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AVISO

O Tratado de AmesterdaÄo entrou em vigor em 1 de Maio de 1999. Por forcàa deste Tratado, os artigos
do Tratado da UniaÄo Europeia e do Tratado instituindo a Comunidade Europeia foram renumerados.
O presente relatoÂ rio utilisa a nova numeracàaÄo, ainda que no essencial se refira ao ano de 1998. No
entanto, faz-se refereÃncia aÁ antiga numeracàaÄo sempre que o texto cita literalmente o tõÂtulo de um acto
legislativo adoptado anteriormente aÁ mudancàa de numeracàaÄo ou quando cita o conteuÂ do de um
documento redigido antes de 1 de Maio de 1999. Para que o leitor tenha em conta esta situacàaÄo, o
artigo baseado na numeracàaÄo antiga figura en itaÂ lico.

Para facilitar a leitura do XXVIII RelatoÂ rio, indica-se para os artigos citados, a seguinte tabela de
correspondeÃncia:

Antiga numeracàaÄo Nova numeracàaÄo
Artigo 37o Artigo 31o

Artigo 85o Artigo 81o

Artigo 86o Artigo 82o

Artigo 89o Artigo 85o

Artigo 90o Artigo 86o

Artigo 92o Artigo 87o

Artigo 93o Artigo 88o

Artigo 94o Artigo 89o

Artigo 100-A Artigo 95o

Artigo 173o Artigo 230o

Artigo 175o Artigo 232o

Artigo 177o Artigo 234o

Artigo 190o Artigo 253o
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PrefaÂ cio do ComissaÂ rio KAREL VAN MIERT,
responsaÂ vel pela polõÂtica de concorreÃ ncia

O relatoÂ rio publicado no ano passado incluiu pela primeira vez uma nova forma de prefaÂcio que me
deu a oportunidade de evocar questoÄ es que ultrapassavam a actualidade imediata e de inserir a polõÂtica
de concorreÃncia em perspectivas mais amplas. Sei que esta inovacàaÄo foi bem acolhida e decidi por isso
prosseguir nesta via. Dando resposta aÁ preocupacàaÄo manifestada regularmente pelo Parlamento
Europeu e pelo ComiteÂ EconoÂ mico e Social, proponho este ano salientar a nossa accàaÄo a nõÂvel
internacional, dada a importaÃncia crescente da dimensaÄo internacional das regras de concorreÃncia que
a ComissaÄo aplica.

Gostaria, em especial, de sublinhar a necessidade de uma maior cooperacàaÄo internacional entre as
autoridades responsaÂveis pela aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia. AteÂ agora, esta cooperacàaÄo tem-se
limitado em grande medida a acordos bilaterais, muitos dos quais demonstraram jaÂ uma grande
eficaÂcia. A longo prazo, no entanto, considero que se reconheceraÂ ser desejaÂvel, ou mesmo necessaÂrio,
criar igualmente um enquadramento multilateral que garanta o respeito de certos princõÂpios baÂsicos de
concorreÃncia. Tal enquadramento garantiraÂ que os progressos evidentes alcancàados na liberalizacàaÄo do
comeÂrcio nas uÂ ltimas deÂcadas naÄo seraÄo prejudicados pela incapacidade de contrariar com eficaÂcia
eventuais comportamentos anticoncorrenciais por parte de empresas que competem numa economia
global.

A globalizacàaÄo e a ameacàa de praÂticas anticoncorrenciais

A integracàaÄo cada vez maior da economia mundial estaÂ a criar uma interdependeÃncia sem precedentes
entre os diferentes paõÂses. Na uÂ ltima deÂcada, com o eÃxito das negociacàoÄ es do Uruguay Round,
assistimos a uma aceleracàaÄo da eliminacàaÄo progressiva das barreiras comerciais. As empresas estaÄo a
beneficiar desta abertura e tem-se verificado um crescimento significativo do volume do comeÂrcio. Em
muitos sectores, as empresas concorrem em mercados mundiais, ganhando maior dimensaÄo e
tornando-se multinacionais. No uÂ ltimo ano assistiu-se a uma seÂrie de «megaconcentracàoÄ es de empresas
sediadas em diferentes partes do mundo, que criaram novas empresas de dimensaÄo verdadeiramente
global. Quando naÄo se encontram jaÂ presentes em vaÂrios paõÂses, as empresas estabelecem
frequentemente aliancàas estrateÂgicas que lhes permitem penetrar nos mercados estrangeiros
juntamente com parceiros internacionais. EÂ o que estaÂ a acontecer especialmente nos sectores de
alta tecnologia, como as telecomunicacàoÄ es, as tecnologias da informacàaÄo, o entretenimento, os
transportes aeÂreos e a induÂ stria farmaceÃutica. A ComissaÄo teve de acompanhar o ritmo da crescente
globalizacàaÄo dos mercados e as suas anaÂ lises dos problemas de concorreÃncia tomam cada vez mais em
consideracàaÄo dados de mercados exteriores aÁ UniaÄo Europeia.

NaÄo eÂ surpreendente, nestas circunstaÃncias, que os problemas de concorreÃncia estejam igualmente a
assumir dimensoÄ es globais. Os comportamentos anticoncorrenciais, incluindo os acordos restritivos
entre empresas ou os abusos de posicàaÄo dominante, naÄo conhecem fronteiras. O aparecimento de
empresas multinacionais cada vez maiores, com meios tecnoloÂ gicos e recursos para operarem a nõÂvel
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global, cria o risco de essas empresas serem tentadas a adoptar medidas Ð quer unilateralmente, quer
em colusaÄo com outras empresas Ð que restrinjam a concorreÃncia ou a abusar do seu poder nestes
mercados globais. Se se permitir que estes comportamentos anticoncorrenciais naÄo sejam controlados,
naÄo seraÂ exagerado afirmar que se poderaÄo perder muitos dos benefõÂcios alcancàados em termos de
abertura dos mercados a nõÂvel mundial. As maiores oportunidades proporcionadas pela liberalizacàaÄo
do comeÂrcio em termos de interpenetracàaÄo dos mercados em todo o mundo poderiam ser gravemente
minadas por comportamentos comerciais restritivos. Tais praÂticas podem ser desenvolvidas por
empresas que procuram proteger de concorrentes estrangeiros os seus mercados tradicionais Ð
frequentemente nacionais.

Necessidade de cooperacàaÄo a nõÂvel da aplicacàaÄo da legislacàaÄo

A eliminacàaÄo dos obstaÂculos aÁ integracàaÄo dos mercados que resultam das praÂticas comerciais
anticoncorrenciais naÄo eÂ uma questaÄo nova para a UniaÄo Europeia. Desde 1958, as regras comunitaÂrias
em mateÂria de concorreÃncia teÃm constituõÂdo um instrumento indispensaÂvel para a criacàaÄo de um
mercado uÂ nico europeu e para garantir que este se torne e permanecàa uma realidade. Na auseÃncia de
um controlo do comportamento restritivo e abusivo por parte das empresas ou sem um controlo das
concentracàoÄ es tornar-se-ia muito mais difõÂcil a penetracàaÄo de novos candidatos, de dentro ou de fora da
Comunidade, nos mercados nacionais. Contudo, quando essas praÂticas ocorrem fora da Comunidade, eÂ

muito mais difõÂcil combateÃ-las.

As autoridades nacionais ou regionais responsaÂveis pela concorreÃncia estaÄo mal equipadas para
enfrentar os problemas colocados por um comportamento comercial que ocorra fora das suas
fronteiras. As informacàoÄ es podem ser difõÂceis de obter e as decisoÄ es Ð uma vez tomadas Ð podem ser
impossõÂveis de aplicar. Ainda que nos uÂ ltimos anos tenha sido introduzida em muitos paõÂses nova
legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia, alguns comportamentos podem naÄo ser ilõÂcitos no paõÂs em que
saÄo adoptados ou as autoridades podem naÄo estar dispostas a condenaÂ-los. Por outro lado, as diferentes
autoridades responsaÂveis pela aplicacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia, que podem invocar a sua
competeÃncia para tratar um mesmo caso, podem chegar a conclusoÄ es divergentes ou mesmo
manifestamente contraditoÂ rias. Desse tratamento divergente resulta naÄo apenas o risco de diferendos
entre paõÂses ou blocos comerciais, tal como aconteceu numa primeira fase entre os EUA e a UE em
relacàaÄo ao projecto de concentracàaÄo Boeing/MDD no ano passado, mas igualmente uma enorme
insegurancàa, bem como custos para as empresas que operam a nõÂvel global.

EÂ evidente, por conseguinte, a necessidade de uma cooperacàaÄo para tratar de forma eficaz os
problemas de concorreÃncia que revestem caracterõÂsticas transnacionais. Existem jaÂ diversos casos de
cooperacàaÄo bilateral a nõÂvel oficial e haÂ mesmo razaÄo para ser optimista quanto ao facto de tal
continuar a acontecer. Para que essa cooperacàaÄo seja eficaz, estou contudo convicto de que eÂ

necessaÂrio naÄo apenas concluir acordos relativos aÁ estrutura da cooperacàaÄo, mas igualmente de que
deveraÂ existir um acordo geral a nõÂvel internacional no que se refere ao conteuÂ do de um conjunto de
princõÂpios materiais de base em mateÂria de direito da concorreÃncia.

Em minha opiniaÄo, as vantagens dessa cooperacàaÄo naÄo beneficiaraÄo apenas os paõÂses industrializados
do mundo. Considero que os paõÂses em desenvolvimento podem beneficiar substancialmente do
aumento de uma cooperacàaÄo deste tipo. 1998 foi um ano de perturbacàoÄ es e incertezas para muitas das
economias mundiais «emergentes, em especial na AÂ sia. Reconhece-se de um modo geral que uma das
principais causas dos problemas vividos por estas economias reside na falta de uma verdadeira
abertura de mercado. O denominado «capitalismo de compadrio conduziu a que a concorreÃncia entre
empresas fosse muitas vezes preterida a favor de acordos opacos que muito pouco teÃm a ver com o
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mercado. Estou convencido de que a prossecucàaÄo de uma polõÂtica de concorreÃncia vigorosa, quer a
nõÂvel nacional quer internacional, constituiraÂ um importante antõÂdoto contra tais tendeÃncias,
promovendo a concorreÃncia, descentralizando o processo de tomada de decisoÄ es comerciais,
incentivando a inovacàaÄo e maximizando o bem-estar dos consumidores.

