos, em especial nas
ligações transatlânticas, que têm um impacto importantes nas condições de concorrência no mercado
comunitário, também exige que seja rapidamente adoptado um novo enquadramento jurídico para evitar
o recurso aos artigos 88º e 89º do Tratado CE. O recurso a estes artigos provoca uma enorme
morosidade processual e insegurança jurídica. A Comissão deu, por exemplo, início ao processo
previsto no artigo 89º em seis casos em 1996, enquanto dois Estados-membros decidiram dar início a
um processo paralelo com base no artigo 88º do Tratado CE em relação a duas dessas seis alianças. No
que diz respeito a estas duas alianças, as empresas participantes nos acordos viram-se confrontadas
com os problemas decorrentes do exame concomitante de um mesmo acordo por autoridades diferentes:
multiplicação das diligências, maiores encargos, risco de decisões contraditórias.

91. Por conseguinte, foi com uma preocupação de eficácia do controlo, de reforço da segurança
jurídica e de redução dos encargos administrativos das empresas que a Comissão formulou as suas
propostas, a fim de melhor proteger o funcionamento de um mercado interno amplamente aberto à
concorrência internacional.

                                                  
54 COM (89) 417 e JO C 248 de 29.9.1989.
55 O mandato relativo aos Estados Unidos só abrange por enquanto determinados domínios.
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2.2. Acordos transatlânticos no domínio dos transportes aéreos

92. A Comissão continuou a investigar em paralelo alguns dos acordos de aliança concluídos entre
companhias aéreas europeias e norte-americanas56, nomeadamente entre a British Airways e a
American Airlines, a Lufthansa e a United Airlines, a SAS e a United Airlines, a
Swissair/Sabena/Austrian Airlines e a Delta Air Lines e a KLM e a Northwest57.

Em 3 e 4 de Fevereiro de 1997 realizou-se uma audição relativa ao processo British Airways/American
Airlines, durante a qual as partes e alguns terceiros discutiram questões suscitadas pelo processo.
Tendo em conta a complexidade do caso e a obrigação de a Comissão cooperar com os Estados-
membros, nos termos do artigo 89º do Tratado, foi decidido proceder em 17 de Julho de 1997 a uma
troca informal de dados entre a Comissão e os peritos dos Estados-membros em matéria de acordos e
posições dominantes no domínio dos transportes aéreos. Esta troca de informações foi seguida de várias
reuniões entre a British Airways/American Airlines e funcionários da Comissão com o objectivo de
discutir as questões de concorrência resultantes do acordo de aliança.

Os acordos entre a Lufthansa e a United Airlines, a SAS e a United Airlines, a
Swissair/Sabena/Austrian Airlines e a Delta Air Lines e a KLM e a Northwest continuam
paralelamente a ser objecto de uma investigação.

A Comissão tenciona adoptar uma proposta com base no nº 1 do artigo 89º do Tratado durante o
primeiro semestre de 1998 em relação a pelo menos três destas alianças.

F - Energia

93. No sector da electricidade, a Comissão continuou a velar por que o objectivo da directiva de
liberalização fosse assegurado, evitando que as empresas e, nomeadamente, os antigos detentores de
monopólios, que dispõem ainda de posições dominantes nos seus mercados nacionais, abusassem
dessas posições para compartimentar os mercados. Na sua acção, a Comissão empenha-se em adoptar
uma atitude prudente e responsável, a fim de continuar a garantir a necessária segurança dos
abastecimentos.

94. Assim, no processo que opôs a Comissão à Electrabel, produtor privado com uma quota de
mercado superior a 90% da produção de electricidade na Bélgica, e à Intermixt, órgão representativo
das comunas que participam nas intercomunais mistas, que distribuem electricidade aos utilizadores na
Bélgica, os novos estatutos que ligam a Electrabel a estas intercomunais mistas conduziam a uma
compartimentação do mercado belga. Com efeito, estes novos estatutos estabeleciam, nomeadamente,
que a associação teria uma duração de 20 a 30 anos e garantiam à Electrabel uma exclusividade de
abastecimento das comunas em electricidade primária durante o mesmo período. Estas disposições, por
conseguinte, iriam atrasar por um período muito longo a evolução do mercado belga da electricidade.
Nestas condições, os utilizadores não poderiam beneficiar das vantagens associadas à abertura do
sector à concorrência.

Por esta razão, a Comissão previu dar início a um processo ao abrigo dos artigos 85º e 86º, que teria
dado origem à proibição destes novos estatutos. Após uma fase de concertação com as partes em causa,
a Comissão, com base em propostas de alteração dos estatutos, suspendeu o exame do processo.
Segundo os novos estatutos, a cláusula de exclusividade a favor da Electrabel caducará a partir de
2011 e a partir de 2006 esta exclusividade abrangerá apenas 75 % das necessidades de cada
intercomunal mista. Para além disso, a fim de facilitar uma mudança de fornecedor, prevê-se que a

                                                  
56 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pontos 99-101.
57 JO C 117 de 15.4.1997, p. 8
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partir de 2011 a Electrabel não se oporá à dissolução de uma intercomunal mista, sob reserva de
beneficiar de uma indemnização equitativa.

G - Sector financeiro58

95. A Comissão pretende assegurar que a realização da União Monetária se fará em conformidade
com os princípios de concorrência constantes do Tratado. Assim, expôs a sua opinião preliminar sobre
a aplicabilidade do artigo 85º ao sistema de pagamento TARGET, criado pelo Instituto Monetário
Europeu e pelos bancos centrais dos Estados-membros. Este sistema de pagamento, que deve entrar em
vigor no momento da passagem para a terceira fase da União Económica e Monetária e que será gerido
pela rede europeia de bancos centrais, abrangerá três categorias de pagamentos: em primeiro lugar, os
pagamentos directamente ligados à política monetária e que implicam a rede europeia dos bancos
centrais; seguidamente, a que respeita aos pagamentos interbancários (operações de arbitragem) e,
finalmente, a dos pagamentos que põem em causa os clientes dos bancos, particulares ou empresas.

No que diz respeito à primeira categoria, foi considerado que o nº 1 do artigo 85º não lhe era aplicável,
na medida em que as partes envolvidas não são empresas. Em contrapartida, a segunda e terceira
categorias de pagamento são abrangidas pelo nº 1 do artigo 85º, uma vez que as partes implicadas
nestas operações são operadores económicos; aliás, encontram-se igualmente presentes no mercado
outros sistemas de pagamento privados. A primeira interrogação dizia respeito ao projecto de
tarificação uniforme para os pagamentos efectuados através do TARGET e destinada ao conjunto dos
agentes da operação; quanto a este aspecto, a Comissão reconhece que este sistema contribui para criar
um instrumento eficaz para gerir as operações de arbitragem transfronteiras, que vai reforçar a
fiabilidade do mercado monetário no interior da zona euro. A segunda interrogação dizia respeito ao
nível da tarifa uniforme. Foi recordado ao Instituto Monetário Europeu que a tarificação aplicável deve
abranger o conjunto dos custos, incluindo os custos de funcionamento. O Instituto comprometeu-se a
informar os serviços da Comissão de qualquer desenvolvimento posterior.

                                                  
58 Remete-se para a secção relativa às empresas em posição dominante, onde consta um comentário sobre o processo

S.W.I.F.T.
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H - Estatísticas

Gráfico 1: processos novos59

                                                  
59 Os serviços da Comissão desenvolveram um novo método de registo do início dos processos de aplicação dos

artigos 85º e 86º, de forma que os dados estatísticos se aproximassem mais da realidade processual. Deste modo, a
partir de agora os processos são registados no momento em que o pedido ou a notificação produzem efeitos. Este
método de registo conduziu a uma revisão dos dados estatísticos e explica as alterações introduzidas nos dados
constantes dos relatórios anteriores.
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Gráfico 2: processos encerrados

792

495

403
367

490

14

33

14
21

27

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1993 1994 1995 1996 1997

Decisões formais
Procedimento informal



- 40 -

Gráfico 3: evolução do número total de processos pendentes no final do ano

400
426

521

447

499
528

417
388

517

806

1219

1117

1221

1280 1262

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1993 1994 1995 1996 1997

Processos novos
Processos encerrados
Processos em curso em 31 de Dezembro



- 41 -

II - Monopólios estatais e direitos monopolistas: artigos 37º e 90º do Tratado

A - O Tratado de Amesterdão

96. O Tratado de Amesterdão inclui um certo número de disposições que dizem directamente
respeito à política comunitária da concorrência. Trata-se de um novo artigo 7º-D, relativo aos serviços
de interesse económico geral, que é acompanhado por uma declaração, por um protocolo relativo ao
serviço público de radiodifusão, por uma declaração relativa às instituições públicas de crédito na
Alemanha e por uma nova redacção do nº 2 do artigo 227º, relativo às regiões ultraperiféricas.

97. O novo artigo 7º-D estabelece que “sem prejuízo do disposto nos artigos 77º, 90º e 92º e
atendendo à posição que os serviços de interesse económico geral ocupam no conjunto dos valores
comuns da União e ao papel que desempenham na promoção da coesão social e territorial, a
Comunidade e os seus Estados-membros, dentro do limite das respectivas competências e dentro de
âmbito de aplicação do presente Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com base em
princípios e em condições que lhes permitam cumprir as suas missões”. O Tratado de Amesterdão
reafirma, por conseguinte, o empenhamento da Comunidade nos objectivos de interesse económico
geral, sublinhando simultaneamente a posição que os serviços de interesse económico geral ocupam
entre os valores comuns da União e o seu papel para a promoção da coesão social e territorial.

Mantendo o disposto no artigo 90º, o novo Tratado reforça deste modo o princípio segundo o qual se
deve estabelecer um equilíbrio entre as regras de concorrência e o desempenho das missões de serviço
público.

Esta nova disposição insere-se na linha que a própria Comissão tinha sugerido na sua Comunicação de
11 de Setembro de 1996, ou seja, a introdução de um número no artigo 3º do Tratado de Roma que
viria legitimar o papel da Comunidade enquanto promotora dos serviços de interesse geral, sem que
fosse posta em causa a repartição  das competências entre a Comissão e os Estados-membros.

98. O Parlamento Europeu, no âmbito da sua Resolução de 17 de Dezembro de 1997 relativa à
Comunicação da Comissão sobre os serviços de interesse geral na Europa, que sublinha o papel
importante dos serviços públicos para a coesão económica e social, congratulou-se com a introdução no
Tratado do novo artigo 7º-D.

99. Foram adoptados alguns outros textos que dizem respeito ao serviço público: um protocolo
relativo ao serviço público de radiodifusão que sublinha a especificidade deste sector, tendo em conta a
sua dimensão cultural e política; uma declaração relativa às instituições públicas de crédito na
Alemanha, que associa as vantagens concedidas, tendo em conta que estas instituições desempenham
uma missão de interesse geral, ao respeito do princípio da proporcionalidade no que se refere ao
prejuízo das condições de concorrência e do princípio da garantia do interesse comunitário.

100. Assim, no que diz respeito à política da concorrência, os grandes equilíbrios  institucionais e
jurídicos do Tratado de Roma encontraram uma nova legitimidade nas disposições constantes do
Tratado de Amesterdão e, nomeadamente, no novo artigo 7º-D.

B - Telecomunicações

101. A Directiva de 13 de Março de 1996 relativa à introdução da plena concorrência no mercado
das telecomunicações fixou em 1 de Janeiro de 1998 a introdução da concorrência em relação aos
serviços de telefonia vocal e ao fornecimento de infra-estruturas. Esta obrigação de liberalização foi
reforçada pelo acordo assinado no âmbito da OMC relativo ao serviços de telecomunicações de base. A
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fim de garantir plenamente o êxito desta liberalização, a Comissão tomou algumas medidas que se
caracterizaram pelo seu rigor e equilíbrio.
Além disso, foram adoptadas em 1997 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho três novas directivas
de harmonização: a Directiva 97/13/CE de 10 de Abril, relativa a autorizações gerais e licenças
individuais60, a Directiva 97/33/CE de 30 de Junho, relativa à interligação e ao financiamento do
serviço universal61 e a Directiva 97/51/CE de 6 de Outubro, que altera as Directivas 90/387/CEE
(enquadramento ORA) e 92/44/CEE (linhas alugadas), tendo em vista adaptá-las a um contexto
concorrencial no sector das telecomunicações62. Estas três directivas deviam ser transpostas pelos
Estados-membros o mais tardar até 31 de Dezembro de 1997.

1. Controlo da aplicação das directivas

102. Em primeiro lugar, a Comissão pretendeu assegurar-se de que os Estados-membros tinham
cumprido as obrigações que a legislação comunitária em matéria de liberalização lhes impunha, de
forma a que o quadro regulamentar estivesse pronto em 1 de Janeiro de 1998. A fim de garantir a
coordenação do controlo das directivas específicas em matéria de concorrência e das directivas de
harmonização e, se necessário, acelerar o accionamento de processos de infracção contra Estados-
membros em atraso relativamente ao calendário estabelecido, a Comissão decidiu criar uma "equipa
comum 1998" (equipa comum responsável pela aplicação da legislação comunitária em matéria de
telecomunicações), que agrupa funcionários das direcções-gerais responsáveis pela concorrência e pelas
telecomunicações e que associa o serviço jurídico da Comissão. Esta equipa comum elaborou um
relatório para o Conselho sobre a transposição destas directivas, que foi adoptado pela Comissão em 29
de Maio de 1997 e actualizado em 8 de Outubro, com base nos resultados de reuniões bilaterais
realizadas com os Estados-membros.

103. O relatório de 29 de Maio revelou que alguns Estados-membros se encontram menos
avançados na transposição das directivas, devendo ainda ser desenvolvidos esforços consideráveis. O
relatório de 8 de Outubro de 1997 sublinha os progressos alcançados, mas refere que alguns Estados-
membros continuam em atraso relativamente ao calendário da liberalização das telecomunicações
estabelecido na Directiva nº 90/388/CEE da Comissão.

104. Em 5 de Novembro de 1997, a Comissão decidiu dar início a processos de infracção nos
termos do artigo 169º do Tratado contra sete Estados-membros: Dinamarca, Alemanha, Grécia, Itália,
Luxemburgo, Portugal e Bélgica. Nessa data, a Dinamarca não tinha assegurado que o seu operador
público, a TeleDanmark, tivesse publicado as suas condições normalizadas para a interligação em 1 de
Julho de 1997. Ora, tal publicação é crucial para permitir aos novos operadores no mercado
negociarem rapidamente, com base nestas condições normalizadas, a interligação da sua nova rede com
a rede já existente. A Grécia, por seu lado, não tinha permitido ainda aos dois operadores de GSM
privados interligarem as suas redes directamente com as redes estrangeiras sem passar pela rede do
operador público, nem tinha liberalizado em 1 de Outubro de 1997 a criação de uma nova infra-
estrutura para fornecer serviços liberalizados (ou seja, todos os serviços com excepção dos de telefonia
vocal). A Itália também não tinha assegurado a liberalização destas infra-estruturas, nem especificado
a contribuição dos novos candidatos para o custo líquido do serviço universal que incumbe à Telecom
Itália. O Luxemburgo não tinha liberalizado em 1 de Julho de 1997, nomeadamente, a criação de novas
infra-estruturas para fornecer serviços liberalizados. A Alemanha não tinha assegurado a publicação
pela Deutsche Telekom de uma lista de interligação que especificasse os preços dos serviços oferecidos.
Portugal não tinha liberalizado em 1 de Julho de 1997 a criação de novas infra-estruturas para o
fornecimento de serviços liberalizados. A Bélgica tinha apenas liberalizado a utilização de infra-
estruturas existentes e não a criação de novas infra-estruturas para o fornecimento de serviços
                                                  
60 JO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
61 JO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
62 JO L 295 de 29.10.1997, p. 23.
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liberalizados e não tinha também adoptado a legislação que estabelece a contribuição financeira dos
novos candidatos para o custo líquido do serviço universal.
No início de 1998 devem realizar-se reuniões com os Estados-membros para permitir uma nova
avaliação da situação país a país.

2. Comunicação sobre a telefonia na Internet

105. Em 2 de Maio de 1997, a Comissão publicou para consulta uma comunicação relativa à
aplicação da Directiva nº 90/388/CEE aos serviços de telefonia na Internet. A posição da Comissão é
que este serviço não pode ser considerado actualmente como telefonia vocal, uma vez que não estão
ainda preenchidas algumas condições. Estas condições, tendo em conta a evolução tecnológica, poderão
estar proximamente preenchidas, o que levaria a Comissão a alterar a sua posição. A Comissão
tenciona adoptar no início de 1998 uma versão final da sua comunicação tendo em conta os inúmeros
comentários recebidos.

3. Concessão de períodos de transposição adicionais para a liberalização das
telecomunicações

106. Consciente da existência de diferentes níveis de desenvolvimento das redes na União e
preocupada em conduzir uma política de liberalização equilibrada, a Comissão reconheceu a
necessidade de conceder a certos Estados-membros períodos adicionais de transposição, a fim de ter em
conta a situação e a dimensão das respectivas redes. Assim, com base nas disposições previstas para o
efeito na Directiva nº 96/2/CE da Comissão, que liberaliza as comunicações móveis, e na
Directiva nº 96/19/CE, que estabelece a plena concorrência, a Comissão concedeu períodos de
transposição adicionais em 12 de Fevereiro de 1997 a Portugal63, em 7 de Maio ao Luxemburgo64, em
10 de Junho à Espanha65 e finalmente em 18 de Junho à Grécia66. Nenhum dos prazos concedidos
ultrapassa o ano 2000. O quadro que se segue apresenta a situação em cada um dos Estados-
membros67.

                                                  
63 JO L 133 de 24.5.1997, p. 19.
64 JO L 234 de 26.8.1997, p. 7.
65 JO L 243 de 5.9.1997, p. 48.
66 JO L 245 de 9.9.1997, p. 6.
67 Em 27 de Novembro de 1996, a Comissão tinha igualmente concedido à Irlanda um prazo suplementar para a

liberalização das telecomunicações, XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência (1996), pontos 121 e 122.
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Estado-membro Obrigação da directiva Data prevista
na directiva

Pedido Concedido

Portugal + liberalização da telefonia vocal e
das redes públicas de
telecomunicações
+ supressão das restrições à oferta
de infra-estruturas alternativas
+ autorização de infra-estruturas
próprias para redes móveis
+ autorização de interligação
internacional das redes móveis

1.1.1998

1.7.1996

Fev. 96

Fev. 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

recusado

1.1.1999

Grécia + liberalização da telefonia vocal e
das redes públicas de
telecomunicações
+ supressão das restrições à oferta
de infra-estruturas alternativas

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxemburgo + liberalização da telefonia vocal e
das redes públicas de
telecomunicações
+ supressão das restrições à oferta
de infra-estruturas alternativas

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Espanha + liberalização da telefonia vocal e
das redes públicas de
telecomunicações

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Aplicação da decisão da Comissão relativa à discriminação na atribuição das
concessões GSM em Espanha68

107. Em 18 de Dezembro de 1996, a Comissão tinha adoptado uma decisão que obrigava a Espanha
a pôr termo à distorção de concorrência resultante do pagamento inicial de 85 mil milhões de pesetas
exigido ao segundo operador GSM, a Airtel Movíl, pagamento a que o primeiro operador, a Telefónica,
não tinha sido obrigado para obter a sua licença. Em 30 de Abril de 1997, a Comissão deu o seu acordo
à aplicação do pacote de medidas correctoras previstas pelo Governo espanhol para pôr termo a esta
distorção. As principais medidas deste pacote são o direito de o segundo operador se interligar à rede
fixa da Telefónica sem encargos até ao montante de 15 mil milhões de pesetas, a prorrogação do
período de licença da Airtel Movíl de 15 para 25 anos, a liberação antecipada de frequências e a
atribuição à Airtel Movíl de 4,5 MHz adicionais na banda de frequência de 900 MHz, bem como a
extensão da licença da Airtel Movíl sem pagamento de uma nova taxa, permitindo-lhe operar serviços
móveis igualmente na banda de frequência DCS-1800.

                                                  
68 XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência (1996), ponto 120.
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5. Encerramento do processo de infracção contra a Itália relativo às condições de
concessão da licença GSM

108. Em 1994, a Comissão tinha decidido dar início a um processo de infracção contra a Itália
relativamente às condições de concessão da segunda licença GSM. Com efeito, estas condições eram
mais pesadas do que as aplicadas ao primeiro operador, a empresa pública SIP (actualmente Telecom
Italia Mobile) e favoreciam o alargamento da posição dominante deste operador no novo mercado das
comunicações móveis celulares digitais. Em 4 de Outubro de 1995, a Comissão tinha adoptado uma
decisão que obrigava o Governo italiano a resolver esta situação69. Em Janeiro de 1996, o Governo
italiano tinha-se comprometido a adoptar um pacote de medidas correctoras. Em 1997, a Itália
notificou à Comissão o conjunto dessas medidas; na sequência da notificação, a Comissão, em 10 de
Dezembro de 1997, decidiu encerrar o processo de infracção. Entretanto, a Comissão, verificando o
não cumprimento de algumas das medidas correctoras acordadas com o Governo italiano, decidiu dar
início a um novo processo.

6. Projecto de directiva no termos do nº 3 do artigo 90º relativa à separação jurídica das
actividades de cabo e de telecomunicações

109. Em 16 de Dezembro, a Comissão Europeia aprovou um projecto de directiva nos termos do
nº 3 do artigo 90º, destinada a impedir os antigos detentores de monopólios de telecomunicações de
atrasarem o aparecimento de novos serviços de comunicações mais aperfeiçoados através da rede por
cabo, entravando deste nodo o progresso técnico em prejuízo dos utilizadores. De acordo com este
texto, os Estados-membros deveriam garantir uma separação jurídica entre os operadores por cabo e as
empresas de telecomunicações, exigindo a exploração dos dois tipos de redes por sociedades distintas.
Prevê-se igualmente que a Comissão possa impor a uma empresa de telecomunicações o abandono das
suas actividades no sector do cabo, se tal se revelar necessário, a fim de limitar os efeitos
anticoncorrenciais da posição do antigo operador monopolista no mercado.

110. O objectivo consiste em permitir aos novos operadores acederem à parte local das redes após a
liberalização do sector das telecomunicações em 1 de Janeiro de 1998. Baseia-se numa análise do
desenvolvimento do mercado após a adopção de duas directivas em 1995 e 1996. O receio da Comissão
é que, no caso de as infra-estruturas de telecomunicações e de as redes de televisão por cabo serem
fornecidas pela mesma empresa, a concorrência possa diminuir, uma vez que os novos operadores não
têm acesso ao nó local sem passar pelo operador em posição dominante. Esta situação não incentivará
o antigo detentor do monopólio a melhorar as redes por cabo a fim de oferecer serviços multimédia; a
separação contabilística exigida pela directiva existente, relativa ao cabo, não é suficiente para
encorajar a concorrência.

111. A nova directiva alterará a directiva existente relativa às redes de televisão por cabo; a
Comissão tenciona adoptá-la ela própria, com base no nº 3 do artigo 90º, após a realização da consulta
sobre o projecto.

C - Meios de comunicação social

112. A Comissão adoptou em 26 de Junho uma decisão no processo VTM, que declara incompatível com
o Tratado o direito exclusivo conferido pela Comunidade Flamenga da Bélgica em matéria de publicidade
televisiva à cadeia privada VTM.

                                                  
69 XXV Relatório sobre a Política de Concorrência (1995), ponto 109.



- 46 -

113. A decisão da Comissão considera que a concessão à VTM do direito exclusivo de emitir a partir da
Flandres mensagens publicitárias televisivas destinadas ao público flamengo constitui uma violação do
artigo 90º, em articulação com o artigo 52º do Tratado, na medida em que este direito exclusivo equivale a
excluir qualquer operador originário de outro Estado-membro que pretendesse instalar-se na Bélgica para
transmitir na rede de teledistribuição belga mensagens de publicidade televisiva destinadas ao público
flamengo. O facto de as disposições em causa se aplicarem indistintamente às empresas, que não a VTM,
estabelecidas na Bélgica e às empresas originárias de outros Estados-membros não exclui o regime
preferencial, de que a VTM beneficia, do âmbito de aplicação do artigo 52º do Tratado, dado que se trata de
medidas que constituem uma forma de discriminação com efeitos proteccionistas.

114. A Comissão considera que no presente processo não existem quaisquer razões imperiosas de
interesse geral, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, que pudessem justificar o monopólio da VTM.
Ainda que a Comissão admita que uma política cultural e a manutenção do pluralismo possam constituir
razões imperiosas de interesse geral, no caso em apreço não existe qualquer relação necessária entre, por um
lado, o objectivo de política cultural destinado a preservar o pluralismo da imprensa escrita flamenga e, por
outro, a concessão na Flandres de um monopólio da televisão comercial privada à VTM.

D - Energia

1. Acórdãos do Tribunal de Justiça relativos aos direitos exclusivos de importação e de
exportação de electricidade e de gás natural

115. O Tribunal de Justiça pronunciou-se, em 23 de Outubro, sobre os recursos por incumprimento
que a Comissão tinha introduzido em 1994 relativamente a direitos exclusivos de importação e de
exportação de electricidade e gás natural existentes nos Países Baixos, Espanha, França e Itália70. No
que diz respeito ao artigo 37º, o Tribunal confirmou que os direitos exclusivos de importação e de
exportação constituem discriminações em relação a operadores estabelecidos noutros
Estados-membros, incompatíveis com a referida disposição71. O Tribunal de Justiça não se pronunciou
sobre a questão de saber se a derrogação do nº 2 do artigo 90º, que tinha sido invocada pelos
Estados-membros, justificava nestes casos precisos a manutenção dos direitos exclusivos. O Tribunal,
ainda que reiterando o princípio fundamental de que o ónus da prova incumbe primordialmente aos que
invocam a derrogação, lamentou que a Comissão não tivesse fornecido elementos convincentes,
nomeadamente de carácter económico, que tivessem permitido ao Tribunal decidir sobre as alegações
apresentadas pelos Estados-membros.

116. A Comissão terá evidentemente em conta estas observações na sua acção futura. No que diz
respeito mais especialmente aos direitos exclusivos que tinham sido objecto das acções referidas, a
recente evolução legislativa no domínio da energia faz com que seja actualmente dispensável o recurso
à via judicial.

2. Transposição da Directiva 96/92/CE que estabelece regras comuns para o mercado
interno da electricidade

117. No final do ano passado, o Conselho tinha adoptado a directiva proposta pela Comissão que
estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade. A ideia central consiste no acesso de
terceiros ao mercado, permitindo aos compradores de electricidade recorrerem à concorrência de preços
entre produtores. Do ponto de vista operacional, a directiva propõe a seguinte alternativa: ou o acesso
                                                  
70 Acórdãos de 23.10.1997, processos C-157/94, Comissão/Países Baixos, C-158/94, Comissão/Itália, C-159/94,

Comissão/França e C-160/94, Comissão/Espanha. Neste último caso, o Tribunal considerou não existirem direitos
exclusivos.

71 Acórdão Comissão/França, citado, pontos 33, 39 e 40; acórdão Comissão/Itália, citado, pontos 23 e 32;
acórdão Comissão/Países Baixos, citado, pontos 15 e 17.
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directo de terceiros às infra-estruturas, ou o acesso ao mercado através do detentor da rede, que se
tornará comprador e revendedor único de electricidade.

118. A directiva deverá ser transposta pelos Estados-membros até 19 de Fevereiro de 1999, à
excepção da Bélgica, da Grécia e da Irlanda, que dispõem de um período adicional. Os trabalhos
efectuados pelos Estados-membros para transpor a directiva estão a ser acompanhados pela Comissão.
Os projectos destinados a dar prioridade às fontes de energia renováveis, à co-produção para utilização
urbana ou às fontes de energia locais são objecto de uma atenção especial, a fim de assegurar a sua
compatibilidade com as regras de concorrência do Tratado. A Comissão assegurará igualmente que as
modalidades utilizadas para o acesso à rede e o modo e nível de tarificação escolhidos não conduzam a
uma limitação de facto do comércio de electricidade previsto após a aplicação da directiva.

3. Proposta de directiva que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás

119. O Conselho Energia chegou, em 8 de Dezembro, a um acordo político sobre a proposta de
directiva relativa à abertura do mercado comunitário do gás natural. A Comissão congratula-se com
este acordo. A directiva estabelece regras comuns relativas ao transporte, distribuição, fornecimento e
armazenagem de gás natural; regula o acesso ao mercado, a exploração das redes e especifica os
critérios e procedimentos aplicáveis no que diz respeito à concessão de autorizações de transporte,
distribuição, fornecimento e armazenagem do gás natural. A distribuição é abrangida pela directiva,
mas os Estados-membros, mediante certas condições, podem não aplicar determinadas disposições
relativas à distribuição, no caso de colocarem em perigo o cumprimento de obrigações de serviço
público. O texto prevê neste caso que os Estados-membros possam invocar o princípio do serviço de
interesse geral, que a Comissão apreciará caso a caso.