Estas questoÄ es foram analisadas em 1994 por um grupo que incluõÂa treÃs peritos independentes e que, a
meu pedido, apresentaram uma seÂrie de recomendacàoÄ es relativas aos objectivos da polõÂtica de
concorreÃncia da UniaÄo Europeia na era poÂ s-Uruguay Round. Este grupo elaborou um relatoÂ rio que
recomendava o desenvolvimento de esforcàos em duas frentes paralelas: em primeiro lugar, alargar
ainda mais a cooperacàaÄo bilateral da ComissaÄo com paõÂses terceiros e, em segundo, desenvolver um
enquadramento multilateral que garantisse o respeito de certas regras baÂsicas de concorreÃncia por
parte de todos os paõÂses envolvidos.

CooperacàaÄo bilateral com os Estados Unidos e o CanadaÂ

A UniaÄo Europeia tem desenvolvido nos uÂ ltimos anos de forma muito activa uma cooperacàaÄo bilateral
no domõÂnio da concorreÃncia com os seus principais parceiros comerciais. O melhor exemplo dessa
cooperacàaÄo saÄo os acordos concluõÂdos com os EUA, o primeiro dos quais em 1991 e que entrou em
vigor em 1995. Quando este primeiro acordo foi concebido, a UniaÄo Europeia e os EUA defrontavam-
-se com um raÂpido aumento do nuÂ mero e importaÃncia das operacàoÄ es comerciais transatlaÃnticas e,
simultaneamente, comecàavam a reconhecer os perigos resultantes do aparecimento de praÂticas
anticoncorrenciais transfronteiras. Houve assim um reconhecimento comum da importaÃncia de evitar
decisoÄ es contraditoÂ rias e de coordenar as actividades de aplicacàaÄo da legislacàaÄo na medida em que tal
pudesse ser mutuamente beneÂfico.

No essencial, o acordo destinava-se a facilitar a cooperacàaÄo estrutural entre a ComissaÄo, por um lado, e
o Departamento de Justicàa e a ComissaÄo Federal do ComeÂrcio dos EUA, por outro. O acordo preveÃ o
seguinte: notificacàaÄo recõÂproca de casos objecto de investigacàaÄo por qualquer das duas autoridades,
quando esses casos puderem afectar os interesses importantes da outra parte; intercaÃmbio de
informacàoÄ es naÄo confidenciais entre as autoridades; possibilidade de coordenacàaÄo por parte das duas
autoridades das suas actividades de aplicacàaÄo da legislacàaÄo, bem como de prestacàaÄo muÂ tua de
assisteÃncia; e, finalmente, a possibilidade de uma autoridade solicitar aÁ outra que adopte medidas de
aplicacàaÄo (a denominada «cortesia positiva) e tomar em consideracàaÄo os interesses importantes da
outra parte nas suas actividades de aplicacàaÄo da legislacàaÄo (a denominada «cortesia tradicional).

Trata-se de um compromisso por parte da UniaÄo Europeia e dos EUA no sentido de cooperarem na
aplicacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia e de naÄo agirem unilateralmente e extra-territorialmente a naÄo
ser que tenham sido esgotadas as possibilidades proporcionadas pelos procedimentos previstos. Este
compromisso foi reforcàado pelo acordo de cortesia positiva concluõÂdo com os EUA em 1998, que
intensificou as disposicàoÄ es incluõÂdas no acordo de 1991. O novo acordo preveÃ, em princõÂpio, o
adiamento ou a suspensaÄo pela autoridade de cada uma das partes das suas actividades de aplicacàaÄo da
legislacàaÄo relativamente aÁs praÂ ticas anticoncorrenciais que ocorram principalmente no territoÂ rio da
outra parte e que visem principalmente o seu territoÂ rio, na medida em que essa outra parte esteja
disposta a tratar do assunto.

A experieÃncia da ComissaÄo a nõÂvel do funcionamento do acordo com os EUA desde 1991 demonstra
que essa cooperacàaÄo pode ser altamente eficaz, reduzindo substancialmente os riscos de decisoÄ es
contraditoÂ rias ou incoerentes. AteÂ aÁ data, a cooperacàaÄo contribuiu para instaurar um clima de
confiancàa entre as autoridades de concorreÃncia da ComissaÄo e dos EUA e facilitou uma abordagem
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cada vez mais convergente a nõÂvel da anaÂlise dos mercados e no que diz respeito aÁs medidas que se
impoÄ em. Em 1998 assistiu-se a uma intensificacàaÄo desta cooperacàaÄo transatlaÃntica, incluindo, por
exemplo, uma estreita coordenacàaÄo das investigacàoÄ es paralelas das operacàoÄ es de concentracàaÄo
WorldCom/MCI e Dresser/Haliburton.

A ComissaÄo elaborou um acordo bilateral com o Governo canadiano que eÂ muito anaÂ logo ao Acordo
UE/EUA de 1991. PreveÃ-se que seja adoptado durante o ano de 1999. SaÄo igualmente dignos de nota
os acordos de cooperacàaÄo semelhantes que existem entre outros paõÂses, por exemplo entre os EUA e o
CanadaÂ e entre a AustraÂ lia e a Nova ZelaÃndia.

CooperacàaÄo bilateral na perspectiva do alargamento

A UniaÄo Europeia concluiu acordos bilaterais em mateÂria de concorreÃncia de um tipo ligeiramente
diferente com os paõÂses da Europa Central e Oriental. O colapso do Bloco de Leste deu-nos uma
oportunidade sem precedentes de sarar as feridas do nosso continente e de assistir aÁ transicàaÄo de
economias planificadas para economias de mercado, processo de que a introducàaÄo de uma polõÂtica de
concorreÃncia funcional constitui um aspecto essencial. A Comunidade desenvolveu desde entaÄo
relacàoÄ es estreitas com os paõÂses da Europa Central e Oriental, incluindo os Estados BaÂlticos,
destinando-se os denominados «Acordos Europeus a preparar o caminho para a sua futura adesaÄo aÁ

UniaÄo Europeia. O mesmo se aplica a Chipre e Malta, candidatos aÁ adesaÄo, com quem a Comunidade
concluiu Acordos de AssociacàaÄo. A harmonizacàaÄo das regras de concorreÃncia Ð incluindo as regras
em mateÂria de auxõÂlios estatais Ð constitui uma caracterõÂstica importante destes acordos e, portanto,
da estrateÂgia de preÂ-adesaÄo aÁ Comunidade relativamente a estes paõÂses. Espera-se que sejam
igualmente criadas autoridades responsaÂveis pela aplicacàaÄo dessas regras. Em conformidade com a
loÂ gica aplicada na Comunidade, as regras de concorreÃncia saÄo consideradas necessaÂrias para garantir
que a eliminacàaÄo das barreiras comerciais entre paõÂses naÄo seraÂ prejudicada por um comportamento
comercial anticoncorrencial e por medidas estatais que produzam os mesmos efeitos.

Os progressos realizados a nõÂvel da adopcàaÄo de regras «anti-trust» e da criacàaÄo de autoridades
responsaÂveis pela aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia saÄo, em minha opiniaÄo, prometedores.
Contudo, muito haÂ ainda a fazer, principalmente em relacàaÄo aÁ introducàaÄo ou aÁ criacàaÄo de
enquadramentos adequados para o controlo dos auxõÂlios estatais. Foram igualmente estabelecidas
disposicàoÄ es pormenorizadas relativas aÁ cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e as vaÂrias autoridades
responsaÂveis pela aplicacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia. Foram jaÂ lancàadas as negociacàoÄ es formais
relativamente aÁ adesaÄo da PoloÂ nia, Hungria, RepuÂ blica Checa, EstoÂ nia, EsloveÂnia e Chipre.

CooperacàaÄo bilateral com outros paõÂses

O Acordo de UniaÄo Aduaneira de 1995 concluõÂdo com a Turquia constitui um dos melhores exemplos
dos uÂ ltimos anos de um acordo bilateral que inclui disposicàoÄ es pormenorizadas em mateÂria de
concorreÃncia e de auxõÂlios estatais. Os acordos de comeÂrcio livre concluõÂdos entre a Comunidade e
paõÂses terceiros, tais como os Acordos de AssociacàaÄo concluõÂdos nos uÂ ltimos anos com vaÂrios paõÂses
mediterraÃnicos, tambeÂm incluõÂram em geral disposicàoÄ es deste tipo. A Comunidade concluiu
recentemente uma seÂrie dos denominados Acordos de Parceria e CooperacàaÄo com a RuÂ ssia, a
UcraÃnia e vaÂrios outros Estados da ex-UniaÄo SovieÂtica. Estes acordos, embora menos ambiciosos do
que os Acordos Europeus, implicam mesmo assim um compromisso por parte destes paõÂses no sentido
de uma aproximacàaÄo progressiva das suas legislacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia e de auxõÂlios estatais
em relacàaÄo aÁ legislacàaÄo comunitaÂria. NaÄo existe ainda qualquer quadro bilateral formal para a
cooperacàaÄo da Comunidade no aÃmbito da concorreÃncia com os outros principais parceiros comerciais,
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principalmente o JapaÄo. NaÄo obstante, entre a ComissaÄo e a ComissaÄo Japonesa do ComeÂrcio Leal
realizam-se contactos regulares Ð incluindo um encontro bilateral anual de alto nõÂvel e a notificacàaÄo
recõÂproca de casos que afectem os interesses importantes de cada uma das partes.

CooperacàaÄo multilateral Ð necessidade de um novo enquadramento mundial

Apesar dos consideraÂveis progressos que se verificaram a nõÂvel bilateral, deve reconhecer-se que os
acordos de cooperacàaÄo internacional em mateÂria de polõÂtica da concorreÃncia baseados apenas numa
abordagem bilateral saÄo necessariamente limitados. Em especial, eÂ evidente que a cooperacàaÄo bilateral
tomaraÂ inevitavelmente em consideracàaÄo apenas os interesses dos paõÂses envolvidos, podendo
negligenciar os interesses de paõÂses terceiros. Para aleÂm disso, muitos paõÂses naÄo dispoÄ em ainda de
qualquer legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia. Apesar de um entusiasmo crescente relativamente aÁ

introducàaÄo de regras de concorreÃncia na uÂ ltima deÂcada, apenas cerca de metade dos paõÂses membros
da OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio possuem jaÂ legislacàaÄo na mateÂria. O conteuÂ do material destas
regras e o zelo com que saÄo aplicadas nos vaÂrios paõÂses revelam igualmente profundas divergeÃncias.

A recomendacàaÄo da OCDE de 1995 relativa aÁ cooperacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia e a
recomendacàaÄo relativa aos carteÂ is «irredutõÂveis, adoptadas no inõÂcio deste ano, representam
orientacàoÄ es importantes para o modelo que a cooperacàaÄo bilateral deveraÂ assumir, em especial
quando vaÂrios paõÂses membros se debatem com a ameacàa resultante de um cartel internacional.
Contudo, as recomendacàoÄ es destinam-se apenas aos paõÂses membros da OCDE e nem mesmo para
estes saÄo vinculativas. As actuais regras da OMC tambeÂm naÄo saÄo adequadas para tratar os problemas
de concorreÃncia. O painel da OMC que decidiu em Abril de 1998 o diferendo entre os EUA e o JapaÄo
que envolvia alegacàoÄ es de comportamento anticoncorrencial por parte da Fuji, com o objectivo de
impedir que a sua rival americana Kodak tivesse acesso ao mercado japoneÃs das pelõÂculas e do papel
para fotografia, demonstrou claramente esta inadequacàaÄo.

Por conseguinte, estou convencido de que deve ser criado, como complemento necessaÂrio aÁ

liberalizacàaÄo do comeÂrcio, um enquadramento multilateral abrangente a nõÂvel mundial, que preveja a
aplicacàaÄo de um conjunto baÂsico de regras comuns no domõÂnio da concorreÃncia. Devido a esta relacàaÄo
de complementaridade entre comeÂrcio e polõÂtica de concorreÃncia, a OMC seraÂ a organizacàaÄo
multilateral mais apropriada para acolher esse enquadramento. A ideia de criar uma estrutura
supranacional deste tipo foi objecto de uma comunicacàaÄo da ComissaÄo ao Conselho em 1996, que
propunha que a OMC criasse um grupo de trabalho com a missaÄo de explorar a vontade existente de
enveredar por essa via. Esta proposta, que contou com o apoio do Conselho, constituiu a principal
fonte de inspiracàaÄo para a decisaÄo ministerial, tomada em Singapura em Dezembro de 1996, no sentido
de criar um grupo de trabalho no aÃmbito da OMC que estudasse a interaccàaÄo entre o comeÂrcio e a
polõÂtica de concorreÃncia. Este grupo jaÂ se reuniu vaÂrias vezes e continuaraÂ os seus trabalhos em 1999.
Apesar do interesse demonstrado nas discussoÄ es pelos paõÂses industrializados e pelos paõÂses em
desenvolvimento (incluindo alguns paõÂses que naÄo possuem quaisquer regras internas no domõÂnio da
concorreÃncia) ser muito encorajador, eÂ ainda prematuro conjecturar se em uÂ ltima anaÂlise estas
conduziraÄo ao inõÂcio de negociacàoÄ es formais entre os membros da OMC. Desejo veementemente que
tal acontecàa no aÃmbito da proÂ xima ronda de negociacàoÄ es multilaterais.

Essas negociacàoÄ es poderiam centrar-se nas seguintes quatro propostas para um eventual acordo: em
primeiro lugar, os membros poderiam acordar na adopcàaÄo de regras nacionais no domõÂnio da
concorreÃncia, bem como na criacàaÄo de autoridades de aplicacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia. Isto
significaria que seriam adoptadas regras baÂsicas para tratar as praÂticas comerciais restritivas, os abusos
do poder de mercado e as concentracàoÄ es, bem como disposicàoÄ es adequadas em mateÂria de aplicacàaÄo da
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legislacàaÄo, e um direito de acesso por parte das empresas aÁs autoridades responsaÂveis e aos tribunais.
Em segundo lugar, os membros poderiam simultaneamente acordar num conjunto de princõÂpios
essenciais comuns destinados a solucionar praÂticas anticoncorrenciais com dimensaÄo internacional.
Inicialmente, seria razoaÂvel concentrarem-se em praÂticas cuja natureza prejudicial eÂ largamente
reconhecida Ð em especial as restricàoÄ es horizontais, como a fixacàaÄo de precàos e de quotas de
producàaÄo, a partilha de mercados, os comportamentos desleais em mateÂria de concursos e os carteÂ is de
exportacàaÄo. PoderaÂ ser mais difõÂcil chegar a um acordo relativamente a outras praÂticas, como o abuso
do poder de mercado e as restricàoÄ es verticais, mas tal poderaÂ ser encarado a mais longo prazo. Em
terceiro lugar, poderiam igualmente ser desenvolvidos os elementos de um instrumento de cooperacàaÄo
multilateral, destinado a facilitar a cooperacàaÄo entre as autoridades responsaÂveis pela aplicacàaÄo da
legislacàaÄo da concorreÃncia e que poderia incluir disposicàoÄ es de consulta e para evitar conflitos,
intercaÃmbio de informacàoÄ es naÄo confidenciais, notificacàoÄ es recõÂprocas e um procedimento de cortesia.
Finalmente, pareceria igualmente loÂ gico prever um mecanismo que permitisse a resolucàaÄo de litõÂgios
em circunstaÃncias claramente especificadas. Tal mecanismo poderia envolver a adaptacàaÄo para efeito
do actual mecanismo de resolucàaÄo de litõÂgios da OMC, assegurando por exemplo que seriam
devidamente tratados os casos de naÄo aplicacàaÄo da legislacàaÄo da concorreÃncia que afectam o comeÂrcio
entre os paõÂses membros. No entanto, naÄo seria apropriado alargar esse mecanismo aÁ resolucàaÄo de
casos individuais.

Estas propostas naÄo devem ser interpretadas como um pedido no sentido da criacàaÄo de uma nova
organizacàaÄo internacional, com poderes de investigacàaÄo e de aplicacàaÄo proÂ prios. Destinam-se a
constituir uma base para a criacàaÄo de um novo enquadramento multilateral, cujo objectivo seria
reforcàar o sistema de comeÂrcio mundial, garantindo que a liberalizacàaÄo e o acesso ao mercado naÄo
seraÄo impedidos por praÂticas comerciais anticoncorrenciais. Com esse objectivo bem presente,
considero que as propostas saÄo modestas, mas razoaÂveis e coerentes e susceptõÂveis de se revelarem
eficazes para dar resposta a um dos desafios mais importantes com que as economias mundiais se
defrontam no dealbar do novo mileÂnio.
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INTRODUCßAÄ O

1. No decurso de 1998, ano charneira antes da passagem da UniaÄo para a moeda uÂ nica, a
ComissaÄo teve que desenvolver todos os seus esforcàos a fim de que o euro surgisse num ambiente
econoÂ mico soÂ lido e dinaÃmico. A polõÂtica de concorreÃncia, no aÃmbito das suas competeÃncias e dos seus
meios, contribuiu tambeÂm para este acontecimento. Neste contexto, a ComissaÄo privilegiou duas
vertentes de accàaÄo. Apoiou e consolidou o funcionamento do mercado uÂ nico, actuando sobre a
estrutura dos mercados e sancionando severamente as praÂticas anticoncorrenciais, a fim de dotar a
UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria com uma base soÂ lida e saÄ . Paralelamente, empenhou-se de forma
decisiva na modernizacàaÄo do direito comunitaÂrio da concorreÃncia. Com efeito, foi no final do meÃs de
Setembro que a ComissaÄo adoptou a comunicacàaÄo relativa aÁ revisaÄo da sua polõÂtica em mateÂria de
restricàoÄ es verticais de concorreÃncia, que constitui uma verdadeira viragem na sua apreciacàaÄo das
praÂticas anticoncorrenciais. Por outro lado, em mateÂria de auxõÂlios estatais, deve ser sublinhado o
acordo polõÂtico concluõÂdo em Novembro no Conselho, relativo ao novo regulamento processual que
deveraÂ ser adoptado formalmente durante o ano de 1999. Finalmente, a ComissaÄo naÄo deixou ao longo
destes uÂ ltimos meses de estreitar os lacàos com as autoridades de concorreÃncia dos paõÂses terceiros, uma
vez que o ambiente internacional constitui agora o seu ambiente quotidiano 1.

1. A polõÂtica de concorreÃncia, instrumento de defesa e de promocàaÄo do mercado uÂ nico

2. O ano de 1998 distingue-se por um balancào muito satisfatoÂ rio da actividade da ComissaÄo em
mateÂria de concorreÃncia. Testemunha a vontade da InstituicàaÄo de fazer da polõÂtica de concorreÃncia um
instrumento de defesa e de promocàaÄo do mercado uÂ nico na perspectiva da realizacàaÄo da UniaÄo
EconoÂ mica e MonetaÂria. Por um lado, a ComissaÄo infligiu severas sancàoÄ es num certo nuÂ mero de
processos que se poderiam qualificar de exemplares. Por outro, instituiu as primeiras medidas de
reorientacàaÄo da actividade de controlo dos seus servicàos apenas para processos que apresentem um
interesse comunitaÂrio manifesto.

1.1. Dinamizar o mercado interno

3. Foi a preocupacàaÄo de consolidar o mercado uÂ nico que levou a ComissaÄo a fazer fracassar as
tentativas dos operadores econoÂ micos de fixarem artificialmente as condicàoÄ es de evolucàaÄo.

A ComissaÄo esteve particularmente vigilante no que diz respeito aÁs praÂticas conducentes ao
encerramento dos mercados. Assim, aplicou uma coima de 102 milhoÄ es de ecus ao construtor
automoÂ vel Volkswagen por ter entravado o comeÂrcio intracomunitaÂ rio, ao proibir aos seus
concessionaÂrios italianos que vendessem veõÂculos automoÂ veis da marca Volkswagen e Audi a clientes
estrangeiros.

Sancionou igualmente o abuso de posicàaÄo dominante da Amministrazione Autonoma dei Monopoli
dello Stato, que favorecia a sua proÂ pria producàaÄo de cigarros em detrimento dos cigarros de origem
estrangeira.

1 O tema da cooperacàaÄo internacional naÄo eÂ abordado na introducàaÄo, por constituir o assunto do prefaÂcio do
ComissaÂrio Karel Van Miert.
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No mesmo espõÂrito, lutou contra os carteÂ is de fixacàaÄo de precàos a fim de combater os seus efeitos
inflacionistas e garantir a eficieÃncia do jogo da concorreÃncia, tendo por isso proibido vaÂrios acordos e
aplicado coimas severas aÁs empresas participantes. Foi o que aconteceu nos sectores do acào inoxidaÂvel,
do acàuÂ car, das condutas de aquecimento urbano e do transporte marõÂtimo.

Os abusos de posicàaÄo dominante com caraÂcter discriminatoÂ rio constituem igualmente praÂticas que
enfraquecem o mercado uÂ nico, uma vez que entravam o desenvolvimento das empresas em situacàaÄo de
dependeÃncia ou das que procuram penetrar num mercado, nomeadamente no contexto da
liberalizacàaÄo das induÂ strias de redes. A ComissaÄo condenou por vaÂrias ocasioÄ es esse abusos,
nomeadamente nos domõÂnios do transporte aeÂreo ou marõÂtimo.