120. A abertura real dos mercados nacionais será, em média comunitária, da ordem dos 30% do
consumo anual de gás, a partir da aplicação da directiva, com um mínimo de 20%; esta percentagem
mínima elevar-se-á para 28% cinco anos depois e para 33% dez anos depois. Paralelamente, a
categoria dos clientes elegíveis (isto é, consumidores de gás natural autorizados a negociarem os seus
contratos de fornecimentos com outros fornecedores que não o seu fornecedor habitual) é
progressivamente alargada: no momento da aplicação da directiva incluirá todos os clientes que
consumam mais de 25 milhões de metros cúbicos de gás por ano e por local de consumo, para passar
para um consumo anual de 15 milhões de metros cúbicos cinco anos depois e para 5 milhões dez anos
depois. As centrais eléctricas que funcionam a gás são consideradas clientes elegíveis,
independentemente do seu nível de consumo. Os Estados-membros podem também decidir aplicar um
limite máximo de abertura do mercado, fixado respectivamente em 30%, 38% e 43%.

121. Para a organização do acesso à rede, os Estados-membros podem escolher entre duas fórmulas:
o acesso negociado ou o acesso regulamentado. Estas duas fórmulas devem ser aplicadas segundo
critérios objectivos, transparentes e não discriminatórios. Em princípio, os gasodutos "a montante"
devem igualmente ser abertos, mas segundo modalidades a fixar pelos Estados-membros.

122. A Comissão poderá conceder algumas derrogações relativamente a determinados operadores
ligados por contratos de abastecimento do tipo "take-or-pay" no caso de registarem dificuldades devido
à liberalização. A directiva prevê também uma derrogação para os Estados-membros que não estão
directamente ligados à rede de gás de outro Estado-membro e que possuem apenas um fornecedor
externo e derrogações para os mercados e regiões emergentes na Grécia e em Portugal.

123. A posição comum do Conselho, depois de formalmente aprovada, será transmitida ao
Parlamento Europeu para segunda leitura. Prevê-se que o texto definitivo da directiva possa ser
adoptado pelo Conselho durante o primeiro semestre de 1998. A directiva deverá ser transposta e
aplicada em meados do ano 2000.
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E - Serviços postais

1. Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras comuns para o
desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais comunitários e a melhoria
da qualidade de serviço

124. Em 15 de Dezembro de 199772, o Parlamento Europeu e o Conselho adoptaram, com base
numa proposta apresentada pela Comissão em 1995 e posteriormente alterada, uma directiva de
harmonização para o sector postal. Esta directiva destina-se a introduzir regras comuns para o
desenvolvimento do sector postal e para melhorar a qualidade de serviço, bem como a abrir
gradualmente os mercados de uma forma controlada.

A directiva impõe aos Estados-membros um nível mínimo harmonizado de serviços universais,
incluindo um serviço de alta qualidade prestado em todo o país com entregas regulares garantidas a
preços acessíveis a todos os utilizadores. Este serviço envolve a recolha, transporte, triagem e entrega
de cartas, bem como de livros, catálogos, jornais, revistas e encomendas dentro de determinados limites
de preço e peso. Abrange também envios registados e envios com valor declarado e aplica-se quer às
entregas nacionais quer às internacionais. É dada especial atenção à continuidade, confidencialidade,
imparcialidade e tratamento equitativo, bem como à adaptabilidade. A directiva harmoniza a dimensão
máxima do sector que, se necessário, pode ser reservado pelos Estados-membros a fim de garantir o
financiamento do serviço universal.

2. Comunicação sobre a aplicação das regras de concorrência ao sector postal73

125. A Comissão Europeia adoptou em 17 de Dezembro uma comunicação destinada a clarificar a
aplicação das regras de concorrência aos serviços postais. A Comissão aguardou a adopção definitiva
da directiva postal antes de adoptar esta comunicação, para que a mesma tomasse plenamente em
consideração o conjunto das disposições da directiva. A comunicação fornece aos operadores postais e
aos Estados-membros directrizes sobre os princípios que orientarão a Comissão na aplicação das regras
de concorrência aos casos individuais deste sector. A Comissão indica, nomeadamente, que zelará para
que o poder de monopólio concedido aos correios nacionais a fim de garantir o serviço universal não
seja explorado de forma a alargar a sua posição dominante a actividades abertas à concorrência. Velará
igualmente por que não seja praticada qualquer discriminação injustificada a favor de clientes
importantes em detrimento dos pequenos utilizadores e por que os monopólios concedidos para os
serviços transfronteiras não sirvam para a criação de acordos ilícitos em matéria de tarificação.

F - Transportes

1. Decisão sobre a legislação italiana relativa ao trabalho portuário

126. Em 21 de Outubro, a Comissão adoptou uma decisão formal ao abrigo do nº 3 do artigo 90º do
Tratado CE relativa às disposições da legislação portuária italiana em matéria de trabalho74. A
decisão em questão impõe à Itália que ponha termo ao monopólio das companhias portuárias em
matéria de mão-de-obra temporária. Dá seguimento a um acórdão do Tribunal75 que tinha considerado
certas disposições da regulamentação italiana em matéria de trabalho portuário incompatíveis com o
direito comunitário. Nessa altura, o sector das operações portuárias estava sujeito, em cada porto

                                                  
72 JO L 15 de 21.1.1998, p. 14.
73 JO C 39 de 6.2.1998, p. 2.
74 Decisão C (97) 3108, JO L 301 de 5.11.1997, p. 17.
75 Processo C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Colectânea 1991, p. I-5889.
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italiano, a um duplo monopólio: por um lado, o monopólio relativo à organização das operações
portuárias, detido indirectamente pela entidade responsável pela gestão do porto; e por outro, o
monopólio relativo à mão-de-obra para a execução destas operações, detido pelas associações de
estivadores.

127. Na sequência de uma primeira notificação da Comissão, a Itália reformulou a sua legislação
portuária através de duas leis de 1994 e 1996. Esta reforma conduziu a uma liberalização parcial do
sector, cujos principais elementos foram a liberalização da organização das operações portuárias, a
possibilidade de as empresas portuárias contratarem o seu próprio pessoal, a criação de autoridades
portuárias, a imposição de os gestores do porto não desenvolverem qualquer actividade no sector das
operações portuárias e a supressão das discriminações baseadas na nacionalidade.

128. No entanto, as leis de reforma portuária introduziram novas e importantes distorções da
concorrência a favor das antigas companhias de estivadores. A principal reside no facto de as antigas
companhias portuárias, que foram transformadas para exercerem operações portuárias, terem recebido
igualmente o monopólio em dois mercados muito importantes do ponto de vista económico: o da mão-
de-obra temporária e da subcontratação dos serviços com elevada intensidade de mão-de-obra. A
Comissão considerou esta última medida contrária ao nº 1 do artigo 90º, em articulação com o
artigo 86º, uma vez que conduz as antigas companhias portuárias a abusarem da sua posição
dominante. Às antigas companhias portuárias foi, com efeito, conferido o papel de fornecedores
exclusivos dos seus concorrentes (ou seja, o papel de fornecedor exclusivo de mão-de-obra temporária e
de serviços de mão-de-obra intensiva em regime de subcontratação aos seus concorrentes no mercado
das operações portuárias), colocando-os portanto em situação de conflito de interesses. Além disso, a
nova legislação portuária italiana confere o monopólio em questão às mesmas empresas que o Tribunal
de Justiça tinha declarado terem abusado da sua posição dominante.

2. Decisão relativa às tarifas de pilotagem no porto de Génova

129. A Comissão adoptou em 21 de Outubro uma outra decisão ao abrigo do nº 3 do artigo 90º76

relativa ao sistema de redução das tarifas de pilotagem, criado no porto de Génova através de uma
circular do ministro italiano dos Transportes77. A companhia Tourship (ex Corsica Ferries) tinha
apresentado uma denúncia contra este sistema, que permitia beneficiar de uma redução de 65% sobre a
tarifa de base de pilotagem às companhias marítimas que efectuavam pelo menos quatro escalas
semanais, com itinerário, horário e frequências regulares por navios de passageiros. A Tourship
considerava que não existia qualquer justificação para conceder este tipo de redução, uma vez que o
serviço prestado pelo piloto era o mesmo independentemente do proprietário do navio.

130. Após ter analisado a denúncia, a Comissão considerou que nem a existência de economias de
escala desta dimensão, nem a protecção dos fundos submarinos justificavam de forma objectiva o nível
da redução. A Comissão reconheceu, no entanto, que podiam existir economias de escala devido à
planificação dos serviços dos pilotos para as actividades regulares das companhias marítimas, em
comparação com as actividades não regulares. No entanto, uma vez que o sistema não se baseava neste
critério, a Comissão considerou que constituía uma medida incompatível com o nº 1 do artigo 90º, em
articulação com o artigo 86º, uma vez que tinha por efeito aplicar a diversas companhias marítimas
condições desiguais para prestações equivalentes, introduzindo por esse facto distorções de
concorrência. A Comissão convidou o Governo italiano a pôr termo à infracção num prazo de dois
meses.

                                                  
76 JO L 301 de 5.11.1997, p. 27.
77 Esta tabela dá cumprimento ao acórdão de 17 de Maio de 1994 proferido no processo C-18/93

Corsica Ferries Italia/Corpo dei piloti del porto di Genova, Colectânea 1994, p. 9-1783, e foi alterada devido à
apresentação de uma denúncia por duas ocasiões, em 5 de Outubro de 1994 e em 4 de Setembro de 1996.
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3. Serviços de assistência em escala no aeroporto de Atenas

131. A Comissão pôs termo a um processo nos termos dos artigos 90º e 86º, a que tinha dado início
na sequência de denúncias diversas companhias aéreas relativamente aos serviços de assistência em
escala prestados em  regime de monopólio pela Olympic Airways no aeroporto de Atenas. A má
qualidade desses serviços (registo, encaminhamento das bagagens, limpeza, catering, etc.) e a falta de
transparência das tarifas resultavam de um abuso de posição dominante.

132. Na sequência desta decisão, as Autoridades gregas realizaram obras de melhoramento do
terminal Leste do aeroporto de Atenas, que recebe as companhias aéreas estrangeiras. Estão a ser ou
irão ser proximamente realizadas obras importantes noutros aeroportos turísticos gregos. A legislação
sobre o trabalho temporário, que impedia a Olympic Airways de recrutar à vontade pessoal sazonal
para fazer face aos picos de tráfego durante a estação turística foi alterada.

133. O monopólio da Olympic Airways no domínio da prestação de serviços de assistência em
escala será suprimido a partir de 1 de Janeiro de 1998, data em que um novo operador, escolhido por
concurso, entrará no mercado. A partir de 1 de Janeiro de 1999 (data prevista pela directiva do
Conselho relativa ao acesso ao mercado da assistência em escala78), entrará em actividade um segundo
operador de serviços em pista.

134. A Olympic Airways criou igualmente um sistema de controlo de qualidade e de normas
mínimas que se compromete a respeitar nos aeroportos de Atenas, Heraklion, Chania, Rodes, Corfu e
Tessalónica. Serão comunicadas às companhias aéreas no final de cada estação estatísticas relativas ao
cumprimento destas normas. Além disso, a Olympic Airways elaborou uma nova estrutura de
tarificação mais aproximada do custo efectivo das prestações. Estas tarifas serão a partir de agora
publicadas e qualquer alteração será anunciada e fundamentada.

4. Sistemas de descontos sobre as taxas de aterragem

135. A Comissão já tinha adoptado em 1995 uma decisão com base no nº 3 do artigo 90º79 solicitando às
Autoridades belgas para porem termo ao sistema de descontos sobre as taxas de aterragem em vigor no
aeroporto de Zaventem. Na sua decisão, a Comissão tinha considerado que este sistema constituía uma
medida estatal na acepção do nº 1 do artigo 90º, que tinha por efeito aplicar a companhias aéreas condições
desiguais, associadas à aterragem e à descolagem, para prestações equivalentes, causando-lhes por esse facto
uma desvantagem concorrencial. Este sistema constituía, por conseguinte, uma infracção ao nº 1 do
artigo 90º, em articulação com o artigo 86º. O Reino da Bélgica não cumpriu a decisão da Comissão e
introduziu um recurso perante o Tribunal de Justiça com o objectivo de anular a decisão. Este recurso, que
ainda não foi decidido pelo Tribunal de Justiça, não tem carácter suspensivo, nos termos do artigo 185º do
Tratado. Por esta razão, a Comissão deu início em 1996 ao procedimento previsto no artigo 169º por
incumprimento da sua decisão. Uma vez que não recebeu qualquer resposta ou comunicação das medidas
tomadas na sequência do parecer fundamentado, a Comissão decidiu em 19 de Março último apresentar o
caso ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 169º.

136. Por outro lado, a Comissão deu início a processos relativamente a sistemas semelhantes em três
outros Estados-membros. Foram enviadas em Maio notificações relativas a sistemas de descontos de volume
e à modulação das taxas de aterragem em função da origem nacional ou internacional do voo.

                                                  
78 Directiva 96/67/CE do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, JO L 272 de 25.10.1996, p. 36.
79 JO L 216 de 12.9.1995.
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G - Outros monopólios estatais com carácter comercial

137. A Comissão continuou a desenvolver esforços no sentido de garantir o cumprimento do
artigo 37º do Tratado CE. A adaptação dos monopólios nacionais de natureza comercial nos novos
Estados-membros foi objecto de uma atenção especial.

1. Monopólios sueco e finlandês de venda de bebidas alcoólicas

1.1. Acórdão do Tribunal de Justiça relativo ao monopólio sueco de venda a retalho de bebidas
alcoólicas

138. O Tribunal de Justiça pronunciou-se em 23 de Outubro sobre uma questão prejudicial relativa
à compatibilidade do monopólio sueco de venda a retalho de bebidas alcoólicas80 com os artigos 37º e
30º do Tratado CE. O Tribunal teve oportunidade de clarificar o âmbito de aplicação destas duas
disposições: as regras essenciais ao funcionamento dos monopólios nacionais com carácter comercial
devem ser avaliadas à luz do artigo 37º, enquanto as "medidas destacáveis" do funcionamento do
monopólio estão sujeitas ao artigo 30º. O Tribunal de Justiça confirmou o parecer da Comissão de que
a existência do direito exclusivo de venda a retalho de bebidas alcoólicas de que beneficia o monopólio
é compatível com o Tratado, reafirmando simultaneamente que é necessário velar por que o exercício
desse direito exclusivo não conduza a resultados discriminatórios. O sistema de licenças relativo às
importações e à distribuição grossista foi, em contrapartida, considerado incompatível com o artigo 30º
do Tratado.

139. A Comissão acompanha as actividades dos monopólios a retalho sueco e finlandês com base
nos relatórios que lhe foram apresentados pela autoridade sueca em matéria de concorrência e pela
Agência finlandesa de Controlo dos Produtos e reserva-se o direito de dar início a um processo formal
se não for efectivamente garantida a não discriminação.

1.2. Monopólio norueguês de bebidas alcoólicas

140. Em 3 de Dezembro de 1997, o Tribunal da EFTA emitiu um parecer consultivo81 relativo à
compatibilidade de determinadas disposições nacionais relativas à venda a retalho de bebidas alcoólicas
com vários artigos do Acordo EEE, nomeadamente com o artigo 16º, cujas  disposições correspondem
às do artigo 37º do Tratado CE.

141. O Tribunal da EFTA chegou à conclusão de que o artigo 16º do Acordo EEE não exclui
disposições nacionais segundo as quais determinadas bebidas alcoólicas, ou seja, o vinho tinto, o vinho
branco e o vinho rosé, que contenham mais de 4,75% de teor alcoólico em volume só podem ser
vendidas a retalho através de um monopólio estatal de bebidas alcoólicas, enquanto a cerveja com um
teor alcoólico inferior a 4,75% em volume (cerveja média) pode ser vendida fora do monopólio de
bebidas alcoólicas a retalho por operadores que obtenham uma licença municipal.

142. O Tribunal da EFTA declarou, contudo, que o sistema existente de duas linhas divisórias,
segundo as quais o vinho ou os produtos vinícolas com teor alcoólico entre 2,5% e 4,75% em volume
só podem ser vendidos através do monopólio estatal de bebidas alcoólicas a retalho, enquanto a cerveja
com o mesmo teor alcoólico pode ser vendida fora do monopólio estatal de venda a retalho, pode
conduzir a discriminações contrárias ao artigo 16º do Acordo EEE.

                                                  
80 Acórdão de 23.10.1997, processo C-189/95, Franzén.
81 Parecer consultivo do Tribunal da EFTA de 3 de Dezembro de 1997, processo E-1/97, Fridtjof Frank Gundersen e

Oslo kommune.
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143. O Tribunal da EFTA seguiu neste caso a abordagem utilizada pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias no processo Franzén, ou seja, as disposições que definem o âmbito do direito
exclusivo devem ser consideradas à luz do artigo 16º do Acordo EEE.

2. Monopólio austríaco dos tabacos manufacturados

144. A Áustria não cumpriu no prazo estabelecido o parecer fundamentado enviado pela Comissão
em Maio de 1997, por incumprimento da obrigação de adaptação do seu monopólio dos tabacos
manufacturados, à luz do disposto no artigo 71º do Acto de Adesão e do artigo 37º do Tratado. A
principal acusação feita à Áustria reside na manutenção de uma obrigação geral imposta a qualquer
novo operador que tente criar uma rede de distribuição grossista concorrente do monopólio de abastecer
todos os estabelecimentos situados no território nacional. Essa obrigação, para além de ser contrária às
regras aplicáveis na matéria, segundo as quais os grossistas devem ter liberdade para escolher os seus
parceiros comerciais retalhistas, tornaria praticamente impossível o acesso de novos grossistas ao
mercado em causa.
Em Dezembro de 1997, a Comissão, à luz do recente acórdão proferido pelo Tribunal em 23 de
Outubro no processo C-189/95 Franzén, evocado no ponto anterior, considerou finalmente que as
disposições da legislação nacional austríaca, que tinha contestado com base nos artigos 71º do Acto de
Adesão e 37º do Tratado CE, são destacáveis do funcionamento do monopólio, ainda que tenham
incidência neste último, devendo, por conseguinte, ser examinadas à luz do artigo 30º.
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III - Controlo das operações de concentração

A - Introdução

145. Desde 1993, o número de operações de concentração tratadas pela Comissão tem vindo a
aumentar todos os anos. Esta tendência amplificou-se de forma notória em 1997 (em especial durante o
segundo semestre), com 172 operações notificadas à Comissão (não incluindo a CECA) contra 131 em
1996, o que corresponde a uma taxa de crescimento de cerca de 30% e faz elevar a mais de 700 o
número total de notificações recebidas desde a adopção, há sete anos, do Regulamento relativo ao
controlo das operações de concentração. O número e a diversidade das operações de concentração de
dimensão comunitária, mas sobretudo o forte aumento das operações de carácter transnacional (36%
relativamente a 1996), relativas a empresas europeias originárias de diversos Estados-membros
confirmam, este ano, a aceleração do movimento de integração da economia na União Europeia. Entre a
grande diversidade de mercados em causa, certos sectores de actividade tais como os serviços
financeiros (15 notificações), a indústria química (21 notificações), as telecomunicações (17
notificações) ou a grande distribuição (11 notificações) registaram uma evolução significativa. A
diversidade das operações notificadas em 1997 manifesta-se através da sua repartição pelos diversos
tipos de operações de concentração: 77 notificações tiveram por objecto a criação de uma empresa
comum ou a aquisição de um controlo conjunto e 74 a aquisição de um controlo exclusivo ou de uma
participação maioritária; foram igualmente notificadas 7 operações de fusão e 14 OPA.

146. A actividade de controlo das operações notificadas, de que resultou em 1997 a adopção de
188 decisões, das quais 136 decisões finais (não incluindo a CECA), caracterizou-se nomeadamente
pelo facto de, desde 1990, nunca se ter registado um número tão elevado de processos objecto de
investigação aprofundada. Com efeito, em 11 casos que suscitavam sérias dúvidas quanto à sua
compatibilidade com o mercado comum (contra 6 em 1996), a Comissão decidiu dar início ao processo.
Contudo, apenas uma operação foi declarada incompatível (processo Blokker/Toys “R” Us), contra 3
no ano anterior. No termo da fase de investigação aprofundada, a Comissão tomou além disso 8
decisões de autorização (contra 4 em 1996), das quais 7 acompanhadas de condições
(Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell Douglas, Coca-Cola/Carlsberg,
Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa). A única decisão de autorização
sem condições foi a relativa ao processo Coca-cola Entreprises/Amalgated Beverages GB. Além disso,
7 outros processos (contra 3 em 1996) foram objecto de decisões de remessa para as autoridades
nacionais competentes em matéria de concorrência, sendo 6 desses processos relativos a apenas uma
parte da operação.

147. Por último, no que se refere aos sectores do carvão e do aço, o número de decisões adoptadas
em aplicação do artigo 66º do Tratado CECA, relativamente estável desde 1992, elevou-se a 10 este
ano (contra 7 em 1996). Três dessas decisões autorizaram importantes operações de reestruturação na
indústria siderúrgica. Hoogovens, o produtor integrado neerlandês adquiriu o controlo da empresa
Usines Gustave Boël na Bélgica. Os produtores alemães Thyssen e Krupp criaram uma empresa
comum, a Thyssen Krupp Stahl, na qual agruparam as suas actividades de produtos planos. No âmbito
da privatização da empresa pública espanhola Aceralia, primeiro produtor em Espanha, a Arbed
adquiriu uma participação de 35% e assumiu o controlo da empresa.

148. O aumento notório da actividade da Comissão em matéria de controlo das operações de
concentração vem confirmar o papel fundamental das disposições comunitárias. Em 1997 foi
igualmente concluído um amplo trabalho legislativo, iniciado em 1995 e centrado na revisão do
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Regulamento nº 4064/8982. Para além das alterações que alargaram nomeadamente o âmbito de
aplicação do regulamento a uma nova categoria de operações com efeitos transfronteiras, o reexame de
todas as regras e procedimentos que compõem o dispositivo de controlo permitiu igualmente a adopção
de diversos textos e alterações (aplicáveis, na sua maioria, a partir de 2 de Março de 1998). Desta
forma, reforçar-se-á novamente a eficácia de um dispositivo adaptado à evolução económica.

B - revisão do Regulamento relativo ao controlo das concentrações

1. Adopção das alterações ao Regulamento nº 4064/89

Etapas e objectivos

149. Em 1996, a Comissão apresentou oficialmente uma proposta de revisão do
Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho relativo ao controlo das operações de concentração. Esta
proposta foi apresentada na sequência de numerosas consultas a Estados-membros, a autoridades
competentes em matéria de concorrência e ao meio empresarial, bem como das reacções registadas após
a publicação, em Janeiro de 1996, de um Livro Verde neste domínio. Após a adopção dos relatórios do
Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social que se revelaram favoráveis à proposta da
Comissão, os trabalhos prosseguiram no início do primeiro semestre de 1997 no âmbito do grupo de
trabalho do Conselho.

150. Estes trabalhos preparatórios permitiram, em 24 de Abril de 1997, obter um acordo no
Conselho relativamente às alterações a introduzir no Regulamento das concentrações. Este acordo foi
formalizado em 30 de Junho de 1997, no termo da Presidência neerlandesa, através da adopção do
Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho83. As suas disposições entrarão em vigor em 1 de Março de
1998. Com o objectivo de proporcionar uma ampla informação e de facilitar a leitura do regulamento
inicial assim alterado, foi publicada no servidor Internet da Comissão uma versão consolidada que
integra as alterações introduzidas.

151. As alterações introduzidas no texto original de 1989 dão resposta ao objectivo da Comissão de
pôr termo à situação que se verificava desde a entrada em vigor do regulamento. Com efeito, um
determinado número de operações com significativos efeitos transfronteiras fica aquém dos limiares que
fazem desencadear o controlo comunitário das concentrações. Estas operações, em vez de serem
examinadas no âmbito de um sistema de “interlocutor único" a nível comunitário, são normalmente
sujeitas a controlos nacionais múltiplos de natureza e alcance diferentes. Além disso, outras alterações
aprovadas pelo Conselho dão resposta ao desejo manifestado pela Comissão de melhorar os
procedimentos de controlo, com o objectivo de minorar as limitações a que as empresas estão sujeitas
ou de simplificar as disposições regulamentares.

Teor das principais alterações

152. Foi decidido que os limiares fixados pelo regulamento de 1989 não seriam alterados, mas que
uma nova categoria de operações de concentração passaria a ser da competência comunitária. Estas
operações terão doravante dimensão comunitária quando preencherem as quatro condições cumulativas
seguintes: (i) o volume de negócios total realizado à escala mundial pelo conjunto das empresas em
causa representar um montante superior a 2 500 milhões de ecus e (ii) o volume de negócios total
realizado pelo conjunto das empresas em causa para cada um de pelo menos três Estados-membros for
superior a 100 milhões de ecus. Além disso, a fim de abranger as operações cujos efeitos ultrapassam
                                                  
82 Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo das operações de

concentração de empresas (JO  L 395 de 30.12.1989, p. 1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho, de 30 de Junho de 1997 (JO L 180 de 9.7.1997, p. 1).

83 JO L 180 de 9.7.1997, p. 1.
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as fronteiras de um único Estado-membro, o Regulamento prevê: (iii) por um lado que o volume de
negócios total realizado individualmente por pelo menos duas das empresas em causa seja superior a
25 milhões de ecus em cada um de pelo menos três Estados-membros, (iv) por outro lado, que o volume
de negócios total realizado individualmente na Comunidade por pelo menos duas das empresas em
causa seja superior a 100 milhões de ecus.

153. Estas medidas permitirão tomar melhor em consideração as realidades económicas, garantir
uma maior segurança jurídica às empresas e aumentar a eficácia administrativa através do alargamento
do "interlocutor único".

154. Os procedimentos e prazos previstos pelo Regulamento das concentrações aplicar-se-ão
doravante a todas as operações que provocam uma alteração duradoura na estrutura das empresas em
causa e, consequentemente, em especial, a todas as empresas que desempenham todas as funções de
maneira autónoma. Por outras palavras, passarão a ser abrangidas pelo âmbito de aplicação do
regulamento todas as empresas comuns que desempenham todas as funções de maneira autónoma,
mesmo aquelas que, até agora, eram examinadas no âmbito dos procedimentos ao abrigo do
Regulamento nº 17. Esta alteração terá consequências significativas, dando resposta às preocupações
frequentemente expressas pelos meios profissionais e jurídicos, no que se refere à harmonização e
simplificação do tratamento das empresas comuns que desempenham todas as funções de maneira
autónoma. Contudo, a Comissão manterá a possibilidade de apreciar os aspectos de cooperação de uma
empresa comum que desempenha todas as funções de maneira autónoma face aos critérios do
artigo 85º, no âmbito do Regulamento das Concentrações, caso exista uma coordenação do
comportamento concorrencial das empresas-mãe resultante da operação de concentração. Assim,
poderá dar início ao processo da segunda fase em caso de dúvidas sérias relativas não só a um risco de
criação ou de reforço de posição dominante, mas também a um risco de coordenação do
comportamento concorrencial das empresas-mãe incompatível com o mercado comum.

155. Por outro lado, está expressamente previsto que as empresas possam propor compromissos
durante a primeira fase da instrução, tendo em vista eliminar as dúvidas sérias que poderiam justificar,
por parte da Comissão, o início do processo de segunda fase. Para tal, foi criado um dispositivo que
prevê um alargamento do período da primeira fase de instrução, para que a Comissão possa dispor do
tempo necessário para estudar os compromissos e consultar os Estados-membros, antes de,
eventualmente, os aceitar e tomar uma decisão de autorização da operação.

156. Entre as restantes alterações introduzidas, o novo texto vem clarificar as condições em que a
Comissão pode remeter um processo para as autoridades competentes de um Estado-membro, na
sequência de um pedido fundamentado desse Estado. A Comissão remeterá nomeadamente o caso, na
totalidade ou em parte, quando uma operação afectar um mercado distinto, situado no território de um
Estado-membro e que não constitua uma parte substancial do mercado comum.

157. Por último, convém recordar duas melhorias introduzidas que dizem respeito, por um lado, ao
período durante o qual uma operação não pode ser realizada e, por outro, às modalidades de cálculo do
volume de negócios das instituições de crédito e de outras instituições financeiras. Para garantir um
controlo eficaz, o Conselho considerou que a operação de concentração deve ser suspensa até à
adopção de uma decisão final. O cálculo do volume de negócios das instituições financeiras, para
efeitos de determinação da dimensão comunitária de uma operação, será efectuado com base nas
rubricas de proveitos, tal como definidas na Directiva Bancária nº 86/635/CEE do Conselho, deixando
de ser efectuado com base no décimo do total dos balanços.
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2. Adaptação e melhoria dos outros textos que integram o dispositivo

O Regulamento de execução e as comunicações interpretativas:

158. O Regulamento (CEE) nº 3384/94 relativo às notificações, prazos e audições, bem como o
formulário de notificação em anexo, denominado formulário CO, foram objecto de uma consolidação
destinada a dar resposta a três objectivos: introduzir as alterações tornadas indispensáveis devido às
alterações do Regulamento (CEE) nº 4064/89; integrar as melhorias que se afiguraram desejáveis
através da experiência adquirida na aplicação do controlo das concentrações; clarificar e precisar
elementos de natureza puramente formal e linguística. Estas alterações foram objecto de uma consulta
junto dos meios profissionais e de juristas, tendo sido igualmente apresentadas para parecer aos
Estados-membros, por ocasião de duas reuniões do Comité Consultivo realizadas no final do ano. Pelos
mesmos motivos, as quatro comunicações interpretativas relativas ao conceito de concentração, ao
conceito de empresas em causa, às empresas comuns e ao cálculo do volume de negócios foram, para
além disso, objecto de uma revisão aprofundada.