Apoiar a realizacàaÄo do mercado uÂ nico significa igualmente garantir que as suas estruturas permanecàam
flexõÂveis e abertas, para que o jogo da concorreÃncia tenha uma eficaÂcia oÂ ptima. Assim, a ComissaÄo
proibiu as fusoÄ es entre a Bertelsmann, a Kirch e a PremieÁre, por um lado, e entre a Deutsche Telekom
e a BetaResearch, por outro, uma vez que estas duas operacàoÄ es de concentracàaÄo teriam conduzido aÁ

criacàaÄo na Alemanha de estruturas de televisaÄo digital em que as diferentes partes adquiririam
posicàoÄ es dominantes, ou mesmo monopolõÂsticas, em vaÂrios mercados. Autorizou igualmente vaÂrias
operacàoÄ es com a condicàaÄo de as empresas respeitarem compromissos destinados a manter uma
concorreÃncia suficiente nos mercados em causa.

Por uÂ ltimo, o controlo dos auxõÂlios estatais contribui de forma significativa para esta accàaÄo de apoio ao
aprofundamento do mercado interno. A ComissaÄo considera que a concessaÄo de auxõÂlios estatais
injustificados conduz a distorcàoÄ es do mercado e a uma afectacàaÄo ineficaz de recursos, tendo como
consequeÃncia aumentar os obstaÂculos ao comeÂrcio e ameacàando deste modo as realizacàoÄ es do mercado
uÂ nico. As contõÂnuas disparidades nos nõÂveis de auxõÂlios entre Estados-Membros poÄ em em risco o
objectivo de coesaÄo econoÂ mica e social. Por conseguinte, a ComissaÄo continuou a exercer com rigor as
suas responsabilidades em mateÂria de controlo dos auxõÂlios estatais. O nuÂ mero de casos em que teve de
decidir diminuiu, mas infelizmente permaneceu a um nõÂvel elevado. Grande parte destes casos, cerca
de 20%, constituem processos em que os Estados-Membros naÄo cumpriram a obrigacàaÄo de notificar
novas medidas de auxõÂlio aÁ ComissaÄo, o que veio confirmar a necessidade de a ComissaÄo ordenar
continuamente o reembolso dos auxõÂlios naÄo notificados e incompatõÂveis com o Tratado. Sem uma
praÂtica desse tipo, os Estados-Membros naÄo teriam um incentivo suficiente para cumprir as suas
obrigacàoÄ es processuais. Os casos mais importantes disseram respeito a auxõÂlios suplementares ao
CreÂdit Lyonnais com o montante uÂ nico de 8/15 mil milhoÄ es de ecus ou o pacote de auxõÂlios aÁ

construcàaÄo do Channel Tunnel Rail Link. Este processo eÂ exemplar no sentido de abordar as
implicacàoÄ es da construcàaÄo e fornecimento de infra-estruturas de transporte por parte de investidores
privados.

Estas decisoÄ es da ComissaÄo convergem para um mesmo objectivo: contribuir para consolidar o
mercado uÂ nico, base fundamental da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria. Este balancào de certa forma
severo da accàaÄo de controlo naÄo deve no entanto esconder que a grande maioria dos acordos,
operacàoÄ es ou auxõÂlios notificados aÁ ComissaÄo em 1998 foi objecto de decisoÄ es favoraÂveis.

1.2. Reorientar a actividade de controlo

4. Um dos principais objectivos da modernizacàaÄo do direito da concorreÃncia e da praÂtica da
ComissaÄo nesta mateÂria consiste em reorientar a actividade de controlo dos servicàos para os processos
que revestem um interesse comunitaÂrio manifesto. Esta intencàaÄo foi claramente referida em 1997,
aquando do primeiro conjunto de textos (comunicacàaÄo relativa aos acordos de pequena importaÃncia e
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comunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo com as autoridades nacionais de concorreÃncia). No final de 1998 os
resultados eram encorajadores, mas ainda muito modestos.

5. O ano de 1998 caracterizou-se de novo por uma intensa actividade de controlo independente-
mente do domõÂnio de competeÃncia. O nuÂ mero total de novos processos registados durante o ano
elevou-se a 1198, dos quais 509 referentes aos artigos 81o, 82o e 86o 245 2 relativos a concentracàoÄ es e
444 a auxõÂlios estatais, o que representa uma diminuicàaÄo significativa de 134 processos em relacàaÄo a
1997, que deve ser essencialmente imputada aÁ diminuicàaÄo do nuÂ mero de auxõÂlios estatais. No que diz
respeito aos processos tradicionais anti-trust, a ComissaÄo observa que o nuÂ mero de notificacàoÄ es estaÂ em
vias de estabilizar, o que constitui uma tendeÃncia encorajadora, devido sem duÂ vida em parte aÁ nova
comunicacàaÄo» de minimis. No entanto, a ComissaÄo tem ainda de fazer face a um nuÂ mero elevado de
denuÂ ncias. No que se refere aÁs concentracàoÄ es, embora a alteracàaÄo do Regulamento n.o 4064/89 e,
nomeadamente, as novas competeÃncias da ComissaÄo relativamente a certas operacàoÄ es de caraÂcter
transfronteiras, naÄo tenha dado origem a um aumento enorme de notificacàoÄ es, tal como a ComissaÄo
tinha previsto, mesmo assim o nuÂ mero total de operacàoÄ es notificadas no aÃmbito do regulamento
aumentou ainda 36%, ou seja, um aumento superior em 5 pontos ao de 1997, que jaÂ tinha sido de 31%.
Este aumento insere-se no contexto de uma conjuntura internacional favoraÂvel aos movimentos de
concentracàaÄo e da preparacàaÄo dos mercados para a UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria. Por fim, o nuÂ mero
total de novos processos de auxõÂlios estatais registados durante o ano revelou um recuo espectacular
em relacàaÄo a 1997 (-32%) e, de uma forma mais geral, em relacàaÄo aos treÃs uÂ ltimos anos. O nuÂ mero de
processos concluõÂdos durante o mesmo ano eleva-se a 1 279, dos quais 581 saÄo processos nos termos
dos artigos 81.o e 82.o, 238 relativos a concentracàoÄ es e 460 a auxõÂlios estatais, o que representa um
aumento da ordem de 119 processos resolvidos em relacàaÄo ao ano anterior. Estes uÂ ltimos valores
demonstram a vontade da ComissaÄo em acelerar tanto quanto possõÂvel o tratamento dos processos.

2. A prossecucàaÄo da modernizacàaÄo do direito da concorreÃncia

6. Em 1998, a ComissaÄo franqueou uma nova etapa na sua polõÂtica de modernizacàaÄo ao publicar a
sua comunicacàaÄo relativa aÁs restricàoÄ es verticais de concorreÃncia. Da mesma forma, em mateÂria de
controlo dos auxõÂlios estatais, o ano que terminou foi marcado pela adopcàaÄo do regulamento que
habilita a ComissaÄo a adoptar regulamentos de isencàaÄo por categoria relativamente a determinados
auxõÂlios e pelo acordo polõÂtico conseguido no Conselho InduÂ stria de 16 de Novembro relativo ao
regulamento processual.

2.1. PolõÂtica anti-trust

7. A comunicacàaÄo de 30 de Setembro de 1998 relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia
comunitaÂrias aÁs restricàoÄ es verticais constitui, em vaÂrios aspectos, uma inovacàaÄo importante quanto aÁ

abordagem da ComissaÄo em mateÂria de polõÂtica anti-trust. Acaba com um meÂtodo de isencàaÄo sectorial
e por categoria que se caracterizava por uma grande complexidade. Baseia-se numa abordagem
principalmente centrada na anaÂlise econoÂ mica dos efeitos das restricàoÄ es verticais, associando a isencàaÄo
ao poder de mercado das empresas. Uma simplificacàaÄo dos procedimentos, realismo das anaÂlises e uma
maior implicacàaÄo dos tribunais e autoridades de concorreÃncia nacionais constituem os princõÂpios
fundamentais que guiaram a ComissaÄo na sua nova abordagem e que deveraÄo continuar a animaÂ-la nos
proÂ ximos meses.

2 Incluindo 10 decisoÄ es CECA.
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8. A ideia geral consiste em criar um regulamento de isencàaÄo por categoria, uÂ nico e muito
alargado, que abrangeraÂ o conjunto das restricàoÄ es verticais de concorreÃncia relativas a todos os
produtos intermeÂdios e finais, bem como aos servicàos. Deste regulamento ficaraÂ excluõÂdo um nuÂ mero
limitado de restricàoÄ es, como por exemplo os acordos de fixacàaÄo de precàos. Por conseguinte, trata-se de
um sistema baseado na abordagem denominada das «claÂusulas negras, que consiste em determinar o
que naÄo eÂ passõÂvel de isencàaÄo nos termos do regulamento. O facto de naÄo identificar as claÂusulas
passõÂveis de isencàaÄo, como acontece hoje em dia nos regulamentos de isencàaÄo por categoria em vigor,
tem como resultado imediato suprimir o efeito de «espartilho associado aÁs listas das chamadas
claÂusulas «brancas, que obrigam as empresas a formatar os seus acordos segundo o regulamento de
isencàaÄo.

9. O principal objectivo deste regulamento de isencàaÄo, alargado e flexõÂvel, eÂ criar um espacào de
liberdade e de segurancàa jurõÂdica para as empresas que naÄo dispoÄ em de poder de mercado, o que
acontece indubitavelmente com inuÂ meras empresas. Dentro deste espacào, as empresas naÄo teriam de
continuar a avaliar a validade dos seus acordos face ao direito comunitaÂrio. A fim de preservar o
funcionamento concorrencial dos mercados e limitar o benefõÂcio desta isencàaÄo aÁs empresas que naÄo
possuam um poder de mercado significativo, o regulamento estabeleceria limiares em termos de
quotas de mercado, para aleÂm dos quais a isencàaÄo por categoria deixaria de ser aplicaÂvel. No entanto,
tal naÄo significaria que no caso de esses limiares serem ultrapassados os acordos em causa fossem
ilegais, mas sim que deveriam ser objecto de uma anaÂ lise individual de compatibilidade.

10. A fim de ajudar as empresas a identificar melhor o tipo da anaÂ lise que deveraÄo efectuar quanto
aÁ conformidade dos seus acordos com os n.os 1 e 3 do artigo 81.o, a ComissaÄo tenciona publicar
orientacàoÄ es que completaraÄo o quadro jurõÂdico estabelecido pelo futuro regulamento de isencàaÄo.

11. Para poÃ r em execucàaÄo a sua nova polõÂtica, a ComissaÄo deveraÂ obter do Conselho novos poderes
legislativos. Foi apresentada ao Conselho uma proposta destinada a alterar o Regulamento n.o 19/65/
CEE do Conselho, de 2 de Marcào de 1965, tendo em vista habilitar a ComissaÄo a adoptar o novo tipo
de regulamento de isencàaÄo por categoria. Para aleÂm disso, a ComissaÄo adoptou paralelamente uma
proposta destinada a alterar o Regulamento n.o 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962, no sentido
de alargar a dispensa de notificacàoÄ es que consta do n.o 2 do seu artigo 4.o.

2.2. AuxõÂlios estatais

12. Em 1998, a ComissaÄo continuou a sua iniciativa, que comecàara no Outono de 1996, para a
reorientacàaÄo e modernizacàaÄo do controlo dos auxõÂlios estatais. O objectivo da iniciativa consiste em
melhorar a transpareÃncia e a segurancàa jurõÂdica, atraveÂs da simplificacàaÄo e da clarificacàaÄo das regras
processuais, a fim de melhorar a eficaÂcia do sistema de controlo dos auxõÂlios estatais relativamente a
processos menos significativos. Dado o elevado nuÂ mero de medidas de auxõÂlio que a ComissaÄo tem de
analisar, eÂ inevitaÂvel que concentre os seus esforcàos nos principais processos que incluem elevados
montantes de auxõÂlio ou novas questoÄ es jurõÂdicas. Esta necessidade eÂ sublinhada, nomeadamente, pelo
nuÂ mero crescente de medidas de auxõÂlio ad hoc, frequentemente com intensidades particularmente
elevadas.

13. Uma medida importante para o exercõÂcio de modernizacàaÄo do controlo dos auxõÂlios estatais foi
o acordo polõÂtico alcancàado pelo Conselho, que aguarda parecer do Parlamento Europeu, respeitante a
uma proposta da ComissaÄo relativa a um regulamento processual. Este regulamento definiraÂ

claramente os aspectos processuais a observar pela ComissaÄo e pelos Estados-Membros na aplicacàaÄo
do artigo 88.o do Tratado, nomeadamente no que diz respeito aos prazos, injuncàoÄ es e recuperacàaÄo dos
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auxõÂlios incompatõÂveis. AleÂm disso, o Conselho adoptou formalmente a proposta de regulamento que
permite aÁ ComissaÄo dispensar de notificacàaÄo determinadas categorias de auxõÂlios estatais com caraÂcter
horizontal. Os futuros regulamentos de isencàaÄo simplificaraÄo os procedimentos, evitando que a
ComissaÄo tenha de apreciar inuÂ meros casos de auxõÂlio em que naÄo existe qualquer risco de distorcàaÄo da
concorreÃncia.

14. A ComissaÄo tomou igualmente outras medidas no sentido de clarificar a sua avaliacàaÄo dos
auxõÂlios. O enquadramento multissectorial dos auxõÂlios regionais relativos a grandes projectos de
investimento entrou em vigor em 1 de Setembro. A ComissaÄo adoptou ainda um enquadramento
relativo aos auxõÂlios aÁ formacàaÄo. Foi adoptado um novo regulamento relativo aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo
naval, que se tornou necessaÂrio a fim de substituir a SeÂtima Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo
naval na auseÃncia de ratificacàaÄo do acordo OCDE respeitante aÁ construcàaÄo naval por parte dos
Estados Unidos. Finalmente, a ComissaÄo explicou numa comunicacàaÄo a sua nova abordagem relativa aÁ

avaliacàaÄo de eventuais elementos de auxõÂlio na praÂtica da fiscalidade directa das empresas por parte
dos Estados-Membros. Este compromisso acompanha os esforcàos dos Estados-Membros no aÃmbito do
grupo do CoÂ digo de Conduta para poÃ r termo aÁ concorreÃncia fiscal prejudicial.

3. Processo de liberalizacàaÄo

15. A continuacàaÄo do processo de liberalizacàaÄo das induÂ strias de redes anteriormente sujeitas a
monopoÂ lio puÂ blico faz igualmente parte desta polõÂtica de consolidacàaÄo do mercado uÂ nico. A abertura
dos sectores ligados aÁ sociedade da informacàaÄo ou aÁ producàaÄo e distribuicàaÄo de energia constituem
com efeito factores determinantes da competitividade da induÂ stria europeia e, consequentemente, do
dinamismo do mercado uÂ nico. Esta abertura induz nomeadamente um desenvolvimento da inovacàaÄo
tecnoloÂ gica e favorece a criacàaÄo de novos postos de trabalho estaÂveis e duradouros.

3.1. TelecomunicacàoÄ es

16. No contexto da passagem das telecomunicacàoÄ es para o regime da plena liberalizacàaÄo, em 1 de
Janeiro de 1998, foram inuÂ meras as accàoÄ es da ComissaÄo neste sector de actividade.

17. Durante os primeiros meses do ano, a ComissaÄo completou o quadro interpretativo adoptando
uma comunicacàaÄo relativa ao estatuto das comunicacàoÄ es vocais na Internet, bem como uma
comunicacàaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia aos acordos de acesso no sector das
telecomunicacàoÄ es. Neste uÂ ltimo texto, a ComissaÄo afirma nomeadamente o seu desejo de que as
autoridades reguladoras dos Estados-Membros e, se necessaÂrio, as autoridades nacionais da
concorreÃncia tratem a maior parte dos processos, intervindo ela proÂ pria apenas em caso de
necessidade.

18. A ComissaÄo criou uma «equipa comum de acompanhamento, que agrupa representantes das
direccàoÄ es-gerais responsaÂveis respectivamente pela concorreÃncia e pelas telecomunicacàoÄ es. Publicou
em 1998 dois relatoÂ rios sobre a aplicacàaÄo pelos Estados-Membros das directivas de liberalizacàaÄo e de
harmonizacàaÄo no sector das telecomunicacàoÄ es. Estes relatoÂ rios apresentam um balancào globalmente
encorajador do processo iniciado na UniaÄo. Em todos os Estados-Membros, com excepcàaÄo de Portugal
e da GreÂcia, que beneficiam de derrogacàoÄ es ateÂ ao ano 2000, foram autorizados novos operadores que
fornecem servicàos de telefonia vocal ou estabelecem e exploram redes puÂ blicas de telecomunicacàoÄ es
em concorreÃncia com o operador existente. No entanto, a ComissaÄo continua a verificar a existeÃncia de
determinadas careÃncias. No inõÂcio de 1998, estavam em curso 35 processos de infraccàaÄo, mas a
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ComissaÄo poÃ s termo a vaÂrios deles na sequeÃncia da comunicacàaÄo por parte dos Estados-Membros em
causa da aplicacàaÄo de medidas adequadas.

19. A ComissaÄo continua atenta aÁ conformidade das medidas nacionais relativas aÁ interconexaÄo, aÁ

nocàaÄo de servicào universal, aÁs condicàoÄ es do caÂ lculo do custo e respectivo financiamento e finalmente
aos processos e condicàoÄ es de concessaÄo das autorizacàoÄ es, de forma que estas medidas nacionais naÄo
constituam entraves aÁ entrada no mercado de novos operadores.

20. O conjunto destas medidas destina-se a garantir o eÃxito do processo de liberalizacàaÄo, que criou
um verdadeiro entusiasmo empresarial. No final de Fevereiro, tinham sido concedidas em toda a
UniaÄo Europeia mais de 500 licencàas de acesso aÁ rede local. EÂ indiscutõÂvel o desenvolvimento
espectacular da telefonia moÂ vel incentivado pela livre concorreÃncia. A ComissaÄo deve apoiar esta
situacàaÄo, tanto mais que as perspectivas associadas ao efeito combinado da telefonia moÂ vel, das
ligacàoÄ es por sateÂ lite e da Internet saÄo promissoras em termos de crescimento.

3.2. Energia

21. A directiva relativa aÁ abertura do mercado comunitaÂrio do gaÂs natural foi adoptada pelos
Estados-Membros na reuniaÄo do Conselho InduÂ stria de 11 de Maio, completando-se assim o processo
de liberalizacàaÄo no sector da energia, iniciado com a directiva relativa ao mercado interno da
electricidade. A directiva estabelece regras comuns relativas ao transporte, distribuicàaÄo, fornecimento
e armazenamento do gaÂs natural; regulamenta o acesso ao mercado e a exploracàaÄo das redes e
especifica os criteÂrios e procedimentos aplicaÂveis no que diz respeito aÁ concessaÄo de autorizacàoÄ es para
a construcàaÄo e exploracàaÄo de instalacàoÄ es de gaÂs natural.

22. Em meÂdia, a abertura mõÂnima dos mercados nacionais seraÂ da ordem de 20% do consumo anual
de gaÂs, a partir da transposicàaÄo da directiva (ou seja, o mais tardar no ano 2000); esta percentagem
mõÂnima eÂ aumentada para 28% apoÂ s 5 anos e para 33% apoÂ s 10 anos. Paralelamente, a categoria dos
consumidores do gaÂs natural autorizados a negociarem eles proÂ prios os seus contratos de fornecimento
com os fornecedores que escolherem seraÂ progressivamente alargada.

Para a organizacàaÄo do acesso aÁ rede, os Estados-Membros podem escolher entre duas foÂ rmulas: o
acesso negociado ou o acesso regulamentado. Ambos devem ser aplicados segundo criteÂrios objectivos,
transparentes e naÄo discriminatoÂ rios. Em princõÂpio, os gasodutos «a montante devem igualmente ser
objecto de uma abertura, mas mediante modalidades a estabelecer pelos Estados-Membros.

23. A ComissaÄo poderaÂ conceder certas derrogacàoÄ es no caso de determinados operadores
vinculados por contratos de abastecimento do tipo «take-or-pay registarem dificuldades devido aÁ

liberalizacàaÄo. A directiva preveÃ igualmente uma derrogacàaÄo para os Estados-Membros que naÄo
estejam directamente associados aÁ rede de gaÂs de outro Estado-Membro e que tenham apenas um
uÂ nico fornecedor exterior e derrogacàoÄ es para os mercados e regioÄ es emergentes na GreÂcia e em
Portugal, bem como para as zonas geograÂficas em que a infra-estrutura de gaÂs estaÂ em vias de
desenvolvimento.
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Caixa 1: O euro e a concorreÃncia

Em 1998, foram concluõÂdos com eÃxito os preparativos para o lancàamento do euro. A introducàaÄo do
euro teraÂ um impacto profundo sobre a concorreÃncia na Europa. De um modo geral, a UniaÄo
EconoÂ mica e MonetaÂria (UEM) iraÂ intensificar a concorreÃncia por treÃs razoÄ es:

Em primeiro lugar, reforcàaraÂ os efeitos positivos do Programa do Mercado UÂ nico. O mercado uÂ nico
teve um impacto proÂ -concorrencial atraveÂs da integracàaÄo efectiva dos mercados e do alargamento
dos mercados relevantes. O euro deveraÂ reforcàar este efeito, uma vez que, no que diz respeito ao
comeÂrcio entre os Estados-Membros participantes, eliminaraÂ os riscos associados aÁs taxas de
caÃmbio e os custos de transaccàaÄo ligados aÁ conversaÄo das moedas. Consequentemente, os fluxos
comerciais saÄo susceptõÂveis de aumentar. Embora os efeitos do Programa do Mercado UÂ nico se
tivessem centrado principalmente em determinados sectores da induÂ stria transformadora ateÂ entaÄo
protegidos por elevados obstaÂculos naÄo pautais, eÂ possõÂvel que o euro afecte uma vasta gama de
sectores, incluindo principalmente os servicàos financeiros e a distribuicàaÄo. Em especial, os mercados
de muitos servicàos financeiros, que teÃm actualmente uma dimensaÄo nacional devido aÁ existeÃncia de
moedas distintas, alargar-se-aÄo gradualmente ateÂ cobrirem a totalidade da zona euro.