159. No que se refere ao regulamento de execução e ao formulário CO, as alterações decorrentes
das alterações do Regulamento das concentrações, dizem principalmente respeito à racionalização das
modalidades de cálculo dos diferentes prazos que regulam a tramitação dos processos, bem como à
aplicação das disposições relativas à suspensão do efeito da notificação e à realização de uma operação
(suspensa até decisão final). As alterações introduzidas graças à experiência adquirida destinam-se a
facilitar o tratamento do processo de notificação, assegurando nomeadamente a apresentação de
informações completas e claras e a melhorar os procedimentos em matéria de audições. No que se
refere às comunicações, a nova redacção procurou essencialmente facilitar a interpretação das
alterações legislativas, actualizando simultaneamente as referências à prática decisória.

A comunicação da Comissão relativa à aproximação dos processos de tratamento das concentrações
abrangidas pelos Tratados CECA e CE

160. Prosseguindo objectivos de uma maior transparência, de uma maior consideração dos direitos
da defesa e de uma aceleração do processo de decisão, a comunicação da Comissão conduz a uma
simplificação do controlo das concentrações, aproximando determinadas regras abrangidas pelo
artigo 66º do Tratado CECA das do Regulamento nº 4064/89. A Comissão considera que vem assim
especificamente ao encontro das expectativas das empresas cujas operações são simultaneamente
abrangidas pelos dois regimes. Na perspectiva do termo próximo do Tratado CECA, todas as empresas
que desenvolvem a sua actividade nos sectores do carvão e do aço poderão, além disso, familiarizar-se
com o direito comum das concentrações.

161. As principais alterações introduzidas em matéria de transparência prevêem a publicação,
respeitando o sigilo comercial, por um lado, da notificação e, por outro, das decisões finais adoptadas.
A protecção dos direitos da defesa, princípio geral do direito comunitário, beneficia da introdução de
uma comunicação de objecções, antes da adopção de uma decisão de proibição ou de autorização
mediante condições. Neste contexto, as partes interessadas poderão, na sequência de uma comunicação
de objecções, ter acesso ao processo de instrução e formular observações durante as audições. Por
último, a Comissão tentará aplicar, nas diferentes etapas da instrução dos processos CECA, os mesmos
prazos que os fixados pelo Regulamento das concentrações. A entrada em vigor destas novas
modalidades, harmonizadas com as das alterações do Regulamento das concentrações, está prevista
para 1 de Março de 1998.
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C - Evolução recente

1. Mercados de produto e mercados geográficos

Bens de consumo corrente

162. No sector dos bens de consumo corrente, são utilizados numerosos critérios para a definição
dos mercados de produto, em especial em matéria de produtos alimentares. Os gostos e preferências dos
consumidores finais constituem, por exemplo, em muitos casos, factores determinantes para a apreciar
a substituibilidade dos produtos do ponto de vista da procura. Neste contexto, os hábitos de consumo
resultam não só das propriedades físicas e das características genéricas atribuídas aos produtos, mas
também da influência exercida pela reputação das marcas, em que se poderá basear, por seu turno, a
força concorrencial de uma empresa. Partindo destas considerações, a Comissão definiu, em três
processos, mercados distintos de bebidas com ou sem álcool, analisando um conjunto de elementos que
conduziram a modular a substituibilidade entre diferentes grupos de produtos, em função das
características da procura no mercado em causa.

163. Desta forma, no sector das bebidas não alcoólicas, a Comissão efectuou uma segmentação
entre bebidas gasosas e bebidas não gasosas, como por exemplo os sumos de fruta. Esta primeira
distinção afigurou-se suficiente para apreciar os efeitos de uma operação no processo The Coca-Cola
Company/Carlsberg, não tendo a Comissão de analisar a eventualidade de maiores segmentações. Em
contrapartida, uma tal segmentação afigurou-se insuficiente num outro processo, Coca-Cola
Enterprises/Amalgated Beverages GB, relativamente ao qual a Comissão teve de apreciar a existência
de uma distinção mais profunda entre as bebidas gasosas com cola (“colas”) e as outras bebidas
gasosas aromatizadas. Nesse caso, a Comissão chegou à conclusão de que existe no Reino Unido um
mercado específico para as bebidas com cola. No que se refere às bebidas alcoólicas, no processo
Guinness/Grand Metropolitan, a Comissão teve igualmente de modular a segmentação do sector das
bebidas espirituosas que, no Espaço Económico Europeu, continua a ser em grande medida composto
por mercados nacionais, em função das condições específicas existentes em cada um desses mercados e,
nomeadamente, dos gostos dos consumidores que variam consoante os países.

164. O critério do preço constitui igualmente um factor importante de definição do mercado de
produtos, como revelou o processo Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB. A Comissão
chegou à conclusão de que as colas constituíam na Grã-Bretanha um mercado de produto distinto,
baseando-se não só nas preferências e no gosto dos consumidores ou na imagem e na marca do produto,
mas também em elementos extraídos do seu inquérito em matéria de preços: concluiu-se que a maior
parte dos concorrentes e distribuidores, quando inquiridos relativamente à eventualidade de uma
transferência dos consumidores para outras bebidas que não as colas, em reacção a um aumento de
preço de 5% a 10%, consideravam que uma tal transferência seria limitada ou que não existiria
qualquer substituição. Por outro lado, a Comissão verificou, com base em documentos comerciais e em
estudos de mercado elaborados por profissionais, que uma grande maioria dos intervenientes no
mercado utilizava o contexto concorrencial específico das colas para a definição da sua estratégia
comercial e dos seus estudos e políticas de preços. Tomando nomeadamente em consideração o critério
do preço, a Comissão concluiu igualmente no processo Guinness/Grand Metropolitan que, na Bélgica,
a genebra não constitui o mesmo mercado de produto que o gin, devido às diferenças do preço a retalho
destas bebidas, verificadas durante mais de dois anos.

Equipamentos públicos

165. No domínio dos sectores que estão a ser liberalizados, o processo Siemens/Elektrowatt
proporcionou à Comissão a ocasião de analisar a recente evolução da concorrência em numerosos
mercados de bens de equipamento, situados a montante dos mercados de serviços de interesse geral, tais
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como o fornecimento de energia ou o serviço de telefones públicos. Em matéria de cabinas telefónicas,
as características específicas à rede de serviço universal levaram nomeadamente a Comissão a
distinguir o mercado das cabinas telefónicas públicas, com aparelhos mais robustos e que incluem um
equipamento de controlo avançado, dada a sua implantação em locais públicos situados no exterior e a
sua acessibilidade a qualquer hora. Com efeito, estas cabinas públicas são exploradas (em função de
critérios que não tomam em consideração apenas a rendibilidade económica) por operadores que
integram uma categoria específica da procura: as empresas de telecomunicações nacionais que ainda
pertencem ao sector público ou operadores privados da rede telefónica pública, autorizados no âmbito
da liberalização. Mesmo quando estiver concluída a liberalização do sector das telecomunicações, a
manutenção de uma rede telefónica que inclua cabinas telefónicas "públicas", continuará a ser
necessária no quadro da obrigação de serviço público e continuará a influenciar as condições de
concorrência num mercado onde apenas está presente uma minoria dos fabricantes de cabinas públicas.

166. Contráriamente às cabinas telefónicas privadas, exploradas por operadores privados, por
exemplo nos cafés-hotéis-restaurantes, e que constituem um mercado de dimensão europeia, os
mercados das cabinas telefónicas públicas são ainda fortemente nacionais, devido, designadamente, às
especificações e às normas técnicas (nomeadamente em matéria de segurança) estabelecidas pelos
operadores nacionais, pelo que, pelo menos em cada grande Estado-membro, existe um modelo próprio
de cabina telefónica.

2. Análise da posição dominante

2.1. Posição dominante a nível mundial

167. No contexto do processo de mundialização, um número crescente de concentrações entre
empresas de grandes dimensões, que desenvolvem a sua actividade nos mercados mundiais, é
susceptível de provocar efeitos significativos no mercado comum. Uma vez que algumas destas
operações se realizam em mercados globais, caracterizados por um reduzido número de concorrentes e
por elevadas barreiras à entrada, originam um importante risco de criação ou de reforço de posição
dominante.

168. A aplicação do Regulamento das concentrações a este tipo de operação pode caracterizar-se
por elementos de extra-territorialidade, nomeadamente quando as empresas estão estabelecidas fora das
fronteiras comuns da União Europeia e quando a operação (fusão, aquisição ou criação de empresa
comum) se realiza igualmente fora da União. Com efeito, para além do simples desencadear da
obrigação de notificação quando os limiares de volume de negócios previstos pelo regulamento são
atingidos, o elemento crítico que justifica a atribuição de competência para actuar reside no âmbito
operacional da transacção no interior do mercado comum. A questão da competência não suscita
qualquer dúvida nos casos em que o mercado geográfico de referência é definido à escala mundial, uma
vez que a União Europeia constitui uma parte substancial desse mercado. Consequentemente, a
competência baseia-se no facto de a operação afectar as condições de concorrência no mercado comum.
Contudo, mesmo que não exista uma delimitação do mercado de referência a nível mundial, a
competência da Comissão para examinar uma concentração entre empresas que não possuem nem a sua
sede, nem filiais, nem mesmo estabelecimentos no território da Comunidade, poderá basear-se nas
repercussões da operação sobre as condições de concorrência no mercado comum.

169. Neste contexto, o processo Boeing/McDonnell Douglas, que levou à criação da mais
importante empresa do mundo no sector da aeronáutica, deu lugar a uma investigação aprofundada,
tendo em conta o seu impacto sobre a concorrência. A empresa resultante da concentração detinha, com
efeito, uma quota de mercado superior a 60% no mercado global dos grandes aviões a jacto comerciais
com mais de 100 lugares, mercado extremamente concentrado, uma vez que no termo da operação
apenas subsiste um concorrente, a Airbus. Dado que a Boeing dominava já o mercado, o reforço da sua
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posição resultava de um conjunto de factores, como o aumento imediato da sua quota de mercado e o
aumento do caderno de encomendas. Outros elementos essenciais contribuíam também para o reforço
da posição dominante da Boeing. Entre eles, a Comissão realçou principalmente o efeito de alavanca
para os utilizadores de aviões McDonnell Douglas (MDC), a maior oportunidade de concluir acordos
de fornecimento exclusivo a longo prazo com as companhias aéreas, a combinação das carteiras de
patentes, bem como vantagens, em termos de repercussões tecnológicas, do financiamento público de
programas de I&D nas actividades militares e espaciais da empresa.

170. Devido à ausência de um novo concorrente potencial (nenhum outro construtor de aviões estava
interessado na aquisição das actividades em causa) a Boeing propôs compromissos relativos,
principalmente, à supressão dos contratos exclusivos, ao isolamento das actividades da MDC em aviões
comerciais e ao acesso de terceiros às patentes. Está também prevista a apresentação à Comissão de
um relatório anual relativamente aos projectos de I&D que beneficiam de financiamento público. Uma
vez que este pacote de medidas se afigurou adequado para dar resposta aos efeitos sobre a
concorrência, a Comissão decidiu consequentemente autorizar a operação mediante condições.

171. Este processo, que foi tratado paralelamente nos EUA e na União Europeia, revestiu um
carácter  particularmente sensível devido à importância considerável da operação, tanto no plano civil
como militar, e também às suas consequências económicas para a concorrência. Durante o processo
instruído pela Comissão, este caso foi objecto de grande cobertura mediática que realçou
nomeadamente os interesses de Estado em jogo. A Comissão chegou à sua decisão após uma análise
baseada nas regras de controlo das concentrações da União Europeia e em conformidade com a sua
própria prática e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Por outro
lado, este processo foi objecto de numerosos contactos e consultas, em especial entre o Comissário
responsável pela concorrência e a Comissão Federal do Comércio, no âmbito do acordo bilateral de
cooperação em matéria de concorrência concluído entre a Comunidade Europeia e o Governo dos
Estados Unidos da América. Durante a sua investigação aprofundada, a Comissão notificou às
Autoridades americanas as suas primeiras conclusões e preocupações e solicitou à Comissão Federal
do Comércio que tomasse em consideração os importantes interesses da União Europeia no que se
refere à salvaguarda da concorrência no mercado dos grandes aviões comerciais a reacção. Após a
Comissão Federal do Comércio ter tomado a decisão de não se opor à fusão, o Governo americano
informou a Comissão das suas preocupações relativamente a uma eventual decisão de proibição da
operação projectada, que poderia prejudicar os interesses de defesa dos Estados Unidos. A Comissão
tomou em consideração as preocupações expressas, na medida em que eram abrangidas pelo âmbito do
direito europeu, e limitou o seu campo de acção aos aspectos civis da operação, incluindo contudo os
efeitos da fusão para o mercado dos aviões comerciais a reacção, resultantes da combinação dos
interesses militares da Boeing e da MDC. Apesar das dificuldades inerentes a este processo, a
autorização mediante condições decidida pela Comissão no termo da sua investigação, constituiu assim
uma solução satisfatória e adequada por forma a manter uma concorrência efectiva no mercado dos
grandes aviões comerciais.

172. No processo Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho, a Comissão concluiu igualmente
que existia um risco de criação de uma posição dominante no mercado, de dimensão mundial, da
platina. Este risco surgiu na sequência da aquisição de participações da AAC na Lonrho, através de
aquisições sucessivas. A posição dominante resultava da forte quota de mercado cumulada das partes e
da grande probabilidade de esta quota vir ainda a aumentar a curto prazo, devido ao facto de a
concorrência efectiva ou potencial ser muito limitada. Para solucionar esta situação, estava excluída
uma cessão de activos uma vez que o único adquirente possível seria o terceiro operador sul-africano
Gencor, que por seu turno fora parte num projecto anterior de concentração relativamente ao qual a
Comissão se tinha oposto em 1996 (processo Gencor/Lonrho). Assim, a Anglo American concordou
com a injunção da Comissão no sentido de reduzir a sua participação na Lonrho, até um nível inferior
ao limiar que lhe conferia o controlo desta última empresa. Trata-se da primeira vez, desde a entrada
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em vigor do regulamento, que foi proposto um compromisso desta natureza - ou seja, a redução de uma
participação numa empresa cotada no mercado financeiro - permitindo assim eliminar o risco de
criação de posição dominante. Esta decisão veio aliás confirmar a prática decisória da Comissão,
segundo a qual a detenção de uma minoria qualificada pode ter por consequência uma tomada de
controlo.

2.2. Efeitos de encerramento do mercado

173. No processo BT/MCI, relativo à fusão entre a British Telecommunications e a MCI
Communications Corporation, as investigações conduzidas pela Comissão revelaram que a operação
era nomeadamente susceptível de criar ou reforçar uma posição dominante no mercado dos serviços
internacionais de telefonia vocal entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Este risco
estava ligado à relativa penúria de meios de transmissão na ligação por cabo transatlântico
Reino Unido/Estados Unidos, susceptível de conduzir à formação de um estrangulamento na ligação
por cabo, que regista uma grande expansão a nível da procura.

174. A Comissão considerou que, no caso em questão, o cabo e o satélite não eram substituíveis no
que se refere ao fornecimento de serviços de telecomunicações destinados a assegurar ligações
transatlânticas. Uma vez que a BT e a MCI dispunham de capacidades elevadas em matéria de cabo, a
sua posição foi ainda reforçada devido às suas capacidades cumuladas de encaminhamento de tráfego
nas ligações extremo a extremo. Consequentemente, as partes teriam beneficiado de vantagens
específicas (em especial em termos de pagamentos internacionais). Nenhum outro concorrente, na
ligação Reino Unido/Estados Unidos, poderia dispor de vantagens semelhantes. Além disso, a nova
entidade encontrar-se-ia numa posição que lhe permitiria opor-se à concorrência de outros operadores.
Em resposta às objecções da Comissão, as partes propuseram compromissos que consistiam
principalmente na colocação à disposição de capacidades nos cabos transatlânticos e na oferta de venda
de meios circuitos associados a outros operadores que o solicitassem. Considerou-se que estes
compromissos eram adequados para solucionar o problema verificado, uma vez que iriam facilitar o
acesso de concorrentes a uma situação semelhante de correspondentes recíprocos. Pouco tempo após a
conclusão deste processo, registou-se uma evolução inesperada com a notificação de uma nova
proposta de fusão entre a MCI e um novo operador de telecomunicações (WorldCom). Este novo
projecto, cuja concretização poderá esvaziar de conteúdo a concentração entre a BT e a MCI, tal como
autorizada pela Comissão, deverá ser objecto de uma decisão em 1998.

175. No processo Siemens/Elektrowatt, a Comissão verificou que a realização da concentração
provocava um encerramento do mercado das cabinas telefónicas públicas na Alemanha, devido ao
vínculo contratual, a longo prazo, que unia a Deutsche Telekom ao único fabricante subsistente, a
Siemens. Este vínculo resultava do desenvolvimento, em parceria, de uma nova geração de cabines
telefónicas de tecnologia Siemens. Até então, apesar de as partes serem os únicos concorrentes em
condições de fornecer as novas cabinas telefónicas, esta concorrência assegurava pelo menos uma
dupla fonte de abastecimento ao operador de telecomunicações. Na sequência da operação deixaria de
existir esta alternativa na escolha do fornecedor e a possibilidade de negociação que dela poderia
resultar. Além disso, ficaria excluída qualquer pressão concorrencial uma vez que a entrada no
mercado exigiria investimentos consideráveis, não rentáveis face às reduzidas quantidades susceptíveis
de serem vendidas. O compromisso proposto pela Siemens, no sentido de ceder as actividades de
fabrico de cabinas telefónicas da Elektrowatt/Landis & Gyr a um terceiro, que beneficiaria, além disso,
de um acesso equitativo à tecnologia subsistente, permitiu evitar os riscos de encerramento resultantes
da criação da posição dominante.
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2.3. Efeitos de gama

176. A questão da incidência potencial dos efeitos de gama na concorrência, que se reveste de uma
importância particular no sector dos produtos de consumo corrente, como as bebidas, coloca-se
nomeadamente a nível das vantagens suplementares de que pode beneficiar o detentor de marcas
dominantes. Estas vantagens podem traduzir-se, por exemplo, numa maior flexibilidade em matéria de
preços e de múltiplas possibilidades em termos de estratégia comercial. Nos processos
Coca-Cola/Carlsberg e Guinness/Grand Metropolitan, a Comissão tomou em consideração a
inclusão, numa gama de bebidas, de marcas importantes de produtos pertencentes a mercados distintos.
A Comissão concluiu que o efeito resultante de um tal agrupamento, poderá proporcionar a cada uma
das marcas da carteira uma posição mais forte no mercado do que se tal marca fosse vendida
individualmente, reforçando o poder concorrencial do detentor da carteira em diversos mercados.

177. No segundo processo, as consequências da detenção de uma carteira de marcas quase
imprescindíveis foram também examinadas no que se refere aos seus efeitos sobre a concorrência
potencial. A maior possibilidade de negociação resultante da detenção de marcas dominantes, que pode
por exemplo permitir a imposição de contratos de exclusividade, foi assim considerada como
susceptível de reforçar os obstáculos à entrada no mercado de novos produtos.

178. No sector industrial existem igualmente outros efeitos de gama. No processo
Boeing/McDonnell Douglas, por exemplo, para além do monopólio já existente no segmento dos
maiores aviões de grande fuselagem (Boeing 747), a concentração veio acrescentar um outro monopólio
no segmento dos aviões de menores dimensões com fuselagem estreita, tornando a Boeing o único
construtor aeronáutico que oferece uma gama completa de grandes aviões comerciais. Esta posição não
poderia ser contestada por novos participantes potenciais no mercado, devido à existência, neste
mercado, de barreiras à entrada extremamente elevadas e ao facto de ser necessária uma enorme
intensidade de capital.

3. Remessas aos Estados-membros

179. O processo SEHB/VIAG/PE-BEWAG, que se integra no âmbito da privatização do fornecedor
de electricidade de Berlim Bewag, constitui o único caso de remessa total de uma operação notificada à
Comissão em 1997. Esta decisão foi tomada na sequência de um pedido em que o Bundeskartellamt
alegava que a participação do outro fornecedor de energia, a PreussenElektra, na concentração, seria
susceptível de reforçar uma posição dominante no fornecimento de electricidade em Berlim e na sua
área metropolitana. Com efeito, nos novos Länder, a PreussenElektra controla certos fornecedores
regionais de electricidade cujos mercados rodeiam a zona de fornecimento da Bewag. Estes mercados
distintos não constituem uma parte substancial do Mercado Comum e a Comissão decidiu remeter o
processo ao Bundeskartellamt. Em conformidade com a directiva relativa à liberalização do sector da
electricidade, a Comissão considerou contudo que a entrada de um novo concorrente, através da
presença, entre os adquirentes, da poderosa empresa americana Southern, constituía um factor de
activação da concorrência num mercado tradicionalmente fechado.

180. O processo Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas foi objecto de uma remessa parcial ao
Bundeskartellamt, no que se refere a um vector restrito desta operação relativo a diversos sectores
industriais, tais como as tecnologias marinhas, a engenharia de sistemas e os sistemas de defesa.
Tratava-se neste caso de um mercado de equipamento para veículos blindados, muito pouco aberto à
concorrência estrangeira.

181. A OPA lançada pelo grande distribuidor Promodès sobre o seu concorrente Casino afectava
diversos mercados locais da distribuição retalhista, entre os quais Paris e a sua área metropolitana. Ao
decidir remeter algumas partes deste processo, a Comissão considerou designadamente que um exame
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por parte das Autoridades francesas da concorrência iria permitir delimitar com precisão os mercados
geográficos distintos, onde a posição dos estabelecimentos do grupo era susceptível de criar ou reforçar
uma posição dominante. Tendo em conta a estrutura do sector e a posição dos dois grupos, a Comissão
concluiu contudo que a operação poderia ser autorizada, no que se refere à parte a cuja instrução
procedeu.

182. O grupo diversificado Preussag adquiriu o controlo da Hapag-Lloyd e da Touristik Union
International, duas empresas que desenvolvem a sua actividade nos serviços de turismo e de viagens na
Alemanha, através de duas transacções distintas. A conjugação destas duas operações e de uma outra
concentração, de dimensão nacional, efectuadas paralelamente nos mesmos sectores, conduzia, segundo
o Bundeskartellamt, à criação de uma estrutura duopolística, devido aos vínculos cruzados que
existiam entre os dois grupos líderes nos mercados das viagens aéreas, dos cruzeiros marítimos e dos
voos “charters”. Tendo em conta as circunstâncias específicas do caso, a Comissão remeteu as partes
do processo relativo às aquisições da Preussag nestes mercados, a fim de permitir um exame
uniformizado das operações e de assegurar uma coerência na apreciação dos seus efeitos sobre a
concorrência. Em contrapartida, a Comissão decidiu declarar compatível com o mercado comum os
outros aspectos das concentrações notificadas que diziam nomeadamente respeito a diversos mercados
nos sectores do transporte e das agências de viagem.

183. A aquisição conjunta da Compagnie Industrielle Maritime por uma filial da Elf e pela
Compagnie Nationale de Navigation conduzia a uma tomada de controlo de um importante
armazenista de produtos petrolíferos, até essa altura independente das grandes empresas petrolíferas
que constituíam a sua clientela e era susceptível de criar ou reforçar uma posição dominante em
determinados mercados distintos da armazenagem de produtos petrolíferos. Assim, a Comissão decidiu
remeter às Autoridades francesas esta parte do processo. Outros aspectos específicos, tais como a
armazenagem de petróleo bruto destinado a uma actividade do mercado à vista internacional, que não
levantavam sérias dúvidas em matéria de concorrência, foram objecto de uma decisão de autorização.

184. A OPA lançada pela Lafarge sobre a Redland permitiu, pela primeira vez, que dois
Estados-membros cooperassem simultaneamente com a Comissão com o objectivo de tratar
determinados aspectos da operação, relativos aos mercados dos granulados e do betão pronto. As
Autoridades francesas e britânicas tinham com efeito comunicado à Comissão que a operação era
susceptível de criar ou de reforçar uma posição dominante em determinados mercados geográficos
distintos. O pedido da França incidia sobre dezassete zonas geográficas, tendo o Reino Unido, país em
que a presença da Lafarge é muito mais reduzida, identificado duas zonas afectadas. A Comissão
considerou que as autoridades nacionais competentes estavam em melhores condições para tratar as
questões levantadas, dada a dimensão local ou regional dos mercados identificados nos pedidos de
remessa. Uma vez que a concentração não era susceptível de criar nem de reforçar uma posição
dominante em qualquer outro mercado para além dos que eram objecto dos pedidos de remessa, a
Comissão autorizou a maior parte da operação, através de uma terceira decisão adoptada no mesmo
dia.

4. Empresas comuns que desempenham todas as funções de maneira autónoma

185. Na sequência da supressão do controlo diferenciado resultante do carácter de concentração ou
de cooperação de uma empresa comum, com a entrada em vigor das alterações do regulamento, o facto
de uma empresa desempenhar todas as funções de maneira autónoma passa a ser a única condição para
a aplicação do Regulamento das concentrações a este tipo de operação. Uma vez que este critério
corresponde ao exercício duradouro, por uma empresa comum, de todas as funções de uma entidade
económica autónoma, é tanto mais importante quanto metade das operações notificadas diz respeito a
empresas comuns apresentadas como tendo carácter de concentração. Ora, no que se refere a um
grande número destas operações, são previstas modalidades específicas, nomeadamente quanto aos
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vínculos comerciais que subsistem entre as empresas-mãe e a empresa comum, que exigem uma
atenção particular a fim de determinar se a empresa comum é ou não, verdadeiramente, uma empresa
que desempenha todas as funções de maneira autónoma.

186. Os principais elementos que permitem determinar se uma empresa comum desempenha todas
as funções de maneira autónoma dizem nomeadamente respeito ao facto de a empresa comum dever
dispor de todos os recursos necessários em termos de financiamento, de pessoal e de activos corpóreos
e incorpóreos. Por este motivo, a criação de uma filial comum de transporte de material nuclear, a Fuel
Logistic, criada entre a RSB Logistic Projektspedition e a AO Techsnabexport na Alemanha
(processo RSB/Tenex/Fuel Logistic), não foi considerada uma operação de concentração, uma vez que
a filial não dispunha dos activos necessários, tais como material especial de transporte, pessoal
especializado e instalações adequadas que lhe teriam permitido fornecer os seus serviços no mercado.
Além disso, a Fuel Logistic deveria fornecer os seus serviços essencialmente a uma das suas
empresas-mãe e agir como empresa auxiliar da RSB. Seguindo a mesma lógica, a filial comum criada
entre a Preussag Stahl AG e a Voest-Alpine Stahl Linz GmbH, tendo em vista a produção de chapas de
aço soldadas a laser (processo Preussag/Voest-Alpine), não foi considerada uma concentração. Com
efeito, a Comissão considerou que a empresa comum não exerceria todas as funções normalmente
desempenhadas por empresas que exercem a sua actividade no mercado em causa, uma vez que
dependeria das suas empresas-mãe para a aquisição da quase totalidade das matérias de base de que
iria necessitar e não poderia negociar livremente o preço desses fornecimentos.

187. A Comissão teve ocasião, noutras operações, de determinar a diferença entre a empresa comum
que desempenha todas as funções de maneira autónoma e a empresa comum que o não faz devido à
importância das relações que subsistem entre ela e as empresas-mãe. O facto de a empresa comum,
criada pela Philips e pela Hewlett Packard no que se refere a determinadas componentes de produtos de
iluminação, efectuar vendas às empresas-mãe durante a fase de arranque não põe em causa a conclusão
de que esta empresa irá desenvolver a sua actividade de forma duradoura no mercado (processo
Philips/Hewlett-Packard). Da mesma forma, na operação entre as empresas suecas de
telecomunicações Ericsson e Telia, que consistia na aquisição do controlo comum do grupo AU-
Systems (desenvolvimento de suportes lógicos e distribuição de equipamentos de telecomunicações), a
Telia continuaria a ser um cliente importante da empresa comum. Contudo, a Comissão tomou em
consideração a existência de outros clientes significativos e também o facto de as relações comerciais
apenas dizerem respeito a um domínio de actividades da AU-Systems, tendo considerado que esta
última irá desempenhar um papel activo no mercado, independentemente das suas vendas a uma das
suas empresas-mãe (processo Telia/Ericsson).