O alargamento dos mercados geograÂficos proporciona novas oportunidades de economias de escala
e conduziraÂ a um aumento da actividade de fusoÄ es e aquisicàoÄ es. Isto aconteceraÂ especialmente em
relacàaÄo aos sectores em que as redes de vendas estavam anteriormente limitadas em grande medida
aÁs fronteiras nacionais e em que as empresas teÃm perspectivas de obter poupancàas de custos
significativas atraveÂs do alargamento destas redes aÁ escala europeia. Por outro lado, a concorreÃncia
iraÂ revelar as debilidades das empresas menos eficazes, que ficaraÄo aÁ merceÃ das ofertas de aquisicàaÄo.
Em geral, a reestruturacàaÄo resultante da UEM naÄo colocaraÂ quaisquer problemas de concorreÃncia e
deveraÂ reforcàar a eficaÂcia global da economia comunitaÂria. Desde que a entrada no mercado seja
faÂcil, naÄo se deveraÄo verificar grandes problemas a nõÂvel da concorreÃncia resultantes da reducàaÄo do
nuÂ mero total de empresas, aÁ medida que as empresas menos eficientes saem e as mais eficientes se
expandem. Apesar do nuÂ mero de fornecedores nacionais em qualquer mercado local dever
diminuir, o nuÂ mero total de concorrentes reais ou potenciais nesse mercado deveraÂ aumentar
depois de o mesmo se ter inserido num mercado geograÂfico mais vasto.

Em segundo lugar, a UEM aumentaraÂ a transpareÃncia a nõÂvel dos precàos. ApoÂ s a introducàaÄo do
euro, a maior facilidade com que os precàos dos diferentes paõÂses podem ser comparados afectaraÂ

principalmente os sectores em que a dispersaÄo de precàos entre Estados-Membros eÂ elevada e naÄo se
deve a razoÄ es estruturais, tais como as diferencàas de gosto dos consumidores e a fiscalidade
indirecta, mas sim aÁs estrateÂgias de segmentacàaÄo do mercado por parte das empresas. Alguns
sectores de bens de consumo duradouros, tais como os veõÂculos automoÂ veis, saÄo susceptõÂveis de ser
particularmente afectados pela maior transpareÃncia dos precàos, uma vez que cada aquisicàaÄo
representa uma percentagem elevada das despesas totais do consumidor. Relativamente a esses
produtos, as potenciais poupancàas que os consumidores podem obter atraveÂs das compras
transfronteiras podem facilmente compensar os custos adicionais que teraÄo de suportar.

Em terceiro lugar, o impacto do euro no mercado dos capitais teraÂ repercussoÄ es sobre a
concorreÃncia a nõÂvel dos produtos e servicàos. A UEM reduziraÂ o custo do capital, que poderaÂ

conduzir a um aumento do nuÂ mero das concentracàoÄ es. As novas teÂcnicas de financiamento e os
mercados podem ser postos ao servicào de uma nova geracàaÄo de empresaÂrios comunitaÂrios,
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conduzindo deste modo aÁ entrada no mercado. Por conseguinte, em princõÂpio, a alteracàaÄo no
mercado de capitais reforcàaraÂ ainda mais o impacto proÂ -concorrencial da UEM.

No contexto deste impacto global proÂ -concorrencial da UEM, a polõÂtica de concorreÃncia tem um
papel importante a desempenhar para salvaguardar ou reforcàar a flexibilidade dos mercados dos
produtos e servicàos. As empresas que puderam proteger-se atraveÂ s de comportamentos
anticoncorrenciais contra pressoÄ es competitivas saÄo susceptõÂveis de ser menos eficazes e inovadoras
e deste modo menos capazes de se adaptarem no caso de choques macroeconoÂ micos.

Algumas empresas registaraÄo inevitavelmente dificuldades em virtude de uma concorreÃncia mais
intensa. Por conseguinte, os Estados-Membros iraÄo provavelmente exercer fortes pressoÄ es para
protegerem estas empresas atraveÂs de auxõÂlios estatais, nomeadamente auxõÂlios de emergeÃncia e aÁ

reestruturacàaÄo. Esses auxõÂlios podem conduzir a importantes distorcàoÄ es da concorreÃncia em
detrimento de empresas mais eficazes.

A ameacàa de um potencial aumento da concorreÃncia pode igualmente conduzir a tentativas por
parte das empresas de encontrarem formas de reduzir o seu nõÂvel efectivo de concorreÃncia. Por
exemplo, uma maior transpareÃncia a nõÂvel dos precàos criaraÂ maiores incentivos para o comeÂrcio
paralelo, mas aumentaraÂ igualmente a tentacàaÄo de as empresas criarem novos obstaÂculos aÁ

arbitragem. Do mesmo modo, novas ameacàas de concorreÃncia resultantes da UEM podem levar as
empresas jaÂ estabelecidas a concluõÂrem acordos verticais ou horizontais com o objectivo de encerrar
os mercados dos seus rivais ou alternativamente a procurarem obter auxõÂlios estatais. Finalmente, a
mais longo prazo, o previsto aumento das fusoÄ es e aquisicàoÄ es poderaÂ criar oligopoÂ lios nalguns
sectores. As empresas destes sectores poderaÄo ser tentadas a reduzir a pressaÄo competitiva atraveÂs
de colusoÄ es taÂcitas ou da criacàaÄo de carteÂ is. Tal seraÂ mais faÂcil aÁ medida que uma maior
transpareÃncia dos precàos permitiraÂ o controlo dos precàos dos concorrentes. SeraÂ igualmente mais
difõÂcil um desvio relativamente aos precàos acordados e ocultar tal facto atraÂs de flutuacàoÄ es das taxas
de caÃmbio.

Por conseguinte, a polõÂtica de concorreÃncia tem de estar atenta para garantir que o euro
proporcione plenamente todos os seus benefõÂcios. Tanto a polõÂtica comunitaÂria como as polõÂticas
nacionais de concorreÃncia teÃm um papel vital a desempenhar para assegurar a flexibilidade dos
mercados dos produtos e dos servicàos, para que os consumidores europeus possam verdadeiramente
beneficiar da moeda comum.
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I Ð ACORDOS RESTRITIVOS E ABUSOS DE POSICßAÄ O DOMINANTE
Ð Artigos 81.o e 82.o

MonopoÂ lios estatais e direitos monopolistas Ð artigos 31.o e 86.o

A Ð ModernizacàaÄ o do quadro legislativo e interpretativo geral

24. A ComissaÄo estaÂ empenhada desde haÂ dois anos numa accàaÄo de modernizacàaÄo da sua polõÂtica de
concorreÃncia, a fim de a adaptar aÁs realidades do mundo econoÂ mico contemporaÃneo e, nomeadamente,
de a preparar para os desafios da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria ou do alargamento da Comunidade 3.
Esta modernizacàaÄo das regras e das praÂticas destina-se, nomeadamente, a reduzir as obrigacàoÄ es
administrativas que incidem sobre as empresas, especialmente as que naÄo deteÃm qualquer poder de
mercado, bem como a recentrar a actividade dos servicàos da ComissaÄo apenas nos processos que
apresentem um interesse comunitaÂrio manifesto no aÃmbito da polõÂtica comunitaÂria de concorreÃncia.
Em 1997, o Conselho adoptou um regulamento alterado relativo ao controlo das operacàoÄ es de
concentracàaÄo e a ComissaÄo adoptou vaÂrias comunicacàoÄ es destinadas a clarificar e modernizar a sua
praÂtica em mateÂria de aplicacàaÄo da legislacàaÄo da concorreÃncia. Em 1998, a ComissaÄo transpoÃ s uma
nova etapa ao publicar a sua comunicacàaÄo relativa aÁs restricàoÄ es verticais da concorreÃncia.

1. Balancào das primeiras medidas de reorientacàaÄo

25. A ComissaÄo adoptou em 1997 duas comunicacàoÄ es destinadas a permitir aos seus servicàos de
controlo recentrarem a sua actividade apenas nos processos que afectem de forma significativa a
concorreÃncia na UniaÄo. Trata-se, por um lado, da comunicacàaÄo alterada relativa aos acordos de
pequena importaÃncia que se considera naÄo afectarem de forma significativa o funcionamento do
mercado comum e, por outro, da comunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e as autoridades
nacionais de concorreÃncia que daÂ sequeÃncia aÁ comunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo com os tribunais
nacionais. Com base nestas novas disposicàoÄ es, os servicàos de controlo comunitaÂrios devem poder
centrar mais facilmente a sua accàaÄo nos processos com manifesta incideÃncia na concorreÃncia no
mercado interno. EÂ interessante, apoÂ s um ano de aplicacàaÄo destas duas comunicacàoÄ es, proceder a um
primeiro balancào.

26. Em mateÂria de aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o, o balancào de 1998 eÂ sensivelmente ideÃntico ao
de 1997. O nuÂ mero de novos processos registados foi de 509 em 1998, contra 499 no ano anterior (447
em 1996). Por conseguinte, assiste-se a uma tendeÃncia para a estabilizacàaÄo. Verifica-se uma reducàaÄo do
volume das notificacàoÄ es, ainda que este permanecàa elevado. O mesmo acontece praticamente em
relacàaÄo aÁs denuÂ ncias ou aos processos a que a ComissaÄo deu inõÂcio por sua proÂ pria iniciativa.

27. A estabilizacàaÄo do nuÂ mero das notificacàoÄ es, que passou de 221 em 1997 para 216 em 1998, deve-
-se em parte, sem duÂ vida, aÁs disposicàoÄ es adoptadas pela ComissaÄo no uÂ ltimo ano, nomeadamente a
comunicacàaÄo relativa aos acordos de pequena importaÃncia. Os servicàos da ComissaÄo recorreram a esta
comunicacàaÄo apenas uma dezena de vezes durante o ano. A comunicacàaÄo teraÂ , sem duÂ vida,
incentivado algumas empresas a naÄo notificarem acordos de pequena importaÃncia e o nuÂ mero de
notificacàoÄ es teria sido certamente mais elevado na hipoÂ tese de a comunicacàaÄo naÄo existir. Todavia, os
resultados do primeiro ano de aplicacàaÄo (-0,2%) continuam a ser insuficientes.

3 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pontos 36 a 50.
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28. No que diz respeito aÁs denuÂ ncias, cujo nuÂ mero foi este ano sensivelmente superior ao do ano
passado (192 contra 177 em 1997), a ComissaÄo verifica que apesar de algumas delas revestirem um
interesse comunitaÂrio manifesto e darem origem a decisoÄ es importantes, como a dos ferries gregos,
muitas outras que lhe saÄo dirigidas naÄo apresentam qualquer interesse desse tipo. AliaÂs, o nuÂ mero de
decisoÄ es da ComissaÄo baseadas numa rejeicàaÄo da denuÂ ncia por falta de interesse comunitaÂrio eÂ

bastante significativo. O recurso aÁ jurisprudeÃncia «Automec do Tribunal de Justicàa, que permite aÁ

ComissaÄo rejeitar este tipo de denuÂ ncias, pode constituir um instrumento adequado, mas sem duÂ vida
insuficiente. Seria conveniente dispor de um instrumento que permita facilitar o procedimento de
rejeicàaÄo.

29. Quanto aos processos a que a ComissaÄo deu inõÂcio por sua proÂ pria iniciativa, o seu nuÂ mero eÂ

este ano igual ao do ano passado (101). Dizem em grande parte respeito a um sector especõÂfico, ou seja,
o das telecomunicacàoÄ es, que entrou em 1 de Janeiro de 1998 na fase de plena liberalizacàaÄo, o que
justifica uma atencàaÄo vigilante e rigorosa por parte dos servicàos da ComissaÄo.

30. A comunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e as autoridades nacionais de
concorreÃncia para o tratamento dos processos abrangidos pelos artigos 81.o e 82.o registou, por seu
lado, os primeiros casos de aplicacàaÄo. Podem referir-se 15 rejeicàoÄ es de denuÂ ncias por parte da
ComissaÄo por falta de interesse comunitaÂrio suficiente, sendo o processo tratado pela autoridade do
Estado-Membro em que a praÂtica em causa produz essencialmente os seus efeitos. HaÂ igualmente que
referir a existeÃncia de 89 pedidos de informacàaÄo trocados entre as autoridades nacionais e a ComissaÄo
relativamente a processos tratados conjuntamente pelas duas instaÃncias. Finalmente, observe-se que a
ComissaÄo foi consultada em 10 processos tratados apenas pelas autoridades de concorreÃncia e que
registou 3 casos de notificacàaÄo dilatoÂ ria na acepcàaÄo da comunicacàaÄo. Estes primeiros casos de
aplicacàaÄo testemunham a cooperacàaÄo crescente entre oÂ rgaÄos comunitaÂrios e nacionais e manifestam a
preocupacàaÄo de uma aplicacàaÄo descentralizada do direito comunitaÂrio relativo aos acordos, praÂ ticas
concertadas e abusos de posicàaÄo dominante. Contudo, deve notar-se que o recurso aÁs disposicàoÄ es desta
comunicacàaÄo poderaÂ ainda ser intensificado.

31. De qualquer forma, esta comunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e as autoridades
nacionais de concorreÃncia soÂ seraÂ eficaz a partir do momento em que for completamente realizada a
descentralizacàaÄo da aplicacàaÄo do direito comunitaÂrio da concorreÃncia. Em 1998, nos quinze Estados-
-Membros, apenas 8 autoridades aplicaram directamente o n.o 1 do artigo 81.o e o artigo 82.o do
Tratado, apoÂ s a adopcàaÄo por parte do legislador nacional de textos legislativos especõÂficos. Tratou-se da
BeÂ lgica, da Francàa, da Alemanha, da GreÂcia, da ItaÂ lia, dos PaõÂses Baixos, de Portugal e da Espanha. A
ComissaÄo deseja que os Estados-Membros que naÄo dispoÄ em ainda dessas disposicàoÄ es se dotem
rapidamente dos meios de aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o e do artigo 82.o. Todavia, eÂ conveniente
referir que os Estados-Membros, quando procedem aÁ revisaÄo ou adopcàaÄo de legislacàaÄo nacional em
mateÂria de concorreÃncia, se inspiram muito frequentemente no direito comunitaÂrio, realizando desta
forma uma harmonizacàaÄo voluntaÂria que soÂ pode favorecer o aparecimento de uma cultura jurõÂdica
comum na Comunidade Europeia. Recentemente, os PaõÂses Baixos e o Reino Unido alteraram a sua
legislacàaÄo nacional. A lei neerlandesa aproxima-se muito dos artigos 81.o e 82.o e o mesmo acontece
com as regras relativas ao controlo das concentracàoÄ es 4. No que diz respeito ao Reino Unido, a nova
legislacàaÄo sobre a concorreÃncia inspirou-se essencialmente nos artigos 81.o e 82.o 5. O artigo 60.o deste
diploma especifica que na aplicacàaÄo do seu direito nacional as Autoridades britaÃnicas tomaraÄo em
consideracàaÄo os princõÂpios e anaÂlises utilizados nas decisoÄ es da ComissaÄo e nos acoÂ rdaÄos do Tribunal
de Justicàa.

4 Lei de 22.05.1997, que entrou em vigor em 1.01.1998 («Mededingingswet).
5 Lei de 9.11.1998, que entraraÂ em vigor em 1.03.2000 («Competition Act).
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32. Em 1998, foram encerrados 581 processos, enquanto em 1997 este nuÂ mero fora de 517 e em
1996 de 388. O nuÂ mero de decisoÄ es formais aumentou de forma consideraÂvel, tendo passado de 27 em
1997 para 42 neste ano. Refira-se, para aleÂm das rejeicàoÄ es de denuÂ ncias e decisoÄ es de naÄo oposicàaÄo no
domõÂnio dos transportes, 11 decisoÄ es formais baseadas no n.o 1 do artigo 81.o e no artigo 82.o, a maior
parte das vezes acompanhadas de coimas. Este aumento do nuÂ mero de processos encerrados
demonstra a vontade da ComissaÄo de acelerar a resolucàaÄo dos processos «anti-trust». Esta melhoria
naÄo pode ocultar a lentidaÄo do tratamento de certos processos. Deste modo, com base nas onze
decisoÄ es formais acima referidas, a duracàaÄo meÂdia do procedimento situou-se em quatro anos e dez
meses, com as seguintes situacàoÄ es extremas: dois anos e um meÃs para o prazo de tratamento mais curto
e oito anos para o mais longo. Estes prazos explicam-se em grande parte por procedimentos pesados,
que provocam atrasos. Por conseguinte, a ComissaÄo procedeu este ano aÁ reformulacàaÄo de certos
regulamentos processuais, entre os quais o Regulamento n.o 99/63, relativo aÁs audicàoÄ es, a fim de
aligeirar e acelerar o tratamento dos processos sujeitos aÁ sua apreciacàaÄo. Esta accàaÄo de aligeiramento
dos procedimentos deveraÂ prosseguir.

33. A tendeÃncia para a estabilizacàaÄo do nuÂ mero de notificacàoÄ es, bem como o desenvolvimento da
cooperacàaÄo com as autoridades nacionais de concorreÃncia, permitem efectuar um balancào encorajador
da medida de reorientacàaÄo, mesmo que os resultados sejam ainda limitados. A revisaÄo da polõÂtica
relativa aÁs restricàoÄ es verticais deveraÂ permitir progredir nesta via. A ComissaÄo continuaraÂ a aprofundar
a sua reflexaÄo e formularaÂ novas propostas de modernizacàaÄo em 1999.

2. A comunicacàaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias de concorreÃncia aÁs
restricàoÄ es verticais

34. Em 30 de Setembro de 1998, a ComissaÄo Europeia adoptou uma comunicacàaÄo relativa aÁ

aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias de concorreÃncia aÁs restricàoÄ es verticais 6, em que apresenta as suas
propostas de reforma neste domõÂnio. Na mesma ocasiaÄo, a ComissaÄo adoptou igualmente duas
propostas de alteracàaÄ o de regulamentos do Conselho, que alteram, respectivamente, o
Regulamento n.o 19/65/CEE do Conselho, de 2 de Marcào de 1995, tendo em vista conceder aÁ

ComissaÄ o os poderes legislativos necessaÂ rios para aplicar a nova polõÂtica proposta, e o
Regulamento n.o 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962, no sentido de alargar a dispensa de
notificacàaÄo prevista no n.o 2 do artigo 4.o a todos os acordos verticais.

35. Esta comunicacàaÄo e as propostas conexas seguem-se aÁ publicacàaÄo pela ComissaÄo do Livro
Verde sobre as restricàoÄ es verticais na polõÂtica comunitaÂria da concorreÃncia 7, em Janeiro de 1997, e a
um amplo debate que se realizou posteriormente. Sob reserva da adopcàaÄo de duas propostas de
regulamentos do Conselho, a ComissaÄo tenciona adoptar um novo tipo de regulamento de isencàaÄo por
categoria para as restricàoÄ es verticais, completado por um conjunto de orientacàoÄ es. PreveÃ-se que as
novas regras em mateÂria de concorreÃncia para a distribuicàaÄo de produtos e servicàos entrem em vigor no
ano 2000.

6 COM (98) 544 final.
7 COM (98) 721 final.
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2.1. SõÂntese da proposta de polõÂtica a adoptar

Uma abordagem mais econoÂmica

36. Na sua comunicacàaÄo, a ComissaÄo recomenda uma mudancàa da actual polõÂtica, que assenta em
requisitos baseados na forma, com regras especõÂficas sectoriais, para um sistema com base nos efeitos
econoÂ micos, que abranja virtualmente todos os sectores da distribuicàaÄo 8. PropoÄ e-se que esta mudancàa
seja alcancàada atraveÂs de um regulamento de isencàaÄo por categoria muito vasto que abranja todas as
restricàoÄ es verticais referentes a produtos intermeÂdios e finais e servicàos, aÁ excepcàaÄo de um nuÂ mero
limitado de restricàoÄ es fundamentais. Baseia-se principalmente numa abordagem de «claÂusulas negras»,
isto eÂ, define o que naÄo eÂ objecto de isencàaÄo por categoria em vez de definir o que eÂ isento. Isto elimina
o efeito de «espartilho, uma deficieÃncia estrutural inerente a qualquer sistema que tente identificar as
claÂusulas que saÄo isentas.