188. A reduzida importância económica, relativamente a uma operação considerada no seu
conjunto, dos vínculos contratuais que subsistem entre uma empresa comum e as suas empresas-mãe
ou uma das suas empresas-mãe foi igualmente considerada no processo BASF/Shell. Neste processo, a
empresa comum que reuniu as actividades de produção e de venda de polietileno da BASF e da Shell
continua a abastecer-se em produtos de base junto das empresas-mãe. Além disso, produz outras
substâncias por conta destas últimas e explora instalações que fazem parte dos parques industriais da
BASF e da Shell. Apesar destes vínculos, a empresa comum, que dispõe de fábricas próprias e é ela
própria uma empresa integrada a montante, foi considerada como uma empresa que exerce todas as
funções de maneira autónoma, tendo nomeadamente em conta o facto de uma parte preponderante
(70%) do seu volume de negócios poder ser atribuída à sua actividade no sector do polietileno.
Contudo, neste processo, a Comissão estudou cuidadosamente os riscos de coordenação do
comportamento concorrencial das empresas-mãe que poderiam resultar da operação, devido ao facto de
estas empresas deterem posições muito fortes num outro mercado das poliolefinas e devido à existência
de vínculos numerosos e complexos com a filial comum.
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189. É também tomado em consideração o período durante o qual uma empresa comum é concebida
para funcionar: no processo anteriormente citado, a duração mínima de 14 anos prevista
contratualmente foi considerada como uma base de funcionamento duradouro. Da mesma forma, uma
duração de 7 anos não põe em causa o carácter duradouro de uma empresa comum
(processo Go-Ahead/VIA/Thameslink). Por outro lado, embora a nova filial comum Merial, criada
entre a Merck e a Rhône-Poulenc no domínio da saúde animal, nomeadamente dos antiparasitas, seja
durante um período determinado um distribuidor exclusivo de certos produtos acabados da Merck e se
abasteça em determinados ingredientes químicos de base junto das suas empresas-mãe (processo
Merck/Rhône-Poulenc/Merial), não foi posto em causa o facto de a empresa comum desempenhar
todas as funções de maneira autónoma. Com efeito, a Comissão tomou em consideração o facto de a
Merial exercer de forma duradoura todas as funções de uma empresa autónoma uma vez que dispunha
de actividades próprias de investigação e desenvolvimento, essenciais no domínio em causa, de
unidades próprias de produção e de uma força de vendas. Além disso, a Merial poderá determinar as
quantidades e os preços de revenda dos produtos acabados adquiridos junto da Merck. Por último, a
Merial acrescentará um valor significativo aos produtos acabados e às matérias de base fornecidas por
qualquer das suas empresas-mãe.

5. Aplicação das regras e procedimentos

190. Tendo em conta o seu objecto, o controlo das concentrações deverá ser realizado com uma
preocupação constante de eficácia, respeitando os direitos das partes e dos terceiros. Neste contexto, o
regulamento e o seu dispositivo de execução contêm um certo número de regras e de procedimentos que
permitem conciliar os dois princípios.

191. No que se refere ao direito dos terceiros a serem ouvidos, o acórdão do Tribunal de 27 de
Novembro de 199784, por exemplo, que rejeita o recurso de anulação da decisão da Comissão no
processo Procter & Gamble/VP Schikedanz permitiu introduzir diversas precisões sobre estes direitos e
também sobre os prazos de consulta dos terceiros e do Comité Consultivo dos peritos dos
Estados-membros. O Tribunal recordou nomeadamente a distinção entre o direito acompanhado de
garantias de que beneficiam as partes na concentração tendo em vista assegurar o respeito dos seus
direitos de defesa ao longo do processo, e o direito dos terceiros a serem ouvidos para darem a conhecer
o seu ponto de vista sobre os efeitos, que lhes podem ser eventualmente prejudiciais, de um projecto de
concentração. O Tribunal recordou igualmente o princípio segundo o qual este direito dos terceiros
deve contudo ser conciliado com o objectivo principal do regulamento, que consiste em assegurar a
eficácia do controlo e a segurança jurídica das empresas sujeitas à sua aplicação. Neste caso específico,
a aplicação destes princípios levou o Tribunal a considerar que o prazo de dois dias de que havia
disposto o terceiro requerente para apresentar as suas observações sobre as alterações à operação
propostas pelo adquirente não era susceptível de comprovar que o seu direito de ser ouvido havia sido
ignorado pela Comissão. O Tribunal precisou que embora o interesse legítimo dos terceiros com direito
a serem ouvidos possa exigir que disponham de um prazo suficiente para o efeito, tal exigência deve
contudo ser adaptada ao imperativo de celeridade que caracteriza a economia geral do regulamento e
que impõe à Comissão o respeito de prazos curtos para a adopção da decisão final. Assim, este acórdão
tem o interesse de reconhecer a utilidade da flexibilidade de que beneficia a Comissão no controlo
comunitário das concentrações, conciliando o respeito dos direitos da defesa e a eficácia.

192. O desenrolar da instrução de um processo, normalmente enquadrado pelos prazos estritos
previstos no regulamento, poderá ser por vezes dificultado por questões como a ausência, no processo
de notificação, das informações necessárias à apreciação da operação. A verificação de omissões ou de
imprecisões nas informações que figuram no formulário CO ou nos seus anexos, levou assim a
Comissão a declarar incompletas as notificações de 16 processos, o que veio atrasar os prazos de

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA / Comissão.
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exame, a fim de preservar a eficácia do controlo. Tais omissões, imprecisões ou contradições diziam
por exemplo respeito à presença indirecta das partes num mercado afectado de forma sensível (processo
Veba/Degussa), às estimativas de quotas de mercado (Nestlé/San Pellegrino), ou à identificação dos
clientes ou dos concorrentes principais susceptíveis de serem contactados (Swedish Match/KAV).

193. Por outro lado, para que os resultados do controlo não sejam avaliados prematuramente e para que
não seja dificultada a eventual adopção de medidas de correcção, a operação, que deve além disso ser
notificada rapidamente, não pode ser efectuada antes de um determinado prazo (que foi alargado, pelas novas
regras, até ao momento da decisão final). Em dois processos (Samsung/AST e Maersk Data/Nantec), a
Comissão reservou-se o direito de utilizar os seus poderes de aplicar uma coima às partes devido a
notificação tardia. Por último, no processo Bertelsmann/Kirch/Premiere, a Comissão exigiu que as empresas
pusessem imediatamente termo à comercialização de descodificadores para programas de televisão digital, o
que constituía um início de execução da operação, quando esta se encontrava ainda sujeita ao período de
suspensão legal. No entanto, por forma a tomar em consideração certos imperativos tais como riscos
financeiros importantes que podem decorrer de tal obrigação, as empresas têm a possibilidade de solicitar
uma derrogação (em 1997 foram concedidas cinco derrogações).

194. Contudo, a eficácia do controlo das concentrações reside principalmente na sua capacidade de
preservar ou restabelecer uma concorrência efectiva. Com este último objectivo, a Comissão utilizou,
em duas ocasiões, o seu poder de impor medidas de separação de activos ou qualquer outra acção
adequada quando a operação de concentração tinha já sido realizada. No primeiro processo relativo a
empresas finlandesas (Kesko/Tuko), cuja incompatibilidade havia sido decidida no final de 1996, a
Comissão tomou no início de 1997 uma decisão distinta nos termos do nº 4 do artigo 8º do
regulamento, em que ordenava a execução das medidas de cessão de actividades propostas pelas
empresas, destinadas a restabelecer uma concorrência efectiva. A operação Blokker/Toys “R” US, nos
Países Baixos, foi declarada incompatível com o mercado comum mas, através da aplicação simultânea
do nº 4 do artigo 8º do regulamento, a Comissão adoptou igualmente medidas adequadas destinadas à
cessão do controlo da Toys “R” US pelo adquirente Blokker. Estas duas operações de concentração
tinham sido realizadas sem que as empresas fossem obrigadas a notificá-las à Comissão, uma vez que
não revestiam dimensão comunitária. Todavia, a Comissão examinou-as e tomou as medidas
necessárias, na sequência dos pedidos das Autoridades finlandesas e neerlandesas respectivamente, em
aplicação do artigo 22º do regulamento que prevê que um Estado-membro pode solicitar à Comissão
que esta examine uma operação de concentração sem dimensão comunitária.
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D - Estatísticas

Gráfico 4 : Número de decisões finais adoptadas anualmente a partir de 1991 e número
de notificações
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Gráfico 5 : Repartição por tipo de operação (total 1991-1997)
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IV - Auxílios estatais

A - Política geral
 
195. Muitos dos objectivos importantes que a Comissão havia fixado para a reforma da sua política
geral em matéria de auxílios estatais foram alcançados em 1997. A Comissão adoptou em primeiro
lugar uma proposta de regulamento que a habilita a dispensar determinadas categorias de auxílios da
obrigação de notificação, tendo o Conselho Indústria de 13 de Novembro dado o seu acordo político
relativamente a esta proposta. A Comissão adoptou seguidamente as suas novas orientações relativas
aos auxílios com finalidade regional e um enquadramento multissectorial dos auxílios com finalidade
regional para grandes projectos de investimento. Paralelamente à adopção destas orientações, a
Comissão fixou o limite máximo de cobertura dos auxílios regionais em 42,7% da população da União
para o período 2000-2006, o que representa uma redução de 4 pontos percentuais relativamente à
cobertura actual. Quanto ao tratamento dos processos de auxílio que teve de examinar, a sua
complexidade e elevado número submeteram mais uma vez os seus recursos a uma difícil prova.

196. Em Abril, a Comissão publicou o seu Quinto relatório sobre os auxílios estatais na União85,
que abrange o período 1992-1994. A tendência no sentido da descida registada no período 1981-1991
constitui pela primeira vez um ponto de viragem que traduz uma estabilização do volume global dos
auxílios. Segundo uma opinião amplamente partilhada86, este nível é ainda demasiado elevado e é
necessário, para favorecer a competitividade da Europa à escala mundial, que diminua. O volume dos
auxílios a favor da indústria elevou-se, em média, a cerca de 43 mil milhões de ecus por ano no período
1992-1994 na Europa dos doze, o que representa 4% do valor acrescentado e 1 400 ecus por posto de
trabalho nos sectores em causa. A evolução mais notável, realçada pelo relatório, consiste no aumento
de 7 para 36%, entre 1990 e 1994, da parte, em volume, dos auxílios ad hoc concedidos à indústria
transformadora.

197. Para além de constituir uma importante fonte de distorção da concorrência, este elevado nível
de auxílios estatais é susceptível de pôr em perigo o funcionamento eficaz do mercado único. Além
disso, o relatório revela uma disparidade crescente no nível de auxílios entre os países abrangidos pela
coesão e as regiões centrais mais ricas. Esta situação é claramente contrária ao objectivo de coesão
económica e social. A importância de um controlo rigoroso dos auxílios estatais é ainda reforçada no
contexto da realização do mercado único e da preparação da União Económica e Monetária.

198. Os novos textos adoptados pela Comissão ou que estão a ser preparados pelos seus serviços
articulam-se em torno dos seguintes objectivos:

- simplificar e clarificar as regras processuais,
- concentrar os recursos dos seus serviços num controlo mais rigoroso dos casos mais
importantes,
- diminuir globalmente o volume dos auxílios concedidos na Comunidade,
- melhorar a transparência do controlo dos auxílios87.

                                                  
85 COM(97) 170 final.
86  Ver ponto 6.4 do parecer do Comité Económico e Social sobre o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da

Concorrência (JO C 39 de 12.2.1996, p. 72).
87 Ver a este respeito o desejo expresso pelo Parlamento Europeu no ponto 7 da sua resolução sobre o XXIV

Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência (JO C 65 de 4.3.1996, p. 90).
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199. Assim, a Comissão adoptou em 1997 :
- uma proposta de regulamento de habilitação com base no artigo 94º do Tratado88,
- Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional89,
- orientações comunitárias sobre os auxílios estatais aos transportes marítimos90,
- um novo enquadramento para os auxílios no sector dos veículos automóveis91,
- um enquadramento "multissectorial" dos auxílios com finalidade regional para os grandes
projectos de investimento,
- regras específicas para o sector da agricultura e da pesca no que se refere aos auxílios de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade92,
- uma comunicação relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização93,
- uma comunicação sobre a aplicação dos artigos 92º e 93º do Tratado ao seguro de crédito à
exportação em operações garantidas a curto prazo94.

200. Por outro lado, os seguintes textos, ainda em preparação no final do ano de referência do
presente relatório, foram objecto durante este mesmo ano de reuniões multilaterais entre os serviços da
Comissão e os peritos dos Estados-membros:

- um projecto de proposta de regulamento processual com base no artigo 94º,
- um projecto de revisão das orientações comunitárias relativas aos auxílios de emergência e à
reestruturação concedidos a empresas em dificuldade,
- um projecto de enquadramento dos auxílios à formação,
- um projecto de nova directiva relativa à transparência das relações financeiras entre os
Estados-membros e as empresas públicas.

201. Os textos mais importantes do ponto de vista da redução do nível dos auxílios na União são as
orientações relativas aos auxílios com finalidade regional, o enquadramento multissectorial dos auxílios
com finalidade regional para os grandes projectos de investimento e as futuras orientações comunitárias
relativas aos auxílios de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade. Os
projectos de regulamento processual e da nova directiva relativa à transparência, bem como a
comunicação sobre as taxas de referência contribuirão, sobretudo, para uma maior transparência. Por
último, os futuros regulamentos de isenção, que serão adoptados com base no regulamento de
habilitação, deverão simplificar os procedimentos, libertando a Comissão do exame de numerosos casos
de auxílio que não apresentam riscos importantes de distorção da concorrência. Assim, a Comissão
deverá nomeadamente poder consagrar uma maior parte dos seus recursos ao exame individual dos
casos de auxílios regionais mais importantes que deverão sistematicamente ser notificados em aplicação
do novo enquadramento multissectorial.

1. Regulamentos com base no artigo 94º do Tratado

202. Os trabalhos legislativos mais importantes são sem dúvida os relativos à elaboração de
regulamentos do Conselho em aplicação do artigo 94º do Tratado. O Conselho Indústria de 14 de
Novembro de 1996, encorajou vivamente a Comissão a prosseguir os seus trabalhos sobre tais
regulamentos, tendo-a convidado a apresentar-lhe propostas com vista a melhorar a segurança jurídica,
a previsão e a coerência das suas decisões95. Em Julho, a Comissão apresentou ao Conselho uma
proposta de regulamento de habilitação.
                                                  
88 JO C 262 de 28.8.1997, p. 6.
89 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
90 JO C 205 de 5.7.1997, p. 5.
91 JO C 279 de 15.9.1997, p. 1.
92 JO C 283 de 19.9.1997, p. 2.
93 JO C 273 de 9.9.1997, p. 3
94 JO C 281 de 17.9.1997, p. 4
95 O Parlamento Europeu tinha igualmente encorajado a Comissão neste mesmo sentido: ver ponto 26 da sua

resolução sobre o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência (JO C 65 de 4.3.1996, p. 90).
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203. O objectivo da proposta de regulamento de habilitação apresentada pela Comissão ao Conselho
consiste em poder, em determinadas condições, isentar da obrigação de notificação certos tipos de
auxílios horizontais, relativamente aos quais se pode a priori presumir a compatibilidade com o
mercado comum, desde que sejam preenchidos determinados critérios precisos e pré-estabelecidos.
Desta forma, será possível, no futuro, libertar a Comissão de uma forte carga de trabalho
administrativo com fraco valor acrescentado, permitindo-lhe concentrar-se nos processos que
necessitam de uma maior atenção. Contudo, tal não significa que a Comissão pretenda renunciar a
qualquer direito ou obrigação em matéria de controlo dos auxílios que passarão, desta forma, a estar
isentos da obrigação de notificação. Os Estados-membros deverão, nomeadamente, manter um registo e
informar a Comissão, nos seus relatórios anuais, dos auxílios concedidos que beneficiaram desta
isenção. É obvio que a Comissão examinará as denúncias com toda a diligência necessária e os
Tribunais nacionais poderão igualmente ter de intervir para extrair as consequências da eventual
incorrecta aplicação destes regulamentos.

204. Na prática, o regulamento habilitará a Comissão a adoptar, após parecer de um Comité
Consultivo, regulamentos específicos cujo objecto consistirá em isentar da obrigação de notificação,
mediante determinadas condições, os auxílios que integram, em especial, as seguinte categorias:
- auxílios horizontais a favor das PME, da I&D, da protecção do ambiente, do emprego e da formação,
- regimes regionais em conformidade com os mapas nacionais previamente aprovados pela Comissão.
Além disso, este regulamento proporcionará uma base jurídica para a regra de minimis96. O Conselho
Indústria de 13 de Novembro de 1997 declarou-se, em princípio, de acordo com a proposta de
regulamento apresentada pela Comissão. Este regulamento deverá, assim, poder ser formalmente
adoptado em 1998, após a apresentação ao Conselho do parecer do Parlamento Europeu.

205. O regulamento processual em elaboração constituirá uma verdadeira codificação, no âmbito de
um regulamento único do Conselho, das diferentes regras processuais que existem actualmente em
matéria de auxílios estatais, melhorando assim a transparência e a segurança jurídica. Proporcionará
uma base jurídica mais sólida paras as actuais práticas, decorrentes na sua maior parte da
jurisprudência do Tribunal ou das regras pragmáticas que a Comissão se fixou.

Um primeiro projecto de proposta de regulamento processual dos serviços da Comissão foi apresentado
aos peritos dos Estados-membros durante a reunião multilateral de 3 e 4 de Novembro. A proposta da
Comissão deverá ser apresentada ao Conselho no início de 1998.

2. Novas orientações relativas aos auxílios com finalidade regional

206. Em 16 de Dezembro, a Comissão adoptou novas orientações relativas aos auxílios com
finalidade regional97, que permitem uniformizar os critérios utilizados para a apreciação dos auxílios
estatais com finalidade regional e substituir por um único texto o conjunto da actuais disposições, que
foram adoptadas ao longo do tempo e que são por vezes heterogéneas. As orientações contêm assim,
por um lado, elementos ainda operacionais dos textos anteriores e, por outro, novos elementos
resultantes da evolução da prática da Comissão em função da situação socioeconómica e da aceleração
do processo de integração das economias da União. A Comissão considera assim dar resposta às
necessidades em matéria de um controlo mais eficaz dos auxílios estatais na União Europeia,
concentrando mais o esforço de redução das disparidades regionais nas regiões menos favorecidas. Da
mesma forma, as orientações deverão permitir, a partir de 1 de Janeiro de 2000, a criação de um
sistema de auxílios com finalidade regional transparente e igual para todos os Estados-membros,
baseado no pleno respeito das disposições do Tratado. Durante as reuniões multilaterais de 15 de Maio

                                                  
96 Ver comunicação da Comissão relativa aos auxílios de minimis (JO C 68 de 6.3.1996, p. 9).
97 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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de 1996, 23 de Maio e 1 de Julho de 1997 foram apresentados aos peritos dos Estados-membros
sucessivos projectos de orientações.

207. De entre os novos elementos introduzidos pelas orientações, a redução das intensidades de
auxílio admissíveis no que se refere às grandes empresas reveste-se de especial importância. A redução
das intensidades dá resposta à preocupação de reduzir as distorções de concorrência ocasionadas pelos
auxílios, mantendo simultaneamente um imperativo de coesão. Além disso, esta medida destina-se a
reduzir a importância dos auxílios regionais como incentivo potencial às deslocalizações de empresas.
Para além da redução generalizada das intensidades, a Comissão introduziu regras precisas para a
modulação das intensidades máximas de auxílio segundo a gravidade e importância dos problemas
regionais.

Foram introduzidas igualmente novas regras no que se refere aos auxílios ao emprego ligados ao
investimento, tendo em vista permitir que os Estados-membros reforcem o apoio aos investimentos com
grande intensidade de mão-de-obra, contribuindo assim para o objectivo do crescimento do emprego.
Tendo em conta a crescente importância do progresso técnico, foi igualmente introduzida a
possibilidade de financiar, mediante determinados limites, certas despesas incorpóreas anteriormente
excluídas do benefício de auxílios ao investimento.

Com o objectivo de reduzir os efeitos negativos das deslocalizações eventualmente apoiadas por
auxílios regionais, as orientações estabelecem que os investimentos e os postos de trabalho objecto dos
auxílios devem permanecer na região em questão durante um período mínimo de 5 anos98.

208. Tal como anteriormente, as regiões que registam um Produto Interno Bruto (PIB) per capita
que não ultrapasse o limiar de 75% da média comunitária poderão beneficiar da derrogação prevista no
nº 3, alínea a), do artigo 92º. As orientações incluem contudo uma alteração do método de escolha das
regiões abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 92º que passará a articular-se em dois níveis:

- determinação, pela Comissão, de um limite máximo para a população abrangida pelas
derrogações do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 92º do Tratado, a nível da União e sua repartição entre os
Estados-membros;
- notificação, pelos Estados-membros, da metodologia e dos indicadores que desejam utilizar
para escolha das regiões elegíveis, bem como da lista das regiões que propõem para a derrogação do
nº 3, alínea c), do artigo 92º.

Ao estabelecer este método, a Comissão tomou em consideração o duplo imperativo que consiste em
assegurar um controlo mais rigoroso dos auxílios e em deixar aos Estados-membros a flexibilidade
necessária à sua política regional. Neste contexto, as orientações permitirão ainda aumentar a coerência
com os Fundos Estruturais graças à admissão de elegibilidade para os Fundos como critério
complementar de elegibilidade para os auxílios nacionais. Além disso, está previsto um alinhamento dos
calendários dos mapas de auxílios nacionais (compostos, para cada Estado-membro, por um limite
máximo de cobertura em termos de percentagem de população, pelas regiões elegíveis para os auxílios
regionais e pelas intensidades máximas de auxílio ao investimento ou ao emprego para cada região
elegível) e os dos Fundos Estruturais. O reforço da coerência entre os mapas nacionais das regiões
elegíveis para auxílios e os mapas das futuras intervenções regionais dos Fundos Estruturais foi, por
outro lado, objecto de uma comunicação específica dirigida aos Estados-membros99.

                                                  
98 A este respeito o Parlamento Europeu, na sua resolução sobre a reestruturação industrial, sublinhou em 13.11.1996

(JO C 362 de 2.12.1996, p. 147), referindo-se aos Fundos Estruturais, a necessidade de as autoridades regionais e
locais exigirem aos futuros investidores uma valorização e uma autonomia económica duradouras que permitam
evitar que as novas implantações sejam facilmente deslocalizadas no futuro.

99 SEC(97) 2293 final - Comunicação de 16.12.1997 sobre a política regional e a política de concorrência: reforçar a
sua concentração e coerência (ainda não publicado no JO).
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Limite máximo de cobertura dos auxílios regionais em termos de população
abrangida

209. Paralelamente à adopção das orientações, a Comissão fixou o limite máximo de cobertura dos
auxílios regionais em 42,7% da população da União para o período 2000-2006, o que representa uma
redução de 4 pontos percentuais relativamente à cobertura actual. Foi também efectuada uma
repartição deste limite máximo comunitário entre as regiões abrangidas pelo nº 3, alíneas a) e c) do
artigo 92º, bem como entre os diferentes Estados-membros, tendo em conta as disparidades regionais,
em termos de rendimento per capita e de desemprego, no contexto nacional e comunitário. Os diferentes
limites máximos nacionais, que constituem o limite máximo da cobertura dos auxílios regionais
concedidos pelos Estados-membros no período 2000-2006 serão, se for caso disso, revistos antes do
final de 1998 por forma a tomar em consideração os dados estatísticos mais recentes disponíveis.

3. Enquadramento multissectorial dos auxílios com finalidade regional para grandes
projectos de investimento

210. A Comissão adoptou em 16 de Dezembro um enquadramento multissectorial dos auxílios com
finalidade regional para grandes projectos de investimento100. Será aplicável a partir de 1 de Setembro
de 1998 por um período de 3 anos, no termo do qual a Comissão decidirá quer a sua prorrogação, quer
a sua alteração, quer ainda a sua supressão. Este enquadramento tem por objectivo limitar os montantes
dos auxílios regionais, muitas vezes demasiado elevados, a favor de grandes projectos de investimento.
Inscreve-se no objectivo mais amplo prosseguido pela Comissão de pôr termo às diferentes regras
sectoriais existentes em matéria de auxílios estatais a fim de adoptar uma abordagem única
relativamente aos casos importantes de auxílios concedidos no âmbito de regimes de auxílios regionais,
independentemente do sector de actividades, excepto no que se refere à siderurgia e ao carvão que
continuam sujeitos ao Tratado CECA até Julho de 2002. O novo enquadramento generaliza, em todos
os sectores de actividade não abrangidos por regras sectoriais em matéria de auxílios estatais, a
obrigação de notificar individualmente os auxílios previstos para os grandes projectos no âmbito de
regimes de auxílios regionais desde que se verifique um dos dois critérios seguintes:

(i) o projecto tem um custo total superior a 50 milhões de ecus101 e beneficia de um auxílio cuja
intensidade ultrapassa 50% do limite máximo admissível aplicável e cujo rácio por posto de trabalho
criado ou mantido ultrapassa 40 000102 ecus.
(ii) o montante do auxílio excede 50 milhões de ecus.

No que se refere aos grandes projectos assim definidos, o enquadramento fixa regras a fim de reduzir os
eventuais efeitos de distorção da concorrência, diminuindo o limite do auxílio relativamente ao limite de
intensidade máxima autorizada na região em causa, em função de três critérios:
- rácio capital/trabalho,
- grau de concorrência no mercado em causa,
- impacto sobre o desenvolvimento regional.

211. Estes três critérios traduzem-se, cada um, por um coeficiente cujo valor varia em função das
características do projecto. Para obter o limite máximo teórico de auxílio admissível para um grande
projecto, é necessário multiplicar a intensidade máxima admissível na região pelos três coeficientes
obtidos, desde que o resultado da multiplicação desses três coeficientes não ultrapasse 1 em valor. Com
efeito, este resultado será na maior parte dos casos inferior a 1, nomeadamente para os projectos com

                                                  
100 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
101 Montante reduzido para 15 milhões de ecus no que se refere aos projectos no sector do têxtil e do vestuário.
102 Montante reduzido para 30 000 ecus no que se refere aos projectos no sector do têxtil e do vestuário.
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grande intensidade de capital. Nestes casos, a intensidade do auxílio autorizado para os grandes
projectos será assim absolutamente inferior ao limite máximo admissível da região em causa, que
continua a ser aplicável a todos os projectos que não preencham os critérios (i) e (ii) acima referidos.

212. Durante a reunião multilateral de 15 de Janeiro, os serviços da Comissão e os peritos dos
Estados-membros tiveram a oportunidade de trocar os seus pontos de vista relativamente a um
documento de reflexão sobre o projecto de enquadramento multissectorial, tendo igualmente sido
realizadas diversas reuniões bilaterais destinadas a aperfeiçoar o enquadramento.

4. Directiva relativa à transparência

213. Os serviços da Comissão apresentaram, durante a reunião multilateral de 1 de Julho, um
projecto de nova directiva que altera a directiva relativa à transparência das relações financeiras entre
os Estados-membros e as empresas públicas103. As alterações projectadas decorrem essencialmente da
necessidade de uma separação financeira contabilística entre, por um lado, as operações abrangidas por
um serviço de interesse económico geral, na acepção do nº 2 do artigo 90º, ou que beneficiam de
direitos exclusivos e, por outro, as que integram o sector concorrencial. Essa separação deverá
contribuir para detectar a eventual existência de subvenções cruzadas entre os dois tipos de actividades.
A Comissão deverá adoptar esta directiva em 1998.

B - Noção de auxílio

214. A definição de auxílio tem uma importância fundamental para a aplicação das regras em
matéria de auxílios estatais uma vez que só devem ser notificadas à Comissão as medidas que são
abrangidas pela noção de auxílio nos termos do nº 1 do artigo 92º. Por forma a criar uma segurança
jurídica para os beneficiários dos auxílios, os Estados-membros deverão também notificar as medidas
susceptíveis de constituir um auxílio. A noção de auxílio estatal nos termos do nº 1 do artigo 92º está
dividida em quatro critérios distintos que devem ser preenchidos para que exista um auxílio estatal e
que são seguidamente descritos. As decisões da Comissão e os acórdãos do Tribunal contribuíram para
clarificar estes critérios. Descreve-se seguidamente evolução registada em 1997.

1. Vantagens concedidas a uma empresa ou a diversas empresas

215. O Tribunal de Justiça e a Comissão têm defendido em diversas ocasiões que as vantagens
concedidas pelas autoridades públicas, que reduzem os encargos que normalmente fazem parte do
orçamento de uma empresa, constituem um auxílio estatal104. No acórdão “La Poste”105, o Tribunal de
Primeira Instância confirmou a decisão da Comissão mas afirmou, contrariamente à mesma decisão,
que as vantagens fiscais concedidas à empresa pública francesa La Poste constituíam auxílios estatais
que podiam contudo beneficiar da isenção prevista no nº 2 do artigo 90º, uma vez que não excediam o
necessário para garantir a realização das missões de interesse público conferidas à La Poste. Além
disso, o Tribunal de Primeira Instância confirmou que a Comissão detinha amplos poderes
discricionários para avaliar, nos termos do nº 2 do artigo 90º, os custos adicionais de serviço público,
sendo estes poderes comparáveis aos exercidos pela Comissão na aplicação do nº 3 do artigo 92º do
Tratado.

                                                  
103 Directiva 93/84/CEE da Comissão de 30.9.1993, que altera a Directiva 80/723/CEE relativa à transparência das

relações financeiras entre os Estados-membros e as empresas públicas (JO L 254 de 12.10.1993).
104 Ver acórdão do Tribunal de 26 de Setembro de 1996 no processo C-241/94 França/Comissão, Col. 1996, p. I-4551.
105 Acórdão do Tribunal de 27 de Fevereiro de 1997 no processo T-106/95, Fédération Française des Sociétés

d’Assurances e outros /Comissão. Col. 1997, p. II - 229.



- 73 -

216. Em 1997, a Comissão utilizou por diversas vezes o princípio do investidor numa economia de
mercado. Através deste instrumento, a Comissão pode determinar se a transferência de fundos públicos
para empresas públicas ou para empresas privadas parcialmente detidas pelo Estado constitui um
auxílio estatal. Tal acontece se um investidor privado, actuando em condições normais de mercado,
concedesse esse financiamento em condições menos favoráveis ou pura e simplesmente não o
concedesse.

217. Assim, o facto de o Estado adquirir a uma empresa algumas das suas participações a uma
cotação superior à do mercado constitui um auxílio. Este ponto foi nomeadamente ilustrado pela
decisão negativa relativa à aquisição pelo Estado francês dos certificados de investimento do Crédit
Lyonnais detidos pela Thomson-SA106. A Comissão defende, neste contexto, a maior transparência, por
parte dos Estados-membros, nas operações sobre o capital de empresas que detêm.

218. O processo “Technolease”107 revela bem a complexidade das medidas de apoio a certas
empresas. Neste caso, a empresa Philips, através de uma das suas filiais, cedeu à Rabobank um
saber-fazer em matéria de crédito-locação. Esta cessão permitiu à Philips beneficiar de uma mais-valia
num montante de 600 milhões de florins, sendo também provável que a Rabobank tenha obtido uma
amortização mais rápida da sua aquisição do que aquela que a Philips poderia ter realizado. Com
efeito, os períodos de amortização são diferentes consoante os sectores de actividade. Ao permitir esta
transferência contabilística, as autoridades fiscais neerlandesas teriam, aparentemente, permitido que as
duas empresas - a Philips e a Rabobank - diminuíssem os seus impostos. Assim, na ausência de
informações mais precisas por parte das Autoridades neerlandesas, a Comissão deu início, em Abril, ao
processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado contra esta medida.

219. As vantagens concedidas a uma empresa podem assumir a forma de uma garantia das
autoridades públicas relativamente a uma parte do seu passivo. Contudo, um sistema de garantias
instituído pelo Estado mas financiado exclusivamente pelos prémios dos beneficiários não constitui um
auxílio estatal uma vez que não consome recursos estatais. Assim, a Comissão encerrou o processo
iniciado contra o regime “Regeling Bijzondere Financiering”108, a que todas as empresas com uma
situação sólida tinham acesso, tendo concluído que não existia auxílio, na medida em que as
Autoridades neerlandesas se comprometeram a ajustar os prémios se o regime se tornasse no futuro
deficitário. Seguindo a mesma lógica, a Comissão concluiu que não existia auxílio num regime de
garantias destinadas às pequenas e médias empresas109, que favorece o desenvolvimento do capital de
risco na Finlândia. Em contrapartida, a Comissão considerou que os sistemas de garantias do Estado
que não são auto-financiados através de prémios pagos pelos beneficiários incluem elementos de
auxílio.

Taxa de referência

220. Para o cálculo das vantagens financeiras decorrentes de uma medida de auxílio no caso de
pagamentos fraccionados ou de empréstimos bonificados é necessário determinar uma taxa de
referência destinada a actualizar os fluxos financeiros. A Comissão adoptou em Julho regras110 que
passarão a ser aplicadas na determinação da taxa de referência de cada país para efeitos de cálculo das
vantagens financeiras de um empréstimo com taxa bonificada ou de uma subvenção paga em fracções
sucessivas.

                                                  
106 Processo C 62/96, auxílios a favor da Thomson SA - Thomson Multimédia (ainda não publicado no JO).
107 Processo C 28/97, ex NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (JO C 338 de 8.11.1997).
108 Processo C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (JO C 202 de 2.7.1997).
109 Processo N 124/97, regime de garantias para o capital de risco (JO C 250 de 15.8.1997).
110 Comunicação relativa ao método de fixação das taxas de referência e de actualização (JO C 273 de 9.9.1997, p. 3).
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221. Com efeito, as taxas de referência são utilizadas para avaliar o equivalente-subvenção de um
auxílio pago em diversas fracções e para calcular os elementos de auxílio resultantes dos empréstimos
bonificados. Desta forma, são úteis para determinar se um auxílio é abrangido pela regra de minimis111.
Por outro lado, determinam as taxas de juro aplicáveis para o reembolso dos auxílios concedidos
ilegalmente112. Estas taxas deverão reflectir o nível médio das taxas de juro em vigor nos diferentes
Estados-membros, aplicáveis aos empréstimos a médio e a longo prazo (de 5 a 10 anos) acompanhados
das garantias normais.

Anteriormente, estas taxas eram fixadas com base em definições acordadas bilateralmente com cada
Estado-membro. Este método levou a Comissão a adoptar definições heterogéneas para diferentes as
taxas. Por outro lado, as taxas eram comunicadas à Comissão de forma irregular o que tornava difícil a
sua actualização. Neste contexto, a Comissão encomendou a realização de um estudo independente
sobre o modo de fixação das taxas de referência aplicáveis aos diferentes regimes de auxílios na União.
Este estudo foi realizado a partir de um inquérito efectuado junto de mais de 70 bancos nos
quinze Estados-membros. Com base neste estudo, a Comissão decidiu tornar mais homogéneas as
definições das taxas de referência, bem como automatizar o sistema de recolha e de actualização dessas
taxas.

 2. Origem dos recursos

222. Apenas os auxílios “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais
independentemente da forma que assumam" constituem auxílios estatais, nos termos do nº 1 do
artigo 92º. Em muitos casos é óbvia a utilização de recursos estatais. É por exemplo o que acontece
com os subsídios, as injecções de capital, os empréstimos em condições favoráveis e as isenções de
pagamentos de impostos113. Noutros casos, os elementos de recursos estatais podem ser menos óbvios.

223. Uma situação típica em que o critério dos recursos estatais é rigorosamente investigado
verifica-se quando um Estado-membro concede vantagens a determinadas empresas directamente
através de legislação. Esta questão foi levantada no caso PMU, relativamente ao qual foi dado início a
uma investigação formal no que se refere ao auxílio alegadamente concedido pela França às sociedades
de corridas de cavalos114. Uma parte do alegado auxílio não foi considerado auxílio estatal pela
Comissão. Esta vantagem resultava de legislação que previa um ajustamento no sentido da subida das
receitas das sociedades de corridas. Esta alteração na distribuição das receitas provenientes das apostas
entre os apostadores e as sociedades de corridas a favor destas últimas não envolvia uma atribuição de
recursos estatais, não estando portanto incluído nenhum elemento de auxílio estatal.

224. Uma situação semelhante surge quando um Estado-membro não obriga determinadas empresas
a darem cumprimento à legislação. A Comissão decidiu que o facto de as Autoridades espanholas não
terem obrigado uma empresa a observar a legislação no domínio ambiental não constituía por si só um
auxílio estatal na acepção do nº 1 do artigo 92º, um vez que não envolvia uma transferência de recursos
estatais115. Consequentemente, foi rejeitada a alegação dos autores da denúncia de que existia um
auxílio estatal decorrente do facto de o Estado espanhol ter de cobrir custos relativos aos danos
ambientais resultantes do não cumprimento da legislação por parte da empresa.

                                                  
111 Ver comunicação da Comissão relativa aos auxílios de minimis (JO C 68 de 6.3.1996, p. 9).
112 Ver JO C 156 de 22.6.1995.
113 No que se refere à não cobrança de impostos e contribuições devidas ver processo C 7/97 (JO C 192 de 24.6.1997).
114 Processo C 4/97 (JO C 163 de 30.05.1997).
115 Processo NN 118/97, auxílio a favor da SNIACE SA (ainda não publicado).
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225. Além disso, o critério relativo aos recursos estatais é frequentemente evidenciado quando uma
empresa controlada por um Estado-membro concede um auxílio. Esta situação verificou-se no caso
Riedel-de Haën AG em que a Comissão decidiu dar início a uma investigação formal relativamente ao
auxílio concedido por uma Fundação estabelecida na Alemanha116. O objecto legal da Fundação,
instituída através de uma lei federal, consistia em subvencionar projectos no domínio da protecção do
ambiente. Os seus recursos provêm da privatização de uma empresa anteriormente propriedade do
Estado. Além disso, o Estado alemão nomeia todos os membros do Conselho de gestão e a Fundação
está sujeita ao controlo do Tribunal de Contas Federal. Consequentemente, a Comissão considerou que
a Fundação é um organismo estatal e que os seus recursos são recursos estatais. Assim, os auxílios
concedidos pela Fundação constituem auxílios estatais.

226. Os subsídios cruzados entre actividades reservadas e actividades concorrenciais numa mesma
empresa podem implicar a transferência de recursos públicos. No processo “La Poste,” o Tribunal de
Primeira Instância excluiu a possibilidade da existência de subsídios cruzados entre as actividades
postais reservadas e as actividades de seguros da La Poste na medida em que os auxílios eram
inferiores aos custos adicionais gerados pelo desempenho da missão específica de serviço de interesse
público geral referida no nº 2 do artigo 90º e atribuída à La Poste.117

3. Critério de especificidade
 
227. O critério da especificidade é frequentemente o mais difícil de estabelecer. Permite distinguir as
medidas gerais, abrangidas pelo domínio da harmonização, das medidas específicas que podem ser
abrangidas pelos artigos 92º a 94º do Tratado.

228. Considera-se que o critério da especificidade está nomeadamente preenchido quando medidas
fiscais ou medidas relativas às contribuições sociais introduzem uma diferença de tratamento a favor de
um ou diversos sectores de actividade, sem que tal diferença se justifique pela natureza ou pela
economia do sistema de cobrança. A Comissão deu assim início a um processo formal de investigação
relativamente ao nº 52.8 da lei alemã relativa ao imposto sobre os rendimentos para o ano de 1996118.
Com efeito, esta disposição prevê uma diminuição dos rendimentos colectáveis das pessoas singulares
ou colectivas que efectuem investimentos em empresas estabelecidas nos Länder da parte Oriental da
Alemanha ou em Berlim Ocidental. Uma vez que esta medida não se pôde justificar nem pela natureza
nem pela economia da fiscalidade na Alemanha, foi considerada pela Comissão como incluindo um
auxílio estatal.

229. No processo Maribel quater, a Comissão decidiu que o regime belga que prevê a redução das
contribuições para a segurança social de todas as empresas que empregam trabalhadores manuais
constitui uma medida geral119. O regime é de natureza geral, aplicado automaticamente e não efectua
a priori uma discriminação entre sectores. O regime Maribel quater substituiu o regime
Maribel bis/ter120 que não foi considerado uma medida geral, visto que previa uma redução adicional
das contribuições para a segurança social das empresas de sectores mais envolvidos na concorrência
internacional.

                                                  
116 Processo C 63/97, ex-NN 104/97, auxílio a favor da Riedel-de-Haën AG (JO C 385 de 12.12.1997).
117 Acórdão do Tribunal de 27 de Fevereiro de 1997 no processo T-106/95 Fédération Française des Sociétés

d’Assurances e outras /Comissão, Col. 1997, p. II-229.
118 Processo C 16/97, ex-NN 9/96, 52.8 da lei alemã relativa ao imposto sobre os rendimentos para o ano de 1996 (JO

C 172 de 6.6.1997).
119 Processo N 132/97 (JO C 201 de 1.7.1997).
120 Processo C 14/96 (JO L 95 de 10.4.1997).
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4. Distorção da concorrência e efeitos sobre o comércio intracomunitário

230. Um auxílio que não produz efeitos sobre o comércio entre Estados-membros não está sujeito ao
princípio de incompatibilidade com o mercado comum. Contudo, a noção de afectação do comércio
deve ser interpretada segundo jurisprudência constante do Tribunal. Nomeadamente, é suficiente que a
empresa beneficiária do auxílio exerça, mesmo parcialmente, uma actividade objecto de comércio
significativo entre Estados-membros para que esta condição fique preenchida.

Em especial, a Comissão considera que medidas de apoio para auxiliar as empresas a desenvolverem as
suas implantações em países terceiros afectam o comércio entre Estados-membros. Com efeito, as
empresas comunitárias encontram-se numa situação de concorrência no que se refere ao
desenvolvimento das suas actividades no exterior do mercado comum. Assim, a Comissão considera121

que os auxílios destinados a investimentos directos no estrangeiro são abrangidos pelo âmbito de
aplicação do artigo 92º. Se estas medidas permitem favorecer o desenvolvimento internacional de
pequenas e médias empresas que, sem o auxílio, não teriam desenvolvido as suas actividades, podem
nesse caso ser consideradas compatíveis com o mercado comum. A Comissão tem, em contrapartida,
uma abordagem mais estrita no que se refere a auxílios à internacionalização a favor de grandes
empresas que, normalmente, deveriam poder suportar elas próprias o custo e o risco do seu
desenvolvimento internacional. Assim, decidiu dar início ao processo formal de investigação contra um
auxílio deste tipo a favor da empresa austríaca LiftgmbH122 na medida em que esta última tinha já uma
forte implantação em diversos continentes e que os seus concorrentes não beneficiavam de auxílios
destinados ao seu desenvolvimento internacional.

C - Exame da compatibilidade dos auxílios com o mercado comum

231. A Comissão manteve, durante 1997, uma abordagem rigorosa no seu exame da
compatibilidade dos auxílios estatais com o mercado comum, procurando assegurar o equilíbrio entre,
por um lado, o respeito de um regime de concorrência não falseada e, por outro, a contribuição de
certos auxílios para os objectivos das outras políticas comunitárias. Certos auxílios, nomeadamente
auxílios ao funcionamento sob forma fiscal, podem provocar importantes distorções de concorrência
sem que contribuam de forma significativa para tais objectivos comunitários. A Comissão
comprometeu-se, paralelamente com a adopção em 1 de Dezembro pelo Conselho ECOFIN123 de um
código de boa conduta no domínio da fiscalidade directa, a adoptar em 1998 orientações relativas a este
tipo de auxílios e a reexaminar os regimes fiscais em vigor nos Estados-membros.

Por outro lado, no domínio dos impostos especiais de consumo sobre os óleos minerais, a Comissão
propôs ao Conselho, a pedido dos Estados-membros, a adopção de derrogações às medidas de
harmonização da tributação na matéria124. Na sequência de uma recente decisão do Conselho125, a
Comissão comprometeu-se a reexaminar as derrogações susceptíveis de colocar problemas e,
nomeadamente, a garantir que estas últimas são compatíveis com as regras de concorrência em matéria
de auxílios estatais.

232. O acórdão Siemens126 do Tribunal, permitiu precisar a noção de auxílio ao funcionamento.
Com efeito, o Tribunal adoptou a argumentação da Comissão, confirmada pelo Tribunal de Primeira
Instância, segundo a qual os auxílios destinados à comercialização dos produtos de uma empresa, o que
constitui por definição uma das suas actividades correntes, não poderiam ser considerados como

                                                  
121 Ver nomeadamente o ponto 224 do XXVI Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência.
122 Processo C 77/97, ex-N 99/97, investimento directo no estrangeiro da LiftgmbH (ainda não publicado).
123 Resolução do Conselho de 1.12.1997.
124 Directiva 92/81/CEE.
125 Decisão do Conselho de 30 de Junho de 1997, n° 97/425/CE (JO L 182 de 10.7.1997, p. 22).
126 Acórdão do Tribunal de 15 de Maio de 1997 no processo C-278/95 P, Siemens SA/Comissão, Col. 1997, p. I -2507.
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auxílios ao investimento, devendo antes ser equiparados a auxílios ao funcionamento. Na generalidade,
os auxílios ao funcionamento são considerados incompatíveis com o mercado comum. Apenas poderão
ser autorizados em casos excepcionais:

 - quando compensam custos adicionais de transporte para regiões ultraperiféricas ou para
regiões abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado e que registam uma fraca
densidade demográfica e, de forma excepcional e temporária, as regiões abrangidas pelo nº 3,
alínea a), do artigo 92º que registem deficiências específicas127;

 - quando compensem aumentos de custos ligados à protecção do ambiente no domínio da
gestão dos resíduos ou do desagravamento dos impostos ditos ecológicos128;
- em certos sectores, tais como a construção naval, quando correspondem a regras ou limiares
muito precisos.

1. Auxílios sectoriais

1.1. Sectores sujeitos a regras específicas

1.1.1. Construção naval

233. A Comissão continuou a aplicar rigorosamente a 7ª Directiva do Conselho no que se refere ao
controlo dos auxílios à construção naval. Esta directiva continua a ser aplicável visto que não entrou
em vigor o Acordo OCDE que não foi ainda ratificado pelos Estados Unidos. Em Dezembro, com base
na proposta apresentada pela Comissão, o Conselho decidiu prorrogar a 7ª Directiva até 31 de
Dezembro de 1998, a menos que o Acordo OCDE seja ratificado e entre entretanto em vigor.
Paralelamente, a Comissão propôs igualmente um projecto para substituir a actual directiva na hipótese
de o acordo vir a ser finalmente ratificado.

234. Os casos mais importantes examinados foram os relativos aos auxílios necessários para
terminar os programas de privatização em estaleiros navais públicos em Espanha e nos estaleiros MTW
e Volkswerft da antiga Alemanha de Leste. Uma parte destes auxílios exigiu uma derrogação às regras
em vigor através de um regulamento ad hoc do Conselho129.

235. Os beneficiários destes auxílios são sujeitos a um controlo estrito por parte da Comissão. Estão
nomeadamente sujeitos a inspecções regulares no local e à obrigação de apresentar à Comissão
relatórios trimestrais sobre a aplicação do plano de reestruturação. Em especial, a Comissão
apercebeu-se de que em 1996 a produção da MTW excedeu ligeiramente o limite da sua produção
fixado em 100 000 toneladas. Assim, por ocasião da aprovação, em Julho de 1997130, da primeira
fracção de auxílio à reestruturação, a Comissão exigiu, a título de compensação, uma redução da
produção para 1997 e uma diminuição de 720 000 DM do montante dos auxílios ao funcionamento.

1.1.2. Siderurgia

236. O Sexto Código dos Auxílios à Siderurgia131 entrou em vigor em 1 de Janeiro, e permanecerá
em vigor até ao termo do Tratado CECA em 22 de Julho de 2002. Nos termos do novo Código os
auxílios estatais são apenas permitidos no que se refere à investigação e desenvolvimento e à protecção
do ambiente, obedecendo praticamente às mesmas regras que as que vigoram para outros sectores
industriais e também no que se refere aos encerramentos. Um novo elemento incluído no Sexto Código

                                                  
127 Ver pontos 4.16 a 4.18 das orientações relativas aos auxílios com finalidade regional.
128 Ver ponto 3.4 do enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente (JO C 72 de 10.3.1994).
129 Regulamento nº 1013/97 do Conselho.
130 Processos N 31/97 e C 90/97 (JO C 344 de 14.11.1997).
131 Decisão nº 2496/96/CECA da Comissão de 18 de Dezembro de 1996 que cria normas comunitárias para os auxílios

estatais à siderurgia (JO L 338, de 28.12.1996, p. 42).
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consiste na possibilidade de autorizar os auxílios destinados a encerramentos parciais, que obedecem a
regras estritas, a fim de evitar que os auxílios possam beneficiar as actividades remanescentes da
empresa em questão, e nos poderes mais efectivos atribuídos à Comissão para lutar contra os auxílios
ilegais não notificados. No corrente ano, a Comissão adoptou duas decisões através das quais deu início
ao processo de adopção de uma decisão no sentido de suspender o pagamento de auxílios estatais antes
da aprovação: MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 e ESF Feralpi GmbH133. Além
disso, a Comissão não levantou quaisquer objecções no que se refere à aquisição pela região da Valónia
de uma participação minoritária de 25% na Clabecq uma vez que o comportamento da região
correspondia ao de um investidor privado.

A Comissão prosseguiu o seu controlo de oito casos CECA que foram aprovados nos termos do
artigo 95º do Tratado CECA.

1.1.3. Carvão

237. A Decisão nº 3632/93/CECA134, de 28 de Dezembro de 1993, relativa ao regime comunitário
das intervenções dos Estados-membros a favor da indústria do carvão abrange o período entre 1994 e
2002.

238. Em 18 de Dezembro de 1996, a Comissão autorizou135 o Reino Unido a conceder uma
assistência financeira para o exercício financeiro de 1997/98 num total de 500,7 milhões de ecus (347
milhões de libras esterlinas) e um montante adicional de 29,5 milhões de ecus (24 milhões de libras
esterlinas) para o exercício financeiro de 1996/97 para cobrir encargos herdados do passado.

239. Em 30 de Abril de 1997, a Comissão autorizou136 o Reino Unido a conceder assistência
financeira, através de provisões orçamentais para o exercício financeiro de 1998/99 a serem pagas
durante o período até ao termo do Tratado CECA em Julho de 2002, num total de 1285,6 milhões de
ecus (891 milhões de libras esterlinas) para cobrir encargos herdados do passado.

240. Em 3 de Maio de 1997, a Comissão publicou no Jornal Oficial das Comunidades Europeias137

uma notificação à Espanha, relativa ao facto de não terem sido fornecidas informações suficientes no
que se refere a uma notificação relativa a auxílios adicionais propostos para 1994, 1995 e 1996.

241. Em 23 de Agosto de 1997, a Comissão publicou no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias138 uma notificação dirigida à Alemanha relativa à alegada utilização irregular de auxílios
estatais, na sequência de uma denúncia apresentada no final de 1996 por um produtor britânico de
antracite.

                                                  
132 Processo C 85/97, ex- N 301/97, auxílio ao ambiente a favor da MCR Gesellschaft für metallurgisches Rcycling,

(ainda não publicado).
133 Processo C 75/97, ex- NN 108/97, auxílio a favor da ESF Feralpi GmbH, (ainda não publicado).
134 JO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
135 Decisão 97/376/CECA (JO L 158 de 17.6.1997, p. 44).
136 Decisão 97/577/CECA (JO L 237 de 28.8.1997, p. 13).
137 Comunicação 97/C137/06 (JO C 137 de 3.5.1997, p. 6).
138 Comunicação 97/C258/02 (JO C 258 de 23.8.1997, p. 2).
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1.1.4. Indústria automóvel

a) Enquadramento para o sector dos veículos automóveis

242. A Comissão apresentou para o período 1998-2000 um novo enquadramento comunitário de
auxílios estatais para o sector dos veículos automóveis. Trata-se de uma prorrogação dos
enquadramentos do sector dos veículos automóveis que se têm sucedido desde 1989, adaptada em
função das consequências das principais tendências económicas e industriais do sector. Durante 1996, a
Comissão procedeu, com a colaboração de consultores independentes, a um estudo aprofundado do
enquadramento do sector dos veículos automóveis em vigor. As conclusões revelam a eficácia global
deste enquadramento e recomendam alguns ajustamentos no que se refere, em especial, à definição do
sector dos veículos automóveis, aos limiares de notificação e a certas modalidades de execução da
análise custos-benefícios.

243. A definição do sector dos veículos automóveis, na acepção do enquadramento, foi assim
alargada aos fornecedores de componentes de primeira ordem que produzem módulos ou subconjuntos
quando estes últimos são produzidos na própria fábrica do construtor ou num ou vários parques
industriais num determinado perímetro geográfico. O novo enquadramento prevê, além disso, a
notificação dos casos concretos quando é ultrapassado o limiar de 50 milhões de ecus no que se refere
aos custos do projecto (contra 17 milhões anteriormente) ou quando o montante de auxílios previsto
ultrapassa os 5 milhões de ecus (no enquadramento anterior não havia um limiar em função do auxílio).
Em matéria de análise custos/benefícios, é dada ênfase à demonstração unívoca da necessidade do
auxílio; além disso, a localização de comparação que permite avaliar os acréscimos de custos de
implantação numa zona assistida poderá, doravante, situar-se no EEE e também na Europa Central e
Oriental (PECO), ou mesmo nalguns casos num outro continente. Por último, a tomada em
consideração das capacidades excedentárias sectoriais conduziu à aplicação de um mecanismo
progressivo de ajustamento da intensidade de auxílio susceptível de ser autorizada.

244. Todos os Estados-membros comunicaram finalmente a sua aceitação da medida adequada
relativa a este enquadramento proposta pela Comissão, que entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1998.

b) Acórdão do Tribunal sobre o recurso da Espanha

245. Em 1 de Setembro de 1995, a Espanha interpôs no Tribunal um recurso em que solicitava a
anulação da decisão da Comissão destinada a prorrogar, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de
1995, durante um ano, o enquadramento dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis. No
seu acórdão de 15 de Abril de 1997, o Tribunal salientou que a Comissão não havia obtido o acordo
dos Estados-membros antes de adoptar a decisão objecto de recurso e que esta omissão, embora ligada
a circunstâncias excepcionais, permitia concluir pela nulidade da decisão.

A validade do enquadramento para o sector dos veículos automóveis relativo aos anos de 1996 e 1997
não foi posta em causa.

c) Exame dos processos

246. Em 1997, 19 casos concretos foram objecto, no sector dos veículos automóveis, de uma
decisão da Comissão; o montante de auxílios autorizados, relativamente a todos os objectivos
prosseguidos, eleva-se a 276 milhões de ecus.

247. O processo Volkswagen (VW) Sachsen foi concluído este ano de forma positiva. Em infracção
a uma decisão adoptada a 26 de Julho de 1996 pela Comissão Europeia, as autoridades do Land da
Saxónia pagaram, em Julho de 1996 à VW, cerca de 90 milhões de DM de auxílios adicionais
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relativamente ao montante autorizado pela Comissão, destinados a um investimento nas instalações de
Mosel II e Chemnitz II.

248. A pedido da Comissão, a Alemanha comprometeu-se em 4 de Setembro de 1996 a suspender o
pagamento, à VW, de subvenções num montante equivalente ao montante ilegalmente pago pela
Saxónia, a fim de neutralizar os efeitos, em especial económicos, desta operação. No mesmo dia, a
Comissão interpôs uma acção no Tribunal de Justiça quanto ao mérito do processo, mas decidiu
suspender um recurso de adopção de medidas provisórias enquanto Bonn mantivesse os efeitos deste
compromisso.

249. Por carta de Novembro de 1997, o Governo alemão declarou ter aplicado todas as disposições
para dar plenamente cumprimento à decisão da Comissão de 26 de Junho de 1996. As Autoridades
alemãs certificaram, nomeadamente, que o montante pago ilegalmente tinha sido objecto de um
reembolso por parte da VW, encontrando-se numa conta "de terceiros" (“Anderkonto”) a que apenas as
Autoridades alemães podem ter acesso. Além disso, este montante não servirá em caso algum para
financiar investimentos da VW na Saxónia.

250. Esta conclusão positiva levou a Comissão a decidir desistir do recurso por incumprimento
contra a Alemanha introduzido junto do Tribunal de Justiça devido ao não respeito da decisão de 26 de
Junho de 1996. Os recursos introduzidos pela Saxónia e pela VW (a que se juntou um recurso da
Alemanha) contra a Comissão estão ainda a ser examinados pelo Tribunal de Primeira Instância.

Por último, num plano mais técnico, na sequência de visitas de controlo nas instalações da VW na
Saxónia, a Comissão obteve a garantia de que esta empresa respeitaria as limitações de capacidade
impostas pela Comissão Europeia na sua decisão de Junho de 1996.

251. A Comissão autorizou alguns auxílios de fraca intensidade no sector automóvel, sem proceder
a uma análise custos/benefícios, considerando que tal análise não era necessária quando a intensidade
do auxílio é inferior a 10% do limite máximo regional admissível, acrescido, se for caso disso, de um
factor de ajustamento (“top up”). Assim, não foi necessária nenhuma análise nos processo relativos aos
auxílios da favor da SOVAB139, em França, filial da Renault e a favor da Mitsubishi Motors140, nos
Países Baixos.

1.1.5. Fibras sintéticas

252. A partir de 1977, as condições de concessão de auxílios a este sector passaram a estar
regulamentadas por um enquadramento cujas condições e âmbito têm sido revistos periodicamente. O
actual enquadramento entrou em vigor em 1 de Abril de 1996, tendo um período de validade de três
anos141.

253. O enquadramento exige a notificação de quaisquer projectos de concessão de auxílios,
independentemente da sua forma, quer a Comissão tenha ou não permitido o regime em causa (excepto
quando o auxílio satisfizer a regra de minimis), aos produtores de fibras sintéticas e através de apoio
directo destinado a:

                                                  
139 Auxílio N 683/97 (ainda não publicado no JO).
140 Auxílio N 149/97 (ainda não publicado no JO).
141 Enquadramento dos auxílios ao sector das fibras sintéticas (JO C 94 de 30.3.1996, p. 11).
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- extrusão, texturização de todos os tipos genéricos de fibras e fios com base em poliéster, poliamida,
acrílico ou polipropileno, independentemente da sua utilização final, ou

- polimerização (incluindo a policondensação), quando esta se encontra integrada na extrusão em
termos do equipamento utilizado, ou

- qualquer processo industrial conexo associado à instalação simultânea de uma capacidade de
extrusão/texturização pelo futuro beneficiário ou por outra empresa pertencente ao mesmo grupo e
que, na actividade industrial específica em causa, se encontre normalmente integrado em tais
capacidades em termos do equipamento utilizado.

254. As únicas excepções à exigência de notificação dizem respeito aos auxílios destinados à
formação profissional/reciclagem concedidos no âmbito de regimes que foram permitidos pela
Comissão ou aos auxílios concedidos no âmbito de regimes que foram permitidos pela Comissão e que
são abrangidos pelo âmbito de aplicação do enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do
ambiente ou do enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento.

255. Em 1997, a Comissão continuou a aplicar rigorosamente o enquadramento prosseguindo
investigações nos casos de alegadas infracções que foram levados ao seu conhecimento.

256. A Comissão limitou a intensidade de auxílio susceptível de ser autorizada a favor do produtor
alemão de fios de poliéster Ernst Michalke GmbH (uma filial da Hoechst) a 50% do limite máximo de
auxílio, tal como exigido pelo actual enquadramento. O auxílio foi também aprovado com base no facto
de o investimento se efectuar paralelamente a uma redução significativa de capacidade a nível do
grupo.

257. A Comissão decidiu dar início a um processo nos termos do nº 2 do artigo 93º relativamente a
um projecto de auxílio ao produtor português de fios e cordas CORDEX S.A. Embora a empresa utilize
ela própria toda a sua produção de fio contínuo de polipropileno para produzir os produtos finais que
coloca no mercado, a Comissão considerou que ao contribuir nomeadamente para um aumento da
capacidade e, independentemente das oportunidades de mercado para o produto final da empresa, o
investimento seria feito em detrimento de outros produtores de fio contínuo de polipropileno que haviam
reagido ao aumento da procura aumentando a sua capacidade sem beneficiarem de auxílio.

1.1.6. Têxtil/Vestuário

258. O sector do têxtil e do vestuário era regulamentado por orientações de 1971, alteradas em
1977. A Comissão considera, na sequência de um acórdão do Tribunal de 1995142 que estas orientações
deixaram de ser juridicamente válidas, uma vez que a obrigação de a Comissão examinar os regimes
existentes em colaboração com os Estados-membros não foi observada no que se refere ao sector do
têxtil e do vestuário.

259. Contudo, tendo em conta as especificidades do sector, o limiar a partir do qual o auxílio
individual deve ser notificado, a partir da entrada em vigor do enquadramento multissectorial, eleva-se
a 15 milhões de ecus em vez de 50 milhões para os outros sectores, desde que a intensidade ultrapasse
50% do limite máximo admissível aplicável na região considerada e que o rácio por posto de trabalho
criado ou mantido ultrapasse 30 000 ecus143.

                                                  
142 Acórdão do Tribunal de 29 de Junho de 1995 no processo, C-135/93, Espanha/Comissão, Col. 1995, p. I-1673.
143 Ver ponto IV-A-2 do presente Relatório, relativo ao enquadramento multissectorial.
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1.1.7. Transportes

260. Durante o ano de 1997, a Comissão adoptou 31 decisões relativas a auxílios no sector dos
transportes. Assim, o número de processos que deram origem a uma decisão da Comissão baixou para
o nível de 1994, correspondendo a uma diminuição de cerca de 40% relativamente aos máximos
registados em 1995 e 1996. Estes valores devem, porém, ser relativizados em função do modo de
transporte, visto que se regista um aumento dos processos no sector do transporte marítimo. A
Comissão adoptou, nomeadamente, duas decisões negativas solicitando a recuperação dos auxílios
concedidos ilegalmente.

261. No domínio dos transportes aéreos, a Comissão prosseguiu o exame das modalidades de
execução dos planos de reestruturação das companhias aéreas nacionais, verificando o respeito das
condições impostas pelas decisões que autorizam os auxílios à reestruturação destas companhias e,
nomeadamente:
– em 16 de Abril, a Comissão não colocou qualquer objecção à incorporação no capital da Air France

de mil milhões de francos franceses, que constitui o montante residual da terceira e última parcela
do auxílio no montante total de 20 mil milhões de francos franceses concedido à companhia nacional
francesa. A Comissão considerou que este montante, até então depositado numa conta bloqueada em
conformidade com a Decisão de 24 de Julho de 1996, já podia ser libertado tendo em conta o
respeito das condições previstas pela Decisão de 27 de Julho de 1994 e os compromissos assumidos
pelas Autoridades francesas no que diz respeito, em especial, à política tarifária da companhia no
Espaço Económico Europeu, às medidas tomadas de acordo com a Comissão relativamente às
aerogares de Orly Sul e Orly Oeste, bem como às modalidades de fusão entre a Air France e a Air
France Europe;

– no mesmo dia, a Comissão autorizou o pagamento à companhia portuguesa TAP da quarta e última
parcela do aumento de capital num montante total de 180 mil milhões de escudos, inicialmente
autorizado pela Decisão de 6 de Julho de 1994. A Comissão assegurou-se previamente de que as
condições previstas nesta última decisão se encontravam satisfeitas e que o plano de reestruturação
da empresa estava a realizar-se globalmente de acordo com o programa estabelecido. A Comissão
invocou, porém, a necessidade de prosseguir os esforços no sentido de assegurar a viabilidade a
longo prazo da empresa, nomeadamente através da conclusão de acordos com os parceiros sociais e
do aumento do volume das receitas;

– em 15 de Julho, a Comissão autorizou, mediante diversas condições, o pagamento à companhia
Alitalia de um auxílio no montante de 2,750 biliões de liras sob forma de dotação em capital, a
pagar em três parcelas, das quais a primeira imediatamente, no montante de 2 biliões de liras. Este
auxílio acompanha um plano de reestruturação destinado a restaurar a prazo a competitividade e a
viabilidade da companhia no novo contexto do mercado comunitário liberalizado. A Comissão
considerou, tendo em conta o plano de reestruturação e os compromissos assumidos pelas
Autoridades italianas, que o auxílio iria facilitar o desenvolvimento do sector do transporte aéreo
sem afectar as trocas comerciais de maneira contrária ao interesse comum. A autorização da
Comissão foi subordinada ao cumprimento de diversas condições destinadas a garantir,
nomeadamente, a execução integral do plano de reestruturação, a gestão da empresa de acordo com
princípios comerciais, a ausência de qualquer discriminação a favor da Alitalia, uma limitação das
capacidades oferecidas, a ausência de 'price leadership’, a cessão de certas participações detidas
pela Alitalia noutras empresas, a transparência e a natureza controlável do auxílio. Em Novembro,
a Alitalia interpôs perante o Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação da decisão da
Comissão.
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262. No domínio dos transportes marítimos, a Comissão pretendeu que as novas Orientações
comunitárias sobre os auxílios estatais aos transportes marítimos fossem igualmente aplicáveis num
prazo razoável aos regimes de auxílio existentes144. Por esta razão, propôs a todos os Estados-membros
medidas adequadas nos termos do nº 1 do artigo 93º, para que estes regimes respeitassem as novas
orientações o mais tardar em 5 de Janeiro de 1999.
As novas orientações apresentam um determinado número de alterações e de clarificações relativamente
às adoptadas pela Comissão em 3 de Agosto de 1989145. Deste modo:
– a possibilidade de reduzir os encargos sociais e fiscais relativamente à tripulação está sujeita à

condição de se tratar de tripulantes da Comunidade a bordo de navios registados num Estado-
membro. Não é autorizada qualquer outra forma de auxílio ao funcionamento. Por conseguinte, a
Comissão decidiu, em 17 de Dezembro, dar início ao processo relativamente a um regime de
auxílios irlandês na medida em que a redução dos custos salariais não se limitava apenas aos navios
arvorando pavilhão de um Estado-membro;

– as novas orientações seguem a mesma abordagem restritiva aplicada aos outros modos de transporte
no que diz respeito aos auxílios à renovação de frotas. Deste modo, não são autorizados auxílios
para a mera aquisição de navios novos ou usados. Em conformidade com esta abordagem, a
Comissão decidiu, em 21 de Outubro, dar início ao processo relativamente a um regime de auxílios
sardo à aquisição de navios. Porém, podem ser autorizados, mas dentro dos limites estritamente
necessários à cobertura dos custos adicionais, auxílios ao investimento por forma a tornar os navios
comunitários conformes com normas mais rigorosas do que as normas obrigatórias em matéria de
segurança e ambiente;

– as subvenções destinadas a compensar obrigações de serviço público e que satisfazem os critérios
das novas Orientações comunitárias sobre auxílios estatais aos transportes marítimos não são
consideradas auxílios e, por conseguinte, não têm que ser notificadas. Contrariamente, a obrigação
de notificação continua a aplicar-se às subvenções que não satisfaçam os critérios das novas
orientações.

Ainda no domínio dos transportes marítimos, a Comissão adoptou, em 21 de Outubro, uma decisão
final negativa relativamente a um regime de auxílios concedidos pela região sarda de 1988 a 1996 para
a aquisição, transformação e reparação de navios destinados ao transporte de passageiros e de
mercadorias, com a obrigação, por parte da Itália, de recuperação dos auxílios ilegalmente concedidos.

263. No seu Livro Verde sobre os portos e infra-estruturas marítimas146, adoptado em 10 de
Dezembro, a Comissão verifica que certos acordos relativos ao financiamento dos portos e à fixação de
taxas portuárias dão origem a distorções crescentes de concorrência. De acordo com a actual posição
da Comissão, o financiamento público das infra-estruturas representa, em princípio, uma medida geral
de política económica que não releva das regras relativas aos auxílios estatais desde que as infra-
estruturas sejam acessíveis a todos os utentes potenciais em bases não discriminatórias. A Comissão
apreciará esta questão no âmbito de uma comunicação sobre a tarifação das infra-estruturas, prevista
para 1998.

264. No domínio dos transportes ferroviários, a Comissão autorizou, em 19 de Novembro, ao abrigo
do nº 3, alínea c), do artigo 92º, um auxílio concedido pelas Autoridades britânicas para a venda e a
reestruturação da Railfreight Distribution, tendo considerado que o plano de reestruturação deveria
permitir a restauração, a prazo, da viabilidade da empresa e tido em conta o facto de que o auxílio se
destinava, em grande parte, a compensar os custos de utilização de infra-estruturas devidos à
Eurotunnel.

                                                  
144 JO C 205 de 5.7.1997, p. 5.
145 “Medidas financeiras e fiscais relativas às operações de transporte marítimo de navios registados na Comunidade”,

SEC (89) 921 final.
146 COM (97) 678 final.
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265. No domínio do transporte rodoviário, a Comissão adoptou, em 30 de Julho, uma decisão
parcialmente negativa relativamente a um regime de auxílio não notificado da região
Friuli-Venezia-Giulia, obrigando a Itália a suprimir e a recuperar os auxílios concedidos ilegalmente.
Esta decisão foi objecto de um recurso de anulação apresentado pelo Governo italiano, pela região em
causa e por 117 transportadores rodoviários. Simultaneamente, a Comissão introduziu um recurso
contra a Itália por não cumprimento à decisão final negativa adoptada em 1993 relativamente às
medidas fiscais para a aquisição de combustível rodoviário.

266. No domínio do transporte combinado, a Comissão decidiu, em 20 de Janeiro, dar início ao
processo previsto no nº 2 do artigo 93º, relativamente a um regime de auxílios neerlandês destinado a
cobrir as perdas associadas ao início de ligações regulares de serviços intermodais a partir de e com
destino aos Países Baixos, tendo em conta as suas dúvidas quanto à admissibilidade das medidas nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º.
Contrariamente, a Comissão autorizou, em 22 de Outubro, a prorrogação para os anos de 1997 a 2001
do regime de auxílios neerlandês aos equipamentos de transporte combinado, considerando que as
medidas previstas contribuíam de forma significativa para a transferência de uma parte do tráfego
rodoviário para outros modos de transporte menos poluentes. Tendo em conta o termo, em 31 de
Dezembro de 1997, da isenção relativa a certos auxílios ao transporte combinado, prevista no nº 1,
alínea e), do artigo 3º do Regulamento nº 1107/70, com a última redacção que lhe foi dada apelo
Regulamento nº 543/97, a Comissão fundamentou a sua decisão positiva relativamente ao período de
1998 a 2001 directamente no artigo 77º do Tratado.

267. No domínio da navegação interior, a Comissão autorizou as medidas de apoio ao transporte
artesanal em barcaças adoptadas pela Alemanha e pela França e que prorrogam, até final de 1999, os
regimes de auxílio existentes. Estas medidas constituem medidas de acompanhamento do sistema de
saneamento estrutural do sector, em conformidade com o Regulamento nº 1101/89 do Conselho,
alterado pelo Regulamento nº 2254/96.
A Comissão autorizou igualmente um auxílio concedido pelas Autoridades luxemburguesas à Luxport
para a aquisição de equipamentos de manutenção de contentores destinados ao transporte fluvial.
Trata-se do primeiro caso de aplicação do Regulamento nº 2255/96 do Conselho, que autoriza, até
1999 e mediante certas condições, auxílios aos investimentos nas infra-estruturas dos terminais fluviais
e nos equipamentos fixos e móveis necessários ao transbordo de e para a via fluvial.

1.1.8. Agricultura

268. A Comissão adoptou em Julho as novas Orientações comunitárias relativas aos auxílios de
emergência e à reestruturação a empresas agrícolas. As novas regras entraram em vigor em 1 de
Janeiro de 1998 no que diz respeito aos novos auxílios.

Esta alteração implica uma mudança significativa da política. Até à data, a Comissão considerou
compatíveis com o mercado comum os auxílios de emergência e à reestruturação que preenchessem os
seguintes critérios específicos: os problemas financeiros deviam resultar de investimentos anteriores, as
dificuldades deviam ter sido provocadas por factores externos e o auxílio total ao investimento devia
manter-se dentro de certos limites máximos. No passado, os Estados-membros tinham como alternativa
a possibilidade de utilizar as orientações comunitárias aplicáveis à generalidade dos sectores147.

Os critérios específicos para o sector agrícola são agora substituídos por critérios de natureza idêntica à
dos utilizados nas mesmas orientações, ou seja, é necessária uma contrapartida para o auxílio nos
sectores excedentários, consistindo numa redução irreversível ou no encerramento de capacidade
(5% a 16%). Por forma a serem tomadas em consideração as características especiais do sector

                                                  
147 JO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
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agrícola, no que diz respeito às pequenas empresas agrícolas (definidas como operadores que não têm
mais de 10 unidades de trabalho por ano) a exigência de reduzir ou encerrar irreversivelmente a
capacidade deve ser considerada como realizada a nível do mercado relevante mais do que a nível da
empresa em causa.

Tendo em conta os problemas práticos associados à redução da capacidade, a Comissão deixará de
exigir tal redução no caso de auxílios referentes apenas a uma quantidade mínima de produção, por
forma a que a distorção do mercado tenha uma incidência mínima. Esta derrogação pode ser aplicada
quando a produção abrangida por estes auxílios num dado ano não exceder 3% (se as medidas se
centrarem em determinados produtos ou produtores) ou 1,5% (se as medidas forem gerais) do valor
total anual dos produtos em causa num determinado Estado-membro.

269. Na sequência da publicação, no início de 1996, de um novo Enquadramento dos auxílios à
investigação e desenvolvimento relativamente a todos os sectores, incluindo a agricultura148, a
Comissão adoptou uma alteração a este documento que clarifica e redefine a sua política relativamente
a tais auxílios ao sector da agricultura. A referida alteração decorreu do facto de o enquadramento não
incluir quaisquer medidas relativamente às actividades de I&D que preencham as condições do
artigo 92º do Tratado e cujo auxílio seja superior a 75%. Este limite de 75% constituía uma abordagem
mais restritiva do que a aplicada anteriormente na agricultura. Após a entrada em vigor da alteração em
1 de Fevereiro de 1998, o enquadramento autorizará, em circunstâncias definidas, auxílios até 100% no
sector agrícola. São impostas quatro condições: a investigação deve ser de interesse geral para o sector
em causa, deve ser publicada, os seus resultados devem estar disponíveis para exploração pelas partes
interessadas numa base equitativa e deve preencher as condições previstas no Anexo 2 do Acordo do
GATT sobre a agricultura. Os casos que não preencham estas condições são examinados no âmbito de
outras disposições do enquadramento.

270. A Comissão adoptou em 1995 uma comunicação sobre os auxílios estatais relativos a
empréstimos a curto prazo com taxas de juros bonificados no sector da agricultura ("créditos de
gestão")149.O principal objectivo destas orientações consiste no reforço da política da Comissão relativa
a estes tipos de auxílios. De acordo com a comunicação, a Comissão reconhece que as especificidades
do sector agrícola podem trazer desvantagens no que diz respeito aos empréstimos a curto prazo com
taxas de juro mais elevadas do que noutros sectores da economia. Por conseguinte, os
Estados-membros são autorizados a compensar esta diferença entre sectores, tendo como condição
prévia apresentar o método de cálculo que tencionam aplicar, demonstrando que não há compensação
excessiva.

Em 1997, vários Estados-membros (Itália, Portugal e Espanha) apresentaram as suas propostas para os
métodos de quantificação das desvantagens. O exame pormenorizado das suas propostas revelou uma
série de problemas práticos a nível da aplicação das orientações. A solução desses problemas veio a
exigir, em primeiro lugar, a suspensão da aplicação das orientações por forma a permitir à Comissão
proceder a um exame aprofundado de todas as implicações decorrentes destes problemas e, em segundo
lugar, a adopção de uma nova comunicação150 para clarificar a interpretação do ponto C da
comunicação. Os critérios apresentados nas orientações (que devem ser interpretados de acordo com os
princípios confirmados na nova comunicação) entrarão em vigor em 30 de Junho de 1998.

                                                  
148 JO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
149 JO C 44 de 16.2.1996, p. 2.
150 Decisão da Comissão de 3.12.1997.
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1.1.9. Pescas

271. As orientações para o exame dos auxílios nacionais no sector das pescas e da aquicultura
constituem a base que permitiu à Comissão avaliar simultaneamente os projectos de auxílio e os
auxílios existentes desde 1985. Estas orientações inspiraram-se em larga medida na regulamentação
estrutural, actualmente o Regulamento (CE) nº 3699/93 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1993, que
define os critérios e condições para as intervenções comunitárias com finalidade estrutural no sector das
pescas e da aquicultura, bem como a transformação e comercialização dos seus produtos.

272. A última alteração destas orientações foi adoptada pela Comissão em 1997. De facto,
verificou-se ser necessário proceder a uma nova revisão a fim de as adaptar ao espírito do regulamento
acima referido, várias vezes alterado, e ao de outros enquadramentos comunitários em matéria de
auxílios estatais aplicáveis ao sector das pescas, que também foram revistos ou novamente aplicados.
As alterações mais importantes introduzidas nas orientações em 1997 são as seguintes: introdução de
uma disposição que especifica que a construção de navios de pesca destinados à frota comunitária só
pode beneficiar de auxílios no âmbito da regulamentação estrutural e que proíbe a concessão de
auxílios aos estaleiros navais para a construção desses navios de pesca; a clarificação da disposição
relativa aos auxílios financiados por taxas parafiscais; a introdução de uma disposição que regulamenta
os auxílios à pré-reforma dos pescadores e a concessão de prémios forfetários individuais.

273. Por outro lado, a Comissão fez questão em aplicar rigorosamente o princípio da proibição dos
auxílios à suspensão temporária das actividades de pesca concedidos de forma repetitiva e sempre que
os factos na base dessas suspensões temporárias não apresentassem um carácter excepcional. A
Comissão procedeu a um exame de todos os regimes de auxílio à suspensão temporária que foram
aprovados e deu início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente a um auxílio deste tipo
que lhe foi notificado em 1997.

1.2. Sectores não sujeitos a regras específicas

1.2.1. Sector financeiro

274. No Conselho Europeu de Amesterdão, realizado em Junho, foi adoptada uma declaração sobre
a legislação relativa às instituições de crédito na Alemanha. Esta declaração sublinha o parecer da
Comissão no sentido "de que as regras em matéria de concorrência em vigor na Comunidade permitem
serviços de interesse económico geral prestados pelas instituições públicas de crédito existentes na
Alemanha e os auxílios concedidos a estas instituições para as compensar dos custos relacionados com
tais serviços devem ser tomadas integralmente em conta".

275. Esta declaração não pode conceder quaisquer derrogações às regras do Tratado. Por
conseguinte, a mesma refere também claramente que esses serviços públicos devem ser prestados no
quadro do direito comunitário. Quer isto dizer, nomeadamente, que devem ser respeitadas as
disposições em matéria de auxílios estatais e as disposições sobre eventuais excepções relativas a
"serviços de interesse económico geral" nos termos do nº 2 do artigo 90º.

276. Num texto suplementar, o Conselho Europeu encarregou a Comissão de proceder a um estudo
sobre os eventuais serviços de interesse económico geral no sector bancário e de informar o Conselho
ECOFIN das suas conclusões. Por este motivo, os serviços da Comissão enviaram cartas a todos os
Estados-membros solicitando as informações adequadas, para determinar a extensão das funções
públicas que existem efectivamente no sector dos serviços financeiros e como é assegurada a sua
prestação por cada um dos Estados-membros. Com base nos resultados deste estudo, a Comissão terá
de decidir a melhor forma de garantir condições de equidade e de lealdade a todas as instituições de
crédito na Comunidade, o que é ainda mais importante na perspectiva da União Monetária.
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277. O sector financeiro foi, por outro lado, objecto de um número elevado de processos que se
encontram em instrução. Este ponto é elucidativo do processo de reestruturação do sector bancário em
curso nalguns Estados-membros. A Comissão continua a aplicar ao sector financeiro as regras gerais
aplicáveis em matéria de auxílios estatais151, mas tendo em conta as suas especificidades152.
Nomeadamente, nos casos que relevam das Orientações relativas aos auxílios de emergência e à
reestruturação das empresas em dificuldade, a Comissão preocupou-se em encontrar um equilíbrio
adequado quanto à dimensão das contrapartidas necessárias para compensar os efeitos de distorção.
Deste modo, na sua decisão final sobre o grupo GAN153, que dá seguimento a um reexame do processo,
a Comissão sujeitou, nomeadamente, a concessão do conjunto dos auxílios já concedidos ou previstos à
venda pelo Estado francês da filial bancária (C.I.C.) e do ramo de seguros do grupo e à redução de 50
% da presença da GAN assurances nas actividades internacionais. Além disso, no âmbito do processo
do Crédit Lyonnais, que em 1996, aquando da aprovação de um auxílio de emergência, foi objecto de
um processo global, a Comissão está a proceder actualmente a um exame aprofundado do novo
projecto de auxílio, bem como do plano de reestruturação transmitido em Julho pelas Autoridades
francesas154.

278. A Comissão está igualmente atenta aos mecanismos de apoio indirecto dos poderes públicos a
certos bancos. Nomeadamente, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º
relativamente ao regime francês dos depósitos dos notários e do “Livret bleu”, sendo o primeiro
susceptível de favorecer o Crédit agricole e o segundo de favorecer o Crédit mutuel. Além disso, na
sequência de uma denúncia, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º
relativamente à transferência dos activos do Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), instituto de
habitação social, para o Westdeutsche Landesbank (WestLB)155. Segundo as informações apresentadas
pelo autor da denúncia, pareceria que o Land da Renânia do Norte-Vestefália, proprietário do WfA,
não pediu em troca ao WestLB nem um contributo em acções nem uma remuneração adequada pela
transferência do benefício da carteira imobiliária e que a operação se destinava essencialmente a
equilibrar o rácio de solvabilidade do WestLB.

1.2.2. Sector audiovisual

279. O sector audiovisual foi objecto de discussões importantes aquando da preparação do Conselho
Europeu de Amesterdão. Este Conselho Europeu permitiu especificar, no âmbito de um protocolo
especial, a importância dos serviços públicos audiovisuais na União. De facto, o mercado da televisão
regista, neste final de década, um considerável crescimento devido, em parte, à revolução digital. O
financiamento das cadeias públicas de televisão foi objecto de denúncias por parte de operadores
privados.

280. Em princípio, o Conselho Europeu de Amesterdão reconheceu a importância da radiodifusão
pública em termos das exigências sociais e democráticas da União e a competência dos Estados-
membros para definirem os objectivos e o financiamento dos serviços públicos de radiodifusão. Porém,
as competências atribuídas aos Estados-membros têm que ser exercidas, de acordo com o protocolo, no
integral respeito das regras comunitárias, em particular do princípio da proporcionalidade no que diga
respeito ao financiamento dos operadores públicos de radiodifusão.

                                                  
151 Ver pontos 210 e 211 do XXVI Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência.
152 Ver ponto 197 do XXV Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência.
153 Processos C 19/97 e 20/97, medidas de reestruturação da instituição financeira GAN (ainda não publicado).
154 Ver ponto 211 do XXVI Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência.
155 Processo C 64/97, ex-N 175/95, auxílio no sector bancário a favor do Westdeutsche Landesbank/Girozentrale,

(ainda não publicado).
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281. De acordo com estas orientações, a Comissão procedeu à definição da sua política geral para o
sector da radiodifusão, tendo em conta a necessidade de salvaguardar os objectivos de interesse geral,
como o pluralismo, e proporcionar condições de concorrência equitativas sempre que operadores
públicos e privados possam explorar integralmente as possibilidades oferecidas pelas novas
tecnologias.

282. No processo Société Française de Production156, a Comissão aplicou as Orientações relativas
aos auxílios de emergência e à reestruturação às empresas em dificuldade e, em Fevereiro, na ausência
de informações suficientes, decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente a
auxílios à reestruturação num montante de 2 500 milhões de francos franceses.

283. No que diz respeito à promoção da cultura, a Comissão recorreu ao nº 3, alínea d), do artigo
92º, introduzido pelo Tratado de Maastricht, para fundamentar a autorização de um regime de auxílios
para a promoção da indústria cinematográfica irlandesa157.

1.2.3. Sector postal

284. Como referido anteriormente158, a Comunicação sobre os serviços postais adoptada pela
Comissão em 16 de Dezembro de 1997 reafirma a aplicabilidade dos artigos 92º e 93º aos serviços
postais, sem prejuízo da aplicação do nº 2 do artigo 90º, e recorda que a concorrência não deve ser
falseada por subvenções cruzadas entre as actividades postais que relevam do domínio reservado e as
que são objecto de concorrência.
Neste contexto, a Comissão decidiu que o apoio comercial e logístico prestado pela La Poste à sua filial
Chronopost e as outras transacções financeiras entre ambas, na condição de se realizarem em
condições normais de mercado, não constituíam um auxílio na acepção do artigo 92º159.

1.2.4. Sector da energia

285. A Comissão recebe uma quantidade cada vez maior de processos no domínio da energia.
Actualmente, esses processos referem-se essencialmente ao desenvolvimento de energias renováveis,
cujos custos ainda pouco competitivos requerem o apoio dos poderes públicos. Durante o ano a que se
refere o presente relatório, a Comissão aprovou, em primeiro lugar, um regime de auxílios ao Tirol
para a promoção da utilização da biomassa como fonte de calor ou de electricidade e aprovou um
regime análogo aplicado pela Baviera. A Comissão também não levantou qualquer objecção
relativamente a um regime aplicado na Baixa Saxónia a favor tanto dos particulares como das
empresas, que consistiu na concessão de empréstimos com juros bonificados para instalações de painéis
solares e de unidades de produção de calor e/ou de electricidade a partir da biomassa. A Comissão
aprovou igualmente um regime de auxílios ao investimento no Land de Bade-Vurtemberga, acessível a
organismos públicos e empresas, para unidades de produção de calor utilizando aparas de madeira.
Quanto à investigação no domínio da energia, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente
ao 4º Programa de Investigação sobre a Energia na Alemanha, cujo objectivo consiste, a prazo, em
reduzir os problemas climáticos e ambientais causados pela utilização da energia. O mais importante
regime de auxílios ao investimento aprovado pela Comissão foi o criado pelo Governo sueco na
sequência do encerramento da central nuclear de “Barsebäck”. O orçamento do regime ascende a, pelo
menos, 105 milhões de ecus em 5 anos para compensar a perda da capacidade de produção eléctrica
decorrente da promoção de energias renováveis. A Comissão aprovou esse regime após ter verificado

                                                  
156 Processo C 13/97 (ex-NN 12/97), auxílio à recuperação da SFP (JO C 126 de 23.4.1997).
157 Auxílio N 32/97, regime de empréstimos à produção cinematográfica financiados no âmbito do programa

operacional de desenvolvimento industrial (ainda não publicado).
158 Ver Parte II: Monopólios de Estado e direitos monopolistas: artigos 37º e 90º do Tratado.
159 Relativamente à qualificação como auxílio das compensações concedidas pelos poderes públicos para o

cumprimento de um serviço de interesse económico geral, ver igualmente a secção IV -B-1 do presente Relatório.
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que as intensidades e os montantes das despesas elegíveis estavam em conformidade com as disposições
do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente160.

286. Constituem auxílios estatais as obrigações impostas a distribuidores para a aquisição a preços
mínimos de electricidade produzida a partir de energias renováveis. Mesmo que o Estado não utilize
directamente os seus recursos orçamentais para auxiliar os produtores que utilizam as energias
renováveis, a obrigação de aquisição equivale a uma taxa obrigatória sobre os rendimentos dos
distribuidores. Esta última é paga directamente aos produtores que utilizam energias renováveis161. A
Comissão considerou, numa decisão de 1990 relativa ao processo Stromeinspeisungsgesetz162, que
obrigações de aquisição a um preço pré-determinado impostas a distribuidores podiam constituir
auxílios estatais. A Comissão reafirmou esta posição na sua decisão relativa à obrigação imposta pela
Dinamarca às empresas de distribuição públicas para adquirirem electricidade produzida num sistema
de co-produção163 a um preço correspondente ao seu custo de produção.

2. Auxílios horizontais

2.1. Investigação e desenvolvimento

287. A Comissão continuou a aplicar rigorosamente o enquadramento comunitário dos auxílios
estatais à investigação e desenvolvimento164. Em 1996, a Comissão tinha dado início ao processo
previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente a vários projectos de I&D nos domínios do
desenvolvimento de um medicamento contra a obesidade (Hoffmann-La Roche), dos computadores
portáteis (Olivetti), dos semicondutores de potência (SGS-Thomson) e semicondutores para aplicações
multimédia (Philips Semiconductors) e das fotocopiadoras digitais (Océ)165.

288. De facto, a Comissão manifestou dúvidas relativamente a estes diferentes casos quanto ao
carácter pré-concorrencial do desenvolvimento subvencionado e ao efeito de incentivo do auxílio.
Relativamente ao processo Hoffmann-La Roche, a Comissão tomou uma decisão negativa em relação à
parte do auxílio consagrada à I&D, porque a fase de investigação referente ao auxílio se encontrava
demasiado próxima da comercialização do medicamento. Por outro lado, a actividade de investigação
em questão constitui, se não a actividade principal, pelo menos uma actividade essencial desta empresa
farmacêutica. Do mesmo modo, a empresa não conseguiu demonstrar o efeito de incentivo do auxílio
previsto - isto é, permitir à empresa empreender actividades de investigação que, sem o auxílio, não
teria efectuado ou realizado com a mesma dimensão ou com a mesma rapidez.

Nos casos Olivetti e SGS-Thomson, as Autoridades italianas preferiram retirar, durante o ano, a sua
notificação, renunciando aos seus projectos de auxílios. Os processos Philips Semiconductors e Océ estão
a ser apreciados pelos serviços da Comissão.

289. À parte o início, em Dezembro, de um processo formal relativamente a um projecto de auxílio
a favor da Siemens Bauelemente OHG para a produção de semicondutores de potência, os restantes
processos de auxílios à I&D tratados pela Comissão (cerca de 120 no ano de 1997) não levantaram
dificuldades especiais.

                                                  
160 JO C 72 de 10.3.1994.
161 Ver igualmente a secção IV.C.2.3 do presente Relatório.
162 Ver nomeadamente o ponto 219 do XX Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência.
163 Auxílio N 305/96, medidas a favor de sistemas centralizados de produção de energia eléctrica (ainda não

publicado).
164 JO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
165 Ver ponto 215 do XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência.
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2.2. Emprego e formação

290. O emprego constitui a maior preocupação da Comissão neste período em que a maior parte dos
Estados-membros apresentam taxas de desemprego de uma gravidade sem precedentes. Além disso, os
objectivos da União Europeia são cada vez mais difíceis de aceitar pela opinião pública da Comunidade
enquanto não houver respostas eficazes para a absorção do desemprego estrutural na Europa. Contudo,
saliente-se que os auxílios ao emprego, por vezes utilizados pelos Estados-membros para melhorarem a
situação do emprego, não constituem muitas vezes um instrumento apropriado para o efeito. Além
disso, existe o risco de os problemas serem deslocados para outros Estados-membros. O objectivo de
um controlo sobre os auxílios é, nomeadamente, o de evitar este efeito que, a longo prazo, afecta a
competitividade da indústria europeia e, portanto, o emprego. Por conseguinte, a Comissão velará no
sentido de que os auxílios ao emprego não contrariem objectivos comunitários.

291. Na sequência do Conselho Europeu extraordinário sobre o emprego, realizado em 20 e 21 de
Novembro, no Luxemburgo, os quinze Estados-membros adoptaram "directrizes " para reforçar a
acção da União a favor do emprego. Em particular, no domínio das regras de concorrência em matéria
de auxílios estatais, de acordo com o ponto 27 das directrizes,  é necessário orientar-se para regimes de
ajudas que favoreçam a eficácia económica e o emprego sem todavia provocar distorções de
concorrência".

292. Um dos instrumentos que os Estados utilizam na luta contra o desemprego é a redução dos
custos do trabalho. A fim de esclarecer em que circunstâncias tais medidas são abrangidas pelas regras
em matéria de auxílios, a Comissão publicou, em Janeiro, uma comunicação sobre o controlo dos
auxílios estatais e a redução do custo do trabalho166. Na sua comunicação, a Comissão precisa a
diferença que estabelece entre as medidas gerais de redução dos custos do trabalho e as medidas
sectoriais, que por seu lado relevam do artigo 92º do Tratado. Enquanto as primeiras não constituem
auxílios estatais, as segundas devem ser consideradas como tal167. Em geral, a Comissão incentiva os
Estados-membros a optarem por uma redução dos custos do trabalho sob a forma de medidas gerais em
vez de auxílios. A título de exemplo, o projecto belga denominado “Maribel quater”168 foi considerado
pela Comissão como uma medida geral, porque modula os encargos sociais, em todos os sectores, em
função da percentagem de trabalhadores manuais existentes no quadro do pessoal da empresa, o que é
um parâmetro objectivo e transparente. A medida não faz qualquer discriminação a priori entre
empresas ou sectores. Contrariamente, o plano têxtil francês que reduz o custo da mão-de-obra de um
sector específico em detrimento dos outros sectores de actividade foi considerado como um auxílio
estatal. Uma vez que tinha carácter de um auxílio ao funcionamento, a Comissão decidiu que era
incompatível com o mercado comum e devia ser objecto de reembolso169.

293. A Comissão está consciente do papel primordial da formação dos trabalhadores para a
manutenção do emprego e para o desenvolvimento da competitividade da União e, por conseguinte,
encoraja as empresas e os Estados-membros a investirem na formação. Porém, quando a acção do
Estado-membro assume a forma de auxílios estatais, a Comissão, embora tendo uma atitude muito
favorável relativamente à formação, deve assegurar que esses auxílios não provocam distorções
injustificadas da concorrência. A fim de clarificar em que circunstâncias as medidas estatais que
constituem auxílios à formação podem ser consideradas compatíveis como o mercado comum, a

                                                  
166 Comunicação da Comissão sobre o controlo dos auxílios estatais e a redução do custo do trabalho (JO C 1 de

3.1.1997, p. 10).
167 As Orientações relativas aos auxílios ao emprego, adoptadas pela Comissão em 1995 (JO C 344 de 12.12.1995, p.

4), definem os critérios utilizados pela Comissão para a apreciação da sua compatibilidade com o mercado comum.
168 Auxílio N 132/97, regime de redução das contribuições sociais para a segurança social das empresas que

empregam trabalhadores manuais [Plano MARIBEL quater] (JO C 201 de 1.7.1997).
169 Processo C 18/96, medidas experimentais de redução dos encargos sociais nos sectores têxtil e do calçado (ainda

não publicado).
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Comissão elaborou, à luz da experiência adquirida, um primeiro projecto de enquadramento relativo
aos auxílios à formação.

294. O projecto de enquadramento foi apresentado aos peritos dos Estados-membros na reunião
multilateral de 4 de Novembro. A Comissão espera poder adoptá-lo em 1998, após nova consulta dos
peritos dos Estados-membros no início do ano.

2.3. Protecção do ambiente

295. A protecção do ambiente é uma das principais preocupações da Comissão. Foi aprovado um
determinado número de regimes de auxílio a favor do ambiente.

296. Aquando da reunião multilateral de 15 de Janeiro, chegou-se a um consenso quanto ao
reconhecimento da eficácia do Enquadramento dos auxílios estatais a favor do ambiente170, que entrou
em vigor no início de 1994 e relativamente ao qual a Comissão devia fazer uma balanço antes do final
do ano de 1996. Foi decidido manter este enquadramento em vigor até final de 1999, como inicialmente
previsto. O documento de reflexão redigido aquando desta reunião multilateral permitiu, além disso,
uma especificação mais adequada dos tipos de investimento elegíveis para auxílios a favor do ambiente.

297. Durante o ano de 1997, a Comissão clarificou certos aspectos do Enquadramento dos auxílios
estatais a favor do ambiente, nomeadamente no que diz respeito aos auxílios ao funcionamento. Por
princípio, a Comissão não autoriza auxílios ao funcionamento que tenham por efeito isentar as
empresas de uma parte dos custos que resultam da poluição ou dos prejuízos que provocam. No
entanto, o enquadramento prevê uma excepção a este princípio em circunstâncias bem definidas e desde
que estejam preenchidos determinados critérios enumerados no enquadramento. A experiência
adquirida, pelo menos até à data, mostrou que os auxílios ao funcionamento a favor das energias
renováveis que, segundo o enquadramento, são objecto de uma apreciação em função dos seus méritos
próprios, não devem, se não for garantida uma degressividade, ultrapassar 5-6 anos.

298. A este propósito, a Comissão aprovou um regime de auxílios para a produção combinada de
calor e electricidade na Dinamarca, com base no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a
favor do ambiente. O regime impõe às companhias de distribuição de electricidade a obrigação de
comprarem em electricidade produzida em combinação com calor em 15 unidades de produção se os
custos relativos à produção eléctrica combinada com calor ultrapassarem os preços do mercado. Estas
medidas de auxílio são temporárias (até 2006) e degressivas, constituindo um incentivo à continuação
das suas operações num mercado de electricidade em liberalização. Aquando da aprovação do regime, a
Comissão comprometeu-se a aplicar futuramente a mesma abordagem quando lhe forem notificados
idênticos projectos de auxílios.

2.4. Pequenas e médias empresas

299. Na sequência da publicação da definição comunitária de pequenas e médias empresas171 (PME)
e da introdução desta definição no novo Enquadramento dos auxílios estatais às PME172, a Comissão
solicitou aos Estados-membros, por carta de 15 de Janeiro de 1997, que adaptassem os seus regimes de
auxílio às PME à nova definição comunitária. No final de 1997, a maior parte dos Estados-membros
tinha alterado os seus diferentes regimes de auxílios às pequenas e médias empresas no sentido de se
conformarem com a nova definição comunitária.

                                                  
170 JO C 72 de 10.3.1994.
171 Recomendação da Comissão, de 3 de Abril de 1996, relativa à definição de pequenas e médias empresas (JO L 107

de 30.4.1996, p. 4).
172 Enquadramento comunitário dos auxílios estatais às pequenas e médias empresas (JO C 213 de 23.7.1996, p. 4).
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2.5. Auxílios de emergência e à reestruturação

300. A importância crescente deste tipo de auxílios preocupa a Comissão, tendo em conta o
adiantado estádio de desenvolvimento do mercado comum. O Quinto Relatório da Comissão sobre os
auxílios estatais na União173 relativamente ao período de 1992-1994 pôs em evidência um aumento
significativo do volume dos auxílios ad hoc. Entre estes contam-se principalmente os auxílios à
reestruturação de empresas em dificuldade. A Comissão comprometeu-se perante o Conselho, no
quadro do Plano de Acção para o Mercado Único174, apresentado ao Conselho Europeu de Amesterdão,
a tornar mais rigorosas as suas orientações em matéria de auxílios de emergência e à reestruturação de
empresas em dificuldade. Aquando da reunião multilateral de 4 de Novembro foram apresentadas aos
peritos dos Estados-membros no domínio dos auxílios estatais algumas alterações que reafirmam certos
princípios ou especificam certos pontos, nomeadamente a aplicação do princípio de que o auxílio deve
ser concedido uma única vez (“one time, last time”)175.

301. A Comissão atribui muita importância à necessidade de contrapartidas para compensar os
efeitos de distorção decorrentes dos auxílios à reestruturação, especialmente quando a empresa opera
num mercado com excesso de capacidade. Preconiza que estas contrapartidas sejam tanto mais
importantes quanto maiores os efeitos de distorção. Igualmente, a Comissão revelar-se-á, tal como no
passado, menos rígida relativamente à exigência de contrapartidas nos casos de auxílios à
reestruturação das pequenas e médias empresas, desde que estas disponham apenas de uma parte
reduzida dos seus mercados ou muito especialmente quando se situam em regiões assistidas.

302. Quando o Estado-membro assume o compromisso de privatizar uma empresa pública após a
sua reestruturação mediante auxílios, a Comissão, na sua decisão, toma em consideração esse
compromisso porque, por um lado, este pode constituir uma garantia suplementar para uma rápida
restauração da viabilidade e, por outro, uma privatização através de concurso sem restrições permite o
desaparecimento dos efeitos de distorção do ponto de vista da situação da concorrência176. Em especial,
na sua decisão sobre o GAN, a Comissão subordinou a sua autorização ao respeito por parte do Estado
francês do compromisso de ceder, em conjunto ou separadamente, o GAN e a sua filial bancária, CIC.

2.6. Auxílios à exportação

303. Segundo uma jurisprudência constante177, os auxílios à exportação de mercadorias ou de
serviços destinados aos países da União ou do Espaço Económico Europeu são, em geral,
incompatíveis com o mercado comum. A Comissão entende por auxílio à exportação, em especial,
qualquer auxílio ligado às quantidades ou aos volumes de negócios de vendas para o estrangeiro.

304. A Comissão adoptou em 18 de Junho uma Comunicação sobre o seguro-crédito à exportação a
curto prazo, aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1998 por um período de cinco anos. Uma vez que até
à data Comissão se absteve de exercer o controlo dos auxílios relativos aos créditos à exportação e aos
seguros de crédito à exportação, as conclusões do Grupo do Conselho sobre os créditos à exportação

                                                  
173 COM(97) 170 final de 16.4.1997.
174 COM(97) 184 final de 6.5.1997.
175 O Tribunal de Primeira Instância, no seu acórdão de 5 de Novembro de 1997, proferido no processo T-149-95,

Ducros/Comissão (ainda não publicado), considerou que a leitura das actuais orientações e nomeadamente do
ponto 3.2.2.a) não permite concluir pela incompatibilidade de auxílios à reestruturação pagos por diversas vezes. O
princípio de que o auxílio deve ser concedido uma única vez, tal como actualmente definido, constitui, portanto,
segundo o Tribunal, uma orientação que não tem natureza vinculativa (ver ponto 66 do acórdão).

176 Este último ponto foi confirmado pelo acórdão referido do Tribunal de Primeira Instância (ver ponto 68 do
acórdão).

177 Ver, nomeadamente, o acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Dezembro de 1969 nos processos apensos 6/69 e
11/69, França/Comissão, Col. 1969, p. 523.
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puseram em evidência a necessidade de uma intervenção da Comissão no quadro dos auxílios estatais.
De facto, verificou-se que os créditos à exportação criavam distorções de concorrência em duas frentes:
- entre os exportadores dos diferentes Estados-membros a nível do comércio intra e extra-comunitário,
- entre as seguradoras de créditos à exportação que oferecem protecções a nível do comércio com os
Estados-membros e certos países terceiros. A este propósito, estes regimes agravaram o antagonismo
entre as seguradoras públicas ou que beneficiam do apoio dos poderes públicos e as seguradoras
privadas.

305. A comunicação identifica ainda os riscos susceptíveis de serem segurados no mercado e
relativamente aos quais devem ser aplicadas as regras de concorrência. Por conseguinte, os
Estados-membros devem, a título de medida adequada, pôr termo, no prazo de um ano a contar da
publicação da comunicação, aos regimes de auxílios ao seguro-crédito à exportação abrangidos pela
mesma. Se existirem organismos públicos ou que beneficiam do apoio dos poderes públicos a operar
neste sector deverão, na sua contabilidade, separar as actividades abrangidas pela comunicação das que
não são abrangidas.

3. Auxílios regionais

306. A Comissão concluiu os seus trabalhos no sentido de codificar as regras e assegurar, entre
todos os Estados-membros, a igualdade de tratamento relativamente aos auxílios regionais. Além disso,
a Comissão viu corroborada, por jurisprudência recente, a sua vontade de controlar os efeitos impactos
sectoriais dos auxílios regionais de determinada dimensão178. De facto, no acórdão Pyrsa de 14 de
Janeiro de 1997179, o Tribunal recordou que a localização de uma empresa beneficiária de auxílio,
mesmo numa região abrangida pelo nº 3, alínea a), do artigo 92º, não pode impedir que a Comissão
tome em conta o impacto do auxílio sobre o mercado relevante. Na verdade, o facto de não existir no nº
3, alínea a), do artigo 92º a condição prevista na alínea c) do mesmo número, que estabelece que os
auxílios, para serem compatíveis, não devem alterar “as condições das trocas comerciais de maneira
que contrariem o interesse comum", não é suficiente para não tomar em consideração o impacto do
auxílio sobre o ou os mercados relevantes, porque o exame da compatibilidade deve ser efectuado num
contexto comunitário.

A Comissão terá oportunidade de especificar um critério importante da elegibilidade para os auxílios
regionais no caso de um regime de auxílios a favor do teletrabalho na Alemanha destinado a empresas
cujas instalações se localizam em certas regiões assistidas. Tendo fortes dúvidas quanto ao facto de a
elegibilidade para eventuais auxílios regionais poder ser determinada pelo local onde se encontra
localizada a empresa e não pelo local de habitação do trabalhador em regime de teletrabalho, a
Comissão deu início a um processo formal relativamente ao projecto.

3.1. Aprovação dos novos mapas

307. A Comissão prosseguiu a sua revisão dos mapas das regiões elegíveis para os auxílios
regionais e das respectivas taxas de intensidade dos auxílios. Foram aprovados os novos mapas de
auxílios regionais de Itália (relativamente apenas às regiões abrangidas pelo disposto no nº 3, alínea c),
do artigo 92º), Dinamarca e Finlândia para o período de 1997-1999. Em todos os casos, de acordo com
a política da Comissão de não aumentar a cobertura de auxílios regionais, a percentagem de população
abrangida pelos auxílios regionais manteve-se basicamente idêntica.

3.2. Os novos Länder alemães

                                                  
178 Ver a secção IV-A-1.2. do presente Relatório, consagrada ao enquadramento multissectorial.
179 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Janeiro de 1997 no processo C-169/95, Espanha/Comissão, Col. 1997, p.

I-135.
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308. As medidas de apoio às empresas situadas nos novos Länder são essencialmente, por um lado,
auxílios ao investimento, sujeitos portanto às regras em matéria de auxílios regionais e, por outro,
auxílios à reestruturação. Contudo, a apreciação destes últimos tem em conta uma especificidade
regional decorrente das dificuldades resultantes da passagem de uma economia planificada para uma
economia de mercado. As decisões tomadas pela Comissão em 1997 relativamente a empresas em
reestruturação da ex-RDA demonstram, porém, que as regras de direito comum em matéria de auxílios
estatais se aplicam igualmente aos novos Länder alemães. De facto, a Comissão deu início ao processo
previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente a vinte projectos de auxílio sobre os quais tinha dúvidas
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum. Embora a Comissão tenha que ter em conta as
condições específicas verificadas nos Länder orientais, estes processos comprovam a sua determinação
em aplicar o mesmo rigor em termos de controlo dos auxílios em todas as regiões da Comunidade.

309. Contudo, a Comissão considera que os auxílios concedidos antes do final de 1995 não podem
ser tomados em conta para a aplicação do princípio da concessão uma única vez, resultante das
Orientações relativas aos auxílios de emergência e à reestruturação das empresas em dificuldade. De
facto, esses auxílios não se destinavam a reestruturar empresas em dificuldade situadas num ambiente
concorrencial, mas a ajudar as empresas da ex-Alemanha Oriental a passar de uma economia
planificada para uma economia de mercado.

310. Além disso, o Quinto Relatório sobre os auxílios estatais na indústria transformadora da
União180 revelou o intenso aumento dos auxílios nos novos Länder entre os períodos de 1990-1992 e
1992-1994.

D - Procedimentos

311. Tal como nos anos anteriores, em 1997 a Comissão tomou várias decisões exigindo aos
Estados-membros a recuperação dos auxílios concedidos sem notificação prévia à Comissão e
considerados incompatíveis com o mercado comum. Através da decisão sistemática de recuperação dos
auxílios concedidos ilegalmente, a Comissão salvaguarda também os direitos dos concorrentes a
operarem num mercado em que a concorrência não está falseada.

312. O Tribunal de Justiça confirmou que a supressão de um auxílio ilegal é a consequência lógica
da verificação da sua ilegalidade e, por conseguinte, a recuperação de um auxílio concedido
ilegalmente, com vista ao restabelecimento da situação anterior, não pode, em princípio, ser
considerada como uma medida desproporcionada relativamente aos objectivos do Tratado. Foi
igualmente reiterado que uma empresa diligente deve normalmente estar em condições de se certificar
que foi cumprido o processo previsto no artigo 93º181. Por conseguinte, as empresas beneficiárias de um
auxílio não podem, em princípio, ter uma confiança legítima na regularidade do auxílio a não ser que
este tenha sido concedido no respeito pelo processo previsto no artigo 93º. O Tribunal acrescentou
ainda que o facto de a Comissão ter decidido inicialmente não levantar objecções ao auxílio em
discussão, não pode ser considerado susceptível de ter originado a confiança legítima da empresa
beneficiária, uma vez que essa decisão foi contestada dentro dos prazos previstos e posteriormente
anulada pelo Tribunal182.

                                                  
180 COM (97) 170 final, Quadro 3.
181 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Janeiro de 1997 no processo C-169/95, Espanha/Comissão, Col. 1997, p.

I-135; ver igualmente o acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Março de 1997 no processo C-24/95, Land
Rheinland-Pfalz /Alcan Deutschland GmbH, Col. 1997, p. I-1591.

182 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Janeiro de 1997 no processo C-169/95, Espanha/Comissão, Col. 1997, p.
I-135.
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313. Por outro lado, resulta de uma jurisprudência constante que os procedimentos de direito interno
não devem constituir obstáculo ao reembolso de um auxílio ilegal e incompatível. Este ponto foi
novamente referido pelo Tribunal que, no acórdão Alcan Deutschland GmbH183, recorda que a
autoridade nacional competente está obrigada, por força do direito comunitário, a revogar a decisão de
concessão de um auxílio atribuído ilegalmente, em conformidade com uma decisão definitiva da
Comissão que declara o auxílio incompatível e exige a sua recuperação, não dispondo de qualquer
poder de apreciação. Esta obrigação aplica-se mesmo que a autoridade nacional tenha deixado caducar
o prazo previsto pelo direito nacional para revogar a decisão, ou o direito nacional exclua essa
revogação em razão da extinção do enriquecimento, na ausência de má-fé do beneficiário do auxílio, ou
quando a autoridade nacional seja de tal modo responsável pela ilegalidade da decisão que a sua
revogação se mostre, no que respeita ao beneficiário, contrária à boa-fé, desde que este não tenha
podido, por inobservância do procedimento previsto no artigo 93º, ter uma confiança legítima na
regularidade do auxílio.

314. Através da consolidação da abordagem do Tribunal de Justiça relativa à recuperação dos
auxílios concedidos ilegalmente, os Estados-membros e os beneficiários dos auxílios ficaram
esclarecidos de que os novos auxílios devem ser aprovados pela Comissão para não terem que ser
reembolsados. A recuperação de auxílios concedidos sem autorização da Comissão pode ter severas
consequências para o beneficiário. O facto de a empresa ter dificuldades na sequência do reembolso não
é em si suficiente para não proceder ao reembolso.

315. Além disso, o Tribunal de Justiça, no acórdão “Textilwerke Deggendorf”, reconheceu que a
Comissão era competente para considerar novos auxílios concedidos a uma empresa incompatíveis com
o mercado comum, enquanto uma decisão prévia da Comissão que exigia a recuperação de auxílios
concedidos ilegalmente à mesma empresa não tivesse sido executada, uma vez em que o efeito
cumulado dos auxílios produzia uma distorção considerável da concorrência no mercado comum184. De
facto, quando a Comissão examina a compatibilidade de um auxílio deve tomar em consideração todos
os elementos pertinentes, incluindo, se for caso disso, o contexto já apreciado nas decisões anteriores,
bem como as obrigações que essa decisão anterior impôs a um Estado-membro.

316. No processo C-169/95185 foi afirmado que um auxílio individual concedido sem notificação
prévia, mesmo supondo que pudesse ser ligado ex post a uma disposição nacional que foi
posteriormente aprovada pela Comissão como regime geral de auxílios regionais, não pode, de qualquer
modo, considerar-se como tendo sido concedido em execução de um regime existente. Esta regra
salienta a importância da obrigação de notificação prévia à Comissão de qualquer auxílio concedido.

317. No que diz respeito à admissibilidade dos recursos de anulação das decisões da Comissão
tomadas no âmbito do Tratado CECA, o Tribunal de Primeira Instância confirmou, em dois despachos
de 29 de Setembro de 1997186, que as pessoas singulares ou colectivas que não as empresas ou as
associações de empresas não têm legitimidade para interpor recurso com base no artigo 33º do Tratado
CECA. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância confirmou que o artigo 173º do Tratado CE não
pode aplicar-se a um recurso de anulação de uma decisão no âmbito do Tratado CECA.

                                                  
183 Acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Março de 1997 no processo C-24/95, Land Rheinland-Pfalz /Alcan

Deutschland GmbH, Col. 1997, p. I-1591.
184 Acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Maio de 1997 no processo C-355/95 P, Textilwerke

Deggendorf/Comissão, Col. 1997, p. I-2549.
185 Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Janeiro de 1997 no processo C-169/95, Reino de Espanha/Comissão, Col.

1997, p. I-135.
186 Despachos do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Setembro de 1997 no processo T-70/97, Região da

Valónia/Comissão (ainda não publicado) e no processo T-4/97 (ainda não publicado).
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318. Em matéria de denúncias relativas à concessão de auxílios considerados ilegais, o Tribunal de
Primeira Instância seguiu a posição constante da Comissão, num acórdão de 18 de Dezembro de
1997187, em que confirmou que em matéria de auxílios estatais não existe qualquer categoria de
decisões autónomas de rejeição de denúncia. Uma decisão que põe termo à apreciação da
compatibilidade de uma medida de auxílio com o Tratado tem sempre por destinatário o Estado-
membro em questão. A comunicação através da qual a Comissão informa o autor da denúncia do
arquivamento da sua denúncia reflecte por conseguinte apenas o conteúdo de uma decisão que tem
como destinatário o Estado-membro em causa. Um particular só pode impugná-la no tribunal
comunitário se estiverem preenchidas as condições do quarto parágrafo do artigo 173º do Tratado.

319. Por último, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 1997188

contribui para clarificar a relação entre os artigos 92º-93º e o nº 2 do artigo 90º. O Tribunal decidiu
que a competência da Comissão para apreciar, por força do artigo 93º, a compatibilidade dos auxílios,
se aplica igualmente aos auxílios estatais concedidos às empresas a que se refere o nº 2 do artigo 90º,
nomeadamente aquelas que tenham sido encarregadas pelos Estados-membros da gestão de um serviço
de interesse económico geral. O nº 2 do artigo 90º contém uma disposição que permite escapar à
proibição do artigo 92º, desde que o auxílio em questão vise apenas compensar os custos suplementares
provocados pelo cumprimento da missão especial que incumbe à empresa responsável pela gestão de
um serviço económico de interesse geral e que a concessão do auxílio seja necessária para que a
empresa possa garantir as suas obrigações de serviço público em condições de equilíbrio económico.

E - Estatísticas

320.. A Comissão registou ao longo do ano, excluindo os sectores da agricultura, pescas, transportes
e carvão, 516 notificações de novos auxílios ou de exame de auxílios existentes e 140 casos de auxílios
não notificados. No mesmo período, decidiu não levantar objecções em 385 casos e em 68 casos decidir
dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE ou no nº 5 do artigo 6º da Decisão
2496/96/CECA. Estes exames aprofundados conduziram, nomeadamente, a 18 decisões finais
favoráveis, 9 decisões finais negativas e 5 decisões finais sujeitas a condições. Finalmente, a Comissão
propôs medidas adequadas ao abrigo do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE relativamente a 3 auxílios
existentes.

Gráfico 6: Auxílios registados em 1997 por sectores

transporte  : 3,70 %

agricultura : 28,44 %

indústria carbonífera : 0, 47 %

pescas : 5,21 %

outros : 62,18 %

                                                  
187 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Dezembro de 1997 no processo T-178/94, Asociación

Telefónica de Mutualistas/Comissão (ainda não publicado).
188 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 1997 no processo T-106/95, Fédération française

des sociétés d’assurances e outros/Comissão, Col. 1997, p. II-229.
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Gráfico 7: Evolução do número de auxílios registados (exceptuando a agricultura,
pescas, transportes e carvão) entre 1993 e 1997
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Gráfico 8: Evolução do número de decisões tomadas pela Comissão (exceptuando a
agricultura, pescas, transportes e carvão) entre 1993 e 1997
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Gráfico 9: Número de decisões por Estado-membro (exceptuando a agricultura, pescas,
transportes e carvão)
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V - Cooperação internacional

A - Países da Europa Central e Oriental

1. Conferência de Sófia

321. Em 12 e 13 de Maio de 1997, realizou-se em Sófia, na Bulgária, a Conferência anual entre as
autoridades de concorrência dos países associados (Polónia, República Checa, Hungria, Eslováquia,
Eslovénia, Bulgária, Roménia, Lituânia, Letónia e Estónia) e a Comissão. As conclusões dos trabalhos
constam de uma declaração comum que apresenta um balanço do processo de adopção por parte dos
Estados associados dos grandes princípios do direito comunitário da concorrência.

Alguns destes Estados procederam a uma revisão dos seus direitos nacionais da concorrência a fim de
melhorar a sua eficácia. A Hungria e a Roménia adoptaram novas leis de concorrência que entraram
em vigor em 1 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 1997, respectivamente.

De um modo geral, a Conferência de Sófia permitiu verificar que na maior parte dos Estados
associados as autoridades responsáveis pela concorrência estão plenamente activas e tratam um número
cada vez mais elevado de processos de infracção às regras estabelecidas nos artigos 85º, 86º e 90º, o
que explica o facto de estas autoridades terem apresentado à Comissão um novo pedido de assistência.
Verifica-se claramente a necessidade de formação menos teórica e mais orientada para a aplicação
concreta das regras de concorrência. A Comissão declarou-se pronta a orientar a sua cooperação neste
sentido.

Pelo contrário, em matéria de política de controlo dos auxílios estatais, a situação está longe de ser tão
satisfatória. Na maior parte dos Estados associados registou-se um atraso significativo na adopção de
disposições legislativas, bem como na criação das autoridades de controlo. Além disso, quando existem,
essas autoridades deparam com numerosas dificuldades. Um dos principais entraves reside na falta de
transparência das instituições responsáveis pela concessão dos auxílios, falta de transparência que
impede a realização de um inventário preciso dos auxílios concedidos. Na maior parte dos Estados
associados estão em curso reformas que a Comissão encoraja vivamente. Por último, a Comissão
compromete-se a elaborar, com a colaboração dos Estados associados, orientações em matéria de
auxílios estatais que tomarão em conta a situação específica das economias em transição.

2. Regras de execução

322. As regras de execução em matéria de concorrência no domínio dos auxílios estatais em relação
à República Checa foram objecto de um acordo de princípio no âmbito do grupo de trabalho do
Conselho, tendo-se consultado o Parlamento Europeu. Estas regras, que deverão ser adoptadas pelo
Conselho de Associação em 1998, baseiam-se no princípio geral da incompatibilidade dos auxílios
estatais com o funcionamento dos mercados. Porém, certos auxílios podem ser objecto de um regime
derrogatório com base nos critérios do artigo 92º. Os auxílios concedidos pela República Checa serão,
por um período determinado, avaliados em conformidade com as regras aplicáveis às regiões elegíveis
para auxílios regionais na Comunidade. A compatibilidade dos auxílios estatais concedidos na
Comunidade e na República Checa com o Acordo Europeu será examinada pelas autoridades
comunitárias (a Comissão) e pelas autoridades checas (Ministério das Finanças), respectivamente.
Estão expressamente previstas disposições em matéria de cooperação, assistência e transparência.
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3. Alargamento e política de concorrência

323. Em 15 de Julho de 1997, a Comissão adoptou um conjunto de documentos relativos à adesão
dos dez Estados associados à Comunidade Europeia. No que diz respeito à política de concorrência, são
especialmente pertinentes dois textos: o parecer da Comissão e o estudo de impacto.

No seu parecer, a Comissão declara que em matéria de disposições relativas à defesa da concorrência, a
maior parte dos Estados associados satisfizeram as exigências de convergência das legislações. A
Comissão regozija-se com a implantação das autoridades de concorrência, em princípio independentes
das autoridades governamentais. Porém, a Comissão manifesta algumas reservas quanto à aplicação
das regras de concorrência por parte destas autoridades, devido à falta de experiência prática, à
dispersão da actividade de controlo e à ausência de uma verdadeira cultura de concorrência. No que diz
respeito aos auxílios estatais, o parecer declara que se verificam carências em todos os Estados
associados e, nomeadamente, em matéria de transparência a nível da concessão dos auxílios e da
eficácia das autoridades de controlo.

No seu estudo de impacto, a Comissão sublinha as dificuldades práticas que o alargamento da União
para 25 países e para 21 línguas colocarão aos seus serviços de controlo. Apesar dos esforços de
descentralização e de aceleração dos procedimentos, é lógico que a adesão dos Estados associados dará
origem a necessidades significativas em termos de pessoal, mesmo no caso de uma simplificação das
regras processuais. Além disso, do ponto de vista jurídico, o alargamento constitui um desafio para a
política de descentralização da Comissão, que deverá assegurar uma aplicação uniforme do direito
comunitário da concorrência em toda a União. Embora seja encorajante, em termos de futuro, que as
legislações dos Estados associados se aproximem das disposições comunitárias, as autoridades
responsáveis pela sua aplicação estão longe de possuir a experiência necessária para uma aplicação
eficaz do direito da concorrência, o que suscita alguns receios por parte da Comissão. Por fim, o
alargamento terá uma forte incidência sobre a política da Comunidade em matéria de auxílios regionais.
De facto, as regiões elegíveis para auxílios regionais (nº 3, alíneas a) e c), do artigo 92º) representam já
cerca de 50% da população da União, o que é considerado como limite máximo. Ora, tendo em conta os
níveis de vida geralmente mais baixos nos Países associados, a sua adesão traduzir-se-á por um
aumento da percentagem global da população a residir em regiões assistidas. Além disso, devendo o
nível de vida médio na União baixar matematicamente na sequência do alargamento, certas regiões hoje
elegíveis para efeitos do nº 3, alínea a), do artigo 92º poderão ver-se excluídas.

B - América do Norte

1. Estados Unidos

1.1. Aplicação do acordo de cooperação189

324. Em 4 de Julho de 1997, a Comissão adoptou o Segundo Relatório sobre a aplicação do Acordo de
1991 entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação dos
respectivos direitos da concorrência ("o Acordo") no que diz respeito ao período de 1 de Julho de 1996 a 31
de Dezembro de 1996190. Este relatório veio complementar o primeiro sobre a aplicação do Acordo
relativamente ao período de 10 de Abril de 1995 a 30 de Junho de 1996191. Foi decidido elaborar o relatório
correspondente a este período relativamente curto de seis meses por forma a que nos anos seguintes fosse

                                                  
189 Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação dos

respectivos direitos da concorrência (JO L 95 de 27.4.1995, pp. 45-50, rectificado pelo JO L 131 de 15.6.1995, p.
38).

190 COM (97) 346 final, ver XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pp. 312-318.
191 Adoptado em 8 de Outubro de 1996, COM(96) 479 final; ver XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pp.

299-311.
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possível proceder à sua elaboração em relação ao mesmo ano do Relatório anual sobre a Política de
Concorrência.

O Terceiro Relatório cobre o período de 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 1997192. Durante o
período em apreço, a cooperação entre a Comissão e os seus homólogos nos Estados Unidos continuou
a ser positiva e contribuiu para a resolução efectiva de vários casos.

O Acordo continua a fornecer um quadro para uma cooperação intensa e útil entre a Comissão e os Estados
Unidos. A cooperação que foi descrita nos Primeiro e Segundo Relatórios ao Conselho e ao Parlamento
Europeu continuou a beneficiar ambos os lados do Atlântico e, como todas as partes têm interesse em que
sejam encontradas soluções compatíveis, beneficiam não apenas as autoridades de concorrência, mas também
as empresas em questão.

325. A concentração Boeing/MDD foi objecto de intensa cooperação entre a Comissão das
Comunidades Europeias e a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (CFC)193. Este
processo assumiu uma importância muito especial não só devido aos desafios económicos e políticos da
operação, mas também às conclusões divergentes a que chegaram os serviços da Comissão,
preocupados nomeadamente com a situação da concorrência no mercado dos grandes aviões comerciais
de reacção, e as autoridades americanas da Comissão Federal do Comércio, que tinham tomado a
decisão de não se oporem à concentração.

326. A cooperação foi particularmente estreita e frutuosa no processo Guinness/Grand
Metropolitan194. Registou-se, durante as respectivas investigações, um intenso contacto entre os
funcionários da Comissão e os seus homólogos dos Estados Unidos. A Comissão Federal do Comércio
enviou observadores às audições públicas efectuadas no âmbito do procedimento ao abrigo do
Regulamento das concentrações. Embora as autoridades comunitárias e americanas tenham utilizado
diferentes definições do mercado do produto e mercado geográfico para as respectivas análises, os
contactos entre si permitiram uma compreensão mútua e serviram para afinar as respectivas análises.
No que diz respeito às soluções, as partes admitiram, uma vez atingido um certo estádio das
negociações, que se procedesse à discussão entre as autoridades reguladoras sobre as medidas
propostas. Isto foi importante para assegurar um elemento de coordenação que, de outro modo, não
teria sido possível e, nomeadamente, garantiu que as soluções finalmente adoptadas em cada uma das
jurisdições fossem coerentes entre si, tanto no que diz respeito ao conteúdo como ao calendário.

327. A cooperação entre a Comissão e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DJ) foi
também intensa relativamente a uma série de acordos de aliança concluídos entre companhias aéreas
europeias e companhias aéreas americanas, nomeadamente entre British Airways e American Airlines,
Lufthansa e United Airlines, SAS e United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines e Delta Air
Lines e KLM e Northwest. Os representantes do DJ americano participaram na audição oral que teve
lugar em 3-4 de Fevereiro de 1996 no âmbito do processo British Airways/American Airlines.

1.2. O projecto de acordo euro-americano sobre as regras de cortesia positiva

328. A Comissão adoptou, em 18 de Junho de 1997, uma proposta que deve ser objecto de
aprovação conjunta do Conselho e da Comissão após consulta do Parlamento, a fim de concluir um
Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo aos
princípios de cortesia positiva na aplicação dos respectivos direitos de concorrência, que estabelece que

                                                  
192 Ver Relatório sobre a aplicação das regras de concorrência na União Europeia.
193 Na Parte III do presente Relatório é apresentado um estudo pormenorizado deste processo com as suas implicações

para as relações euroamericanas.
194 Para mais dados sobre este processo ver Parte III do presente Relatório.
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quando uma das Partes no acordo é afectada por uma prática anticoncorrencial no território da outra
Parte pode solicitar a esta última que tome as medidas adequadas195.

Este projecto de novo acordo baseia-se nos resultados positivos da cooperação entre as autoridades
comunitárias e americanas em matéria de concorrência, introduzida pelo Acordo de 1991, que previa já,
no seu artigo V, a aplicação do princípio de cortesia positiva. O novo acordo reforça-a na medida em
que nele são expressas as circunstâncias em que as Partes poderão recorrer a este instrumento.
Saliente-se que está nomeadamente previsto que uma das Partes contratantes pode diferir ou suspender
as suas actividades de controlo relativamente às práticas anticoncorrenciais que afectam principalmente
o território da outra Parte, desde que esta esteja disposta a actuar. Contrariamente ao primeiro acordo,
as concentrações não são visadas por este projecto, tendo em conta que nem a legislação comunitária
nem a legislação americana permitiriam diferir ou suspender quaisquer medidas públicas.

O Acordo de cortesia positiva proposto constitui um passo importante nas relações com os Estados
Unidos e representa um compromisso por parte dos Estados Unidos e da CE em cooperarem em
matéria de defesa da concorrência em vez de tentarem aplicar fora do seu território as respectivas
disposições legais.

2. O acordo de cooperação com o Canadá

329. Em Julho de 1997 foi concluído um projecto de acordo entre as Comunidades Europeias e o
Governo do Canadá relativo à aplicação das suas legislações em matéria de concorrência, que está
ainda a ser debatido em sede das instituições. Este acordo deve, de facto, ser adoptado por decisão
conjunta do Conselho e da Comissão, após consulta do Parlamento Europeu.

O acordo de cooperação tornou-se necessário devido ao número crescente de processos que envolvem
as autoridades de concorrência das Partes contratantes. Destina-se a evitar decisões contraditórias,
nomeadamente em matéria de soluções para os problemas de concorrência identificados. Este projecto
de acordo é muito semelhante ao Acordo assinado pela Comunidade com os Estados Unidos.

As principais disposições do acordo euro-canadiano são as seguintes:
- notificação dos processos em curso que interessam à outra Parte;
- processo de cooperação e de coordenação entre autoridades de concorrência;
- disposições relativas à cortesia positiva (activa e passiva);
- respeito das regras de confidencialidade nas trocas de informações.

C - OMC

1. Comércio e concorrência

330. A Conferência de Singapura decidiu em 11 de Dezembro de 1996 "criar um grupo de trabalho
para estudar os problemas das relações entre o comércio e a política de concorrência, incluindo as
práticas anticoncorrenciais, a fim de identificar todos os domínios susceptíveis de serem examinados
pela OMC ".

331. O Professor Jenny, Vice-Presidente do Conselho da Concorrência francês, foi escolhido por
consenso para presidir a este grupo. O grupo reuniu-se três vezes em 1997 e decidiu reunir-se de novo,
pelo menos, quatro vezes em 1998 antes de apresentar o seu relatório ao Conselho Geral, como prevê o
seu mandato.

                                                  
195 COM (97) 233 final.
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332. Verificaram-se resultados positivos desde as primeiras reuniões. Em primeiro lugar, o grupo adoptou
um calendário que lhe permitiu estruturar os seus trabalhos e avançar sem grandes problemas nos debates de
fundo. Estes debates, que em conformidade com o mandato do grupo se desenrolaram em coordenação com a
CNUCED, mostraram que são poucos os países que têm realmente dúvidas  quanto à utilidade das regras de
concorrência. Além disso, alguns deles, sublinhando nomeadamente as incidências sociais da introdução de
uma política de concorrência, são favoráveis a medidas graduais e que tenham em conta as especificidades
locais. As únicas vozes discordantes provêm dos países asiáticos e, nomeadamente, de Hong Kong/China e de
Singapura.

2. Telecomunicações

333. Em 15 de Fevereiro de 1997, os membros da OMC concluíram um acordo sobre o acesso ao
mercado dos serviços de telecomunicações de base (“acordo GTB”). Este acordo, que cobre mais de
93% do mercado mundial das telecomunicações, inclui o compromisso assumido por 69 governos de
abrirem o seu mercado de telecomunicações à concorrência estrangeira. A maioria das Partes chegou a
acordo sobre princípios de regulamentação que incluem, nomeadamente, a prevenção das práticas
anticoncorrenciais: adopção de medidas adequadas para impedir os fornecedores mais importantes,
isoladamente ou em conjunto, de iniciarem ou manterem práticas anticoncorrenciais. Nestas práticas
incluem-se, nomeadamente, as subvenções cruzadas, a utilização de informações obtidas junto da
concorrência e o não fornecimento aos concorrentes, num prazo útil, das informações técnicas sobre as
instalações essenciais, ou de informações comerciais pertinentes necessárias para o fornecimento dos
serviços. O acordo, que está em fase de ratificação, prevê o alargamento a nível mundial, na mesma
data-chave de 1 de Janeiro de 1998, do processo de liberalização das telecomunicações em curso na
União Europeia.

D - Outros desenvolvimentos em matéria de relações internacionais

1. Países mediterrânicos

334. Na sequência dos acordos celebrados com Israel, Tunísia e Marrocos, foram concluídas as
negociações entre a União Europeia, a Jordânia e a Autoridade Palestiniana com a assinatura de
acordos de associação que fixam como objectivo a aplicação dos princípios da economia de mercado196.
Prosseguem as negociações com o Egipto, o Líbano, a Síria e a Argélia. A Comissão procedeu ao
exame da nova legislação da Jordânia sobre a concorrência para verificar a sua conformidade com as
disposições do acordo de associação euro-jordano. Este ano foi efectuada na Síria uma missão
exploratória relativamente à política de concorrência.

Na sequência dos pedidos de assistência técnica em matéria de concorrência formulados pela Tunísia e
Argélia, estão a ser elaborados programas de cooperação com estes dois Estados.

2. América Latina

335. A intensificação das relações comerciais entre a União Europeia e a América Latina nos
últimos anos é uma realidade que não passou despercebida à Comissão. Entre 1993 e 1995, a parte da
América Latina no crescimento total do comércio externo da União Europeia foi de cerca de 10,4%,
enquanto a sua parte no conjunto do comércio externo da Comunidade não chegou a metade deste
valor. Neste contexto, a União Europeia criou uma rede de acordos-quadro de cooperação com os
países da América Latina197, rede a que o México aderiu este ano. Daqui resulta um interesse cada vez
                                                  
196 Acordos de associação entre a União Europeia e a Tunísia (17.7.1995), Israel (22.12.1995), Marrocos (30.1.1996),

Jordânia (24.11.1997) e a Autoridade Palestiniana (2.6.1997).
197 Acordo-quadro inter-regional de cooperação com o Mercosul, assinado em 15 de Dezembro de 1995 (JO L 69 de

19.3.1996, p. 1); Acordo-quadro com os países membros do Pacto Andino (JO C 25 de 21.1.1993, p. 32);
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mais acentuado da Comissão pelo contexto jurídico em que se inscrevem as trocas comerciais e,
nomeadamente, pelo direito da concorrência na região.

336. Embora, relativamente à América Latina, não exista um programa de cooperação em matéria
de concorrência idêntico ao que existe relativamente aos Países da Europa Central e Oriental, a
Comissão prosseguiu as suas relações com os países da América Latina e das Caraíbas, nomeadamente
através de missões de estudo e de respostas aos numerosos pedidos de informação das autoridades
públicas responsáveis pela concorrência. Os serviços da Comissão tiveram, assim, encontros com os
responsáveis da Argentina, Brasil, México, Colômbia, Peru, Uruguai, Costa Rica e Jamaica. Por
último, foram realizadas várias acções concretas de cooperação: recolha das legislações em matéria de
concorrência da América Latina, repertório das autoridades nacionais responsáveis pelo controlo,
publicação conjunta com as autoridades de concorrência de todos os países da região do Boletim
Latino-americano de Concorrência, que é divulgado pela rede Internet, inventário das necessidades de
cooperação técnica relativamente a cada um dos países da América Latina e às diferentes organizações
regionais (Mercosul, Pacto Andino).
No que diz mais especialmente respeito ao Mercosul, os serviços da Comissão, e nomeadamente a DG
IB, elaboraram um programa bienal de assistência técnica destinado a esta organização regional que
será apresentado aos Estados-membros e que inclui uma vertente "concorrência".

                                                                                                                                                             
Acordo-quadro com as Repúblicas do Istmo Centroamericano (JO C 77 de 18.3.1993, p. 30); Acordo-quadro de
cooperação com a Argentina, assinado em 2 de Abril de 1990 (JO L 295 de 26.10.1990, p. 66), com o Brasil, em
29 de Junho de 1995 (JO L 262 de 1.11.1995, p. 53) e com o Chile, em 26 de Abril de 1996 (JO L 209 de
19.8.1996, p. 1).
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Perspectivas para 1998

337. Em conformidade com o compromisso assumido perante o Parlamento Europeu, a Comissão
apresenta habitualmente no seu relatório anual os objectivos que se propõe em matéria de concorrência
no ano seguinte.

1. Actividade legislativa e regulamentar

338. Após um ano de produção legislativa ou regulamentar intensa, o ano de 1998 será marcado
pela aplicação e acompanhamento dos diversos textos adoptados em 1997.

339. À Comissão competirá a aplicação dos textos adoptados este ano e, nomeadamente, do novo
Regulamento das concentrações. A Comissão empenhar-se-á igualmente na elaboração de novas
disposições sobre os acordos de pequena importância e sobre a cooperação com as autoridades dos
Estados-membros com a dupla preocupação de reduzir os encargos administrativos das empresas e de
concentrar os esforços dos seus serviços de controlo nos processos que tenham uma incidência efectiva
sobre o mercado interno. Por último, a Comissão empenhar-se-á na prossecução dos trabalhos iniciados
em matéria de alteração da política sobre as restrições verticais e os acordos horizontais. No que diz
respeito ao primeiro aspecto, do Livro Verde e da consulta subsequente resultará, durante o ano de
1998, uma proposta formal destinada a modernizar o tratamento das restrições verticais de
concorrência. Esta proposta e os respectivos debates constituirão por certo um momento alto do ano de
1998. No que diz respeito ao segundo, a Comissão prevê aprofundar as suas reflexões com base nos
resultados dos seus trabalhos preliminares.

340. Exceptuando a proposta formal relativamente às restrições verticais, a Comissão não prevê
novidades de maior durante o ano de 1998. Deverá, porém, ser adoptada a nova comunicação relativa
às restrições acessórias, que substituirá a de 1990. Igualmente em 1998, as reflexões iniciadas pelos
serviços da Comissão sobre a necessária simplificação de certos aspectos processuais, que poderá
implicar uma alteração do Regulamento nº 99/63/CEE, deverão culminar com uma consulta. Por
último, a Comissão envidará esforços no sentido de concluir certos textos no sector das
telecomunicações e nomeadamente a Directiva relativa ao cabo.

341. A Comissão continuará, em 1998, sujeita a um plano de trabalho importante para a elaboração
de disposições comunitárias em matéria de auxílios estatais. Em primeiro lugar, comprometeu-se a
elaborar e adoptar orientações sobre a aplicação das regras em matéria de auxílios estatais às medidas
que relevam da fiscalidade directa das empresas. Além disso, deverá adoptar em 1998 textos já em
preparação em 1997, nomeadamente novas orientações relativas aos auxílios de emergência e à
reestruturação a empresas em dificuldade, um enquadramento dos auxílios à formação e uma nova
directiva da Comissão relativa à transparência das relações financeiras entre os Estados-membros e as
empresas públicas.

342. O Conselho deverá adoptar um regulamento que estabelece novas regras relativas aos auxílios
à construção naval, caso não entrem em vigor em 1998 os Acordos da OCDE. No que diz respeito aos
regulamentos com base no artigo 94º do Tratado, o Conselho poderá adoptar formalmente o
regulamento de habilitação logo que o Parlamento Europeu tiver formulado o seu parecer sobre a
respectiva proposta, a qual tinha já sido objecto de um acordo de princípio do Conselho em Novembro
de 1997. Por seu lado, a Comissão deverá estar em condições de transmitir ao Conselho uma proposta
de regulamento processual que, em conformidade com o artigo 94º, deverá igualmente ser objecto de
uma consulta do Parlamento Europeu.
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2. Domínio internacional

343. No domínio internacional, a Comissão prosseguirá a sua política de cooperação bilateral e
multilateral com as autoridades de concorrência.
Na perspectiva do futuro alargamento e em conformidade com os objectivos traçados na Comunicação
Agenda 2000, a Comissão prestará especial atenção ao desenvolvimento de uma cultura de
concorrência nos Países da Europa Central e Oriental. A assistência a estes países no domínio da
aplicação das regras de concorrência será prioritária. A Comissão manifestará de novo a sua vontade
de ver acelerado o processo de criação de um sistema eficaz de controlo dos auxílios estatais.
A Comissão tenciona apoiar as suas propostas relativas ao projecto de acordo euro-americano sobre as
disposições de cortesia e ao projecto de acordo de cooperação com o Canadá, a fim de que estes textos
sejam adoptados pelo Conselho durante o ano de 1998.

3. Actividade de controlo

344. O aprofundamento do mercado interno implica uma aplicação rigorosa das regras comunitárias
de concorrência, a fim de assegurar o seu funcionamento nas melhores condições. É por esta razão que
a Comissão tenciona prosseguir sem tréguas o combate às práticas anticoncorrenciais. Em 1998,
deverão ficar concluídos importantes processos em curso, como os que dizem respeito às alianças
transatlânticas no domínio dos transportes aéreos. Em Janeiro de 1998 encontravam-se em estudo 20
processos de cartéis, vários dos quais deverão culminar com decisões de aplicação de coimas. A
Comissão tenciona, igualmente, prosseguir a sua acção em matéria de repressão dos abusos de posição
dominante que este ano foi particularmente frutuosa.

345. Em matéria de concentrações de empresas, a Comissão espera um novo crescimento do número
de processos notificados, tendo em conta, por um lado, a tendência que se vem registando há quatro
anos e a antecipação pelas empresas dos efeitos da UEM e, por outro, as consequências sobre o volume
de notificações das modificações do Regulamento  das concentrações no que diz respeito aos limiares
de controlo e ao alargamento do âmbito de aplicação às empresas comuns que desempenham todas as
funções de uma entidade económica autónoma.

346. O êxito da política de liberalização será garantido mediante uma aplicação rigorosa das
disposições do direito comunitário em matéria de concorrência. A Comissão será particularmente
vigilante em 1998 em relação à aplicação da plena concorrência ao sector da telefonia vocal, em
cooperação com as autoridades nacionais reguladoras e, se necessário, com as autoridades nacionais de
concorrência. Estará igualmente atenta às práticas dos operadores dominantes nos respectivos
mercados nacionais e às alianças concluídas no sector das telecomunicações. Do mesmo modo, a
Comissão prestará especial atenção aos trabalhos que os Estados-membros terão que realizar no âmbito
da directiva relativa às regras comuns para o mercado interno da electricidade, cuja transposição para o
direito nacional deve ser efectuada, o mais tardar, até 19 de Fevereiro de 1999.

347. No domínio dos auxílios, a Comissão tem a intenção de reforçar a suas actividades de controlo
para verificar se as condições constantes das suas decisões foram correctamente aplicadas pelos
Estados-membros. Este controlo é já exercido em relação a todos os auxílios de certa importância no
sector automóvel, fibras sintéticas, siderurgia e construção naval, sendo agora alargado a todos os
auxílios abrangidos pelo enquadramento multissectorial quando estiver em aplicação. Além disso, a
Comissão concentrará os seus esforços no acompanhamento da execução dos planos de reestruturação
pelas empresas que tenham beneficiado, no passado, de um auxílio à reestruturação.
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348. Na sequência do mandato expresso em matéria de política da concorrência conferido pelo
Conselho Europeu extraordinário do Luxemburgo sobre o emprego, a Comissão tenciona aumentar os
seus esforços em matéria de controlo dos auxílios estatais e velar no sentido de que, nas suas análises,
esses auxílios "favoreçam a eficácia económica e o emprego sem, no entanto, provocar distorções de
concorrência".
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Anexo - Processos analisados no Relatório

1. Artigos 85º e 86º

Processo Publicação Ponto
Wirtschaftsvereinigung Stahl JO L 1 de 3.1.1998, p. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation e Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S e Preem 54
Michelin e Continental JO C 236 de 14.8.1997, p. 9 55
Sanofi e Bristol-Myers Squibb JO C 242 de 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 de 4.8.1997 61
Ford - serviço de venda e pós-venda IP/97/740 de 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. JO L 258 de 22.9.1997, p. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 de 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste JO C 335 de 6.11.1997, p. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource JO L 318 de 20.11.1997, p.1 72
Uniworld JO L 318 de 20.11.1997, p. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Acordo GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Caribean Services 82
EUROSAL III 82
Acordos de partilha de
 navios/OOCL/Maersk

JO C 185 de 18.6.1997, p. 4 84

British Airways e American Airlines JO C 117 de 15.4.1997, p. 8 92 - 326
Lufthansa e United Airlines 92 - 326
SAS e United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines, KLM e Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Artigo 90º

Processo Publicação Ponto
Processos de infracção contra 7
Estados-membros

IP/97/954 104

GSM em Espanha IP/97/374 107
Processo de infracção contra Itália GSM 108
VTM JO L 244 de 6.9.97, p. 18 112-113-114
Legislação portuária italiana JO L 301 de 5.11.1997, p. 17 126-127-128
Porto de Génova JO L 301 de 5.11.1997, p. 27 129
Aeroporto de Atenas IP/97/876 131-132-134
Aeroporto de Zaventem 135
Monopólio sueco de venda a retalho de
bebidas alcoólicas (acórdão Franzen)

138

Monopólio norueguês de bebidas alcoólicas 140-141-142
Monopólio austríaco dos tabacos 144

3. Controlo das operações de concentração

Processo Publicação Ponto
Sandoz/Ciba-Geigy JO L 201 de 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas JO L 336 de 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 e 1102 146-172

BT/MCI JO L 336 de 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

JO L 218 de 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho JO L 11 de 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187



- 110 -

BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz JO L 354 de 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko JO L 174 de 2.7.1997 194

4. Auxílios estatais

Processo Publicação Ponto
La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Processo C 62/96 217-287
Technolease JO C 338 de 8.11.1997 218
Philips JO C 338 de 8.11.1997 218-287-288
Rabobank JO C 338 de 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering JO C 202 de 2.7.1997 219
Regime de garantias a favor do capital de
risco

JO C 250 de 15.8.1997 219

PMU JO C 163 de 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG JO C 385 de 12.12.1997 225
Maribel quater JO C 201 de 1.7.1997 229-292
Siemens Ainda não publicado 232-289
MTW et Volkswerft Regulamento nº 1013/97 do Conselho 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

Ainda não publicado 236

ESF Feralpi GmbH Ainda não publicado 236