37. O principal objectivo deste regulamento de isencàaÄo por categoria vasto e flexõÂvel consiste em
conceder aÁs empresas que naÄo disponham de poder de mercado, o que acontece com a maior parte das
empresas, um espacào de liberdade e segurancàa jurõÂdica no aÃmbito do qual deixe de ser necessaÂrio
analisar a validade dos seus acordos no aÃmbito das regras comunitaÂrias da concorreÃncia. A fim de
preservar a concorreÃncia e limitar o benefõÂcio desta isencàaÄo a empresas que naÄo tenham um poder de
mercado significativo, o futuro regulamento de isencàaÄo por categoria utilizaraÂ os limiares de quotas de
mercado a fim de associar a isencàaÄo ao poder de mercado.

38. As empresas com quotas de mercado superiores aos limiares de isencàaÄo por categoria naÄo seraÄo
abrangidas pelo referido espacào de liberdade e segurancàa jurõÂdica. Deve contudo sublinhar-se que,
mesmo nessas circunstaÃncias, os seus acordos verticais naÄo ficaraÄo sujeitos a qualquer presuncàaÄo de
ilegalidade. O limiar das quotas de mercado serviraÂ apenas para distinguir os acordos que se presume
serem legais dos que podem exigir um exame individual. A fim de ajudar as empresas a realizar esse
exame, a ComissaÄo tenciona elaborar uma seÂrie de orientacàoÄ es que abranjam basicamente duas
questoÄ es: a aplicacàaÄo dos n.os 1 e 3 do artigo 81.o acima dos limiares de quotas de mercado e a polõÂtica
da ComissaÄo relativa aÁ retirada do benefõÂcio da isencàaÄo por categoria, especialmente nos casos de
efeito cumulativo. Estas orientacàoÄ es devem permitir aÁs empresas proceder na maior parte dos casos aÁ

sua proÂ pria avaliacàaÄo no aÃmbito dos n.os 1 e 3 do artigo 81.o. O objectivo consiste em reduzir os custos
de aplicacàaÄo para as empresas do sector e em eliminar tanto quanto possõÂvel as notificacàoÄ es de acordos
que naÄo suscitam quaisquer problemas graves a nõÂvel da concorreÃncia.

Limiar(es) de quotas de mercado

39. TeraÂ de ser feita uma opcàaÄo entre um sistema baseado num ou em dois limiares. Esta questaÄo
seraÂ ainda objecto de discussoÄ es. Num sistema com dois limiares, o primeiro e principal limiar de quota
de mercado seraÂ 20%. Abaixo deste limiar, presume-se que as restricàoÄ es verticais naÄo tenham
quaisquer efeitos negativos lõÂquidos significativos e, por conseguinte, todas as restricàoÄ es verticais e
respectivas combinacàoÄ es, aÁ excepcàaÄo das restricàoÄ es fundamentais, saÄo isentas. Acima do limiar de 20%
podem isentar-se determinadas restricàoÄ es verticais ateÂ um nõÂvel superior de 40%. Este segundo limiar
abrange restricàoÄ es verticais que, com base na doutrina econoÂ mica ou na experieÃncia anterior
conduzem a restricàoÄ es da concorreÃncia menos graves (por exemplo, distribuicàaÄo exclusiva, compra
exclusiva, tipos de acordos naÄo exclusivos, tais como a obrigacàaÄo de aquisicàaÄo de determinadas

8 O regulamento de isencàaÄo por categoria relativo aÁ distribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis, que termina em 2002, naÄo
eÂ abrangido pela actual proposta.
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quantidades por parte do comprador ou do fornecedor e acordos entre PME). Um sistema com dois
limiares tem a vantagem de proporcionar uma graduacàaÄo com justificacàaÄo econoÂ mica no tratamento
das restricàoÄ es verticais. O principal inconveniente de um sistema deste tipo eÂ a sua complexidade e o
risco de reintroduzir criteÂrios formais para a identificacàaÄo e definicàaÄo das restricàoÄ es verticais
abrangidas pelo limiar superior.

40. Num sistema com um limiar, todas as restricàoÄ es verticais e respectivas combinacàoÄ es, aÁ excepcàaÄo
das restricàoÄ es fundamentais, saÄo automaticamente isentas ateÂ ao nõÂvel de um limiar uÂ nico de quota de
mercado. O nõÂvel desse limiar naÄo foi ainda proposto, mas teraÂ de ser inferior a 40%, nõÂvel em que
pode comecàar uma posicàaÄo dominante individual num mercado. EÂ provaÂvel que se situe entre 25%-
-35%. A vantagem de um sistema com um uÂ nico limiar resulta da sua simplicidade, naÄo existindo
necessidade de definir restricàoÄ es verticais especõÂficas a naÄo ser as restricàoÄ es fundamentais.

RestricàoÄ es fundamentais

41. Trata-se de restricàoÄ es que nunca saÄo abrangidas pelo regulamento de isencàaÄo por categoria,
nomeadamente os acordos relativos aÁ imposicàaÄo de precàos de revenda fixos e mõÂnimos e os acordos de
que resulta uma proteccàaÄo territorial absoluta. Para aleÂm disso, a ComissaÄo propoÄ e-se proteger em
maior medida a possibilidade de arbitragem para os consumidores intermeÂdios e finais e, por
conseguinte, incluir mais as restricàoÄ es de revenda na lista negra, na medida em que estas restricàoÄ es
resultam de factores controlados pelas partes. Contudo, o conteuÂ do exacto da lista das restricàoÄ es
fundamentais estaÂ ainda a ser discutido. Os precàos de revenda maÂximos e recomendados, desde que
naÄo levem a precàos de revenda fixos, seriam regra geral considerados como naÄo abrangidos pelo
aÃmbito de aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o.

Regras especõÂficas naÄo sectoriais

42. Preferiu-se propor um regulamento de isencàaÄo por categoria abrangente, em vez de diversos
regulamentos relativos a formas especõÂficas de restricàoÄ es verticais ou a sectores. Assim, o regulamento
trata as diversas formas de restricàoÄ es verticais com efeitos semelhantes de forma ideÃntica, evitando
uma diferenciacàaÄo injustificada entre formas ou sectores. Evita-se deste modo, na maior medida
possõÂvel, qualquer influeÃncia na opcàaÄo que as empresas fazem relativamente aos seus tipos de
distribuicàaÄo. A escolha da empresa deve basear-se no meÂrito comercial e naÄo, como acontece no
sistema actual, em diferencàas injustificadas a nõÂvel da isencàaÄo.

43. A distribuicàaÄo selectiva, incluindo a distribuicàaÄo selectiva quantitativa, seraÂ abrangida pela
proposta de regulamento de isencàaÄo por categoria mediante determinadas condicàoÄ es. Num sistema de
dois limiares, seraÂ aplicaÂvel o primeiro limiar de quota de mercado de 20%. PropoÄ e-se que nas
orientacàoÄ es seja indicado que a distribuicàaÄo selectiva qualitativa e os acordos que preveÃem requisitos a
nõÂvel dos servicàos naÄo seraÄo, regra geral, abrangidos pelo aÃmbito de aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o.

44. Apesar de os acordos de franquia serem abrangidos, naÄo lhes seraÂ dado qualquer tratamento
especial, uma vez que se trata de uma combinacàaÄo de restricàoÄ es verticais. Normalmente, os acordos de
franquia saÄo uma combinacàaÄo de distribuicàaÄo selectiva e de obrigacàoÄ es de naÄo concorreÃncia
relativamente a produtos sujeitos a franquia. Por vezes, saÄo acrescentadas obrigacàoÄ es de distribuicàaÄo
exclusiva, como uma claÂusula de locacàaÄo ou de territoÂ rio exclusivo. Estas combinacàoÄ es seraÄo tratadas
segundo os criteÂrios gerais estabelecidos no regulamento de isencàaÄo por categoria, enquanto a
proteccàaÄo territorial absoluta seraÂ sempre abrangida pela lista das restricàoÄ es fundamentais.
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45. PropoÄ e-se que o regulamento de isencàaÄo por categoria abranja as associacàoÄ es de retalhistas
independentes que se juntem para adquirir colectivamente produtos para revenda a clientes finais
segundo um formato comum. Para beneficiar da isencàaÄo por categoria, os membros individuais da
associacàaÄo devem ser PME. Reconhece-se que existem aspectos horizontais nestas associacàoÄ es, pelo
que o benefõÂcio da isencàaÄo por categoria fica igualmente sujeito aÁ condicàaÄo de os aspectos horizontais
naÄo infringirem o artigo 81.o. Estes aspectos horizontais seraÄo examinados de acordo com a abordagem
geral em mateÂria de restricàoÄ es verticais, no quadro da revisaÄo da polõÂtica da ComissaÄo relativamente
aos acordos horizontais (ver infra).

46. PropoÄ e-se a imposicàaÄo de prazos aos acordos de naÄo concorreÃncia, atendendo aos seus efeitos
potenciais de encerramento do mercado. EstaÂ a ser tomada em consideracàaÄo a imposicàaÄo de um prazo
para os acordos de compra exclusiva quando conjugados com uma obrigacàaÄo de aquisicàaÄo de
determinadas quantidades. EstaÂ igualmente a ser considerada a dispensa de prazos para as obrigacàoÄ es
de naÄo concorreÃncia impostas pelo fornecedor, quando este eÂ o proprietaÂrio das instalacàoÄ es onde o
comprador opera. As orientacàoÄ es teraÄo em conta a necessidade de prazos mais longos sempre que tal
se justifique devido a investimentos de longo prazo.

47. Por razoÄ es de coereÃncia e de unidade desta polõÂtica, propoÄ e-se naÄo adoptar regras especõÂficas
sectoriais relativamente aÁ cerveja e aÁ gasolina. NaÄo existem razoÄ es econoÂ micas ou jurõÂdicas suficientes
para continuar a dispor de um regime especial para estes sectores. Na medida em que um tratamento
especõÂfico sectorial se justifique, tal seraÂ feito atraveÂs de orientacàoÄ es. Recorda-se que o regulamento de
isencàaÄo por categoria relativo aÁ distribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis, que termina em 2002, naÄo eÂ

abrangido pela actual proposta.

Retirada do benefõÂcio de isencàaÄo por categoria

48. A ComissaÄo tenciona manter o mecanismo de retirada da isencàaÄo relativamente aos raros casos
em que possa surgir um grave problema de concorreÃncia abaixo dos limiares da quota de mercado. O
mecanismo de retirada seraÂ aplicado especialmente aos casos de efeitos cumulativos. A fim de garantir
uma supervisaÄo efectiva dos mercados e uma maior descentralizacàaÄo na aplicacàaÄo das regras
comunitaÂrias de concorreÃncia, propoÄ e-se que naÄo soÂ a ComissaÄo mas igualmente as autoridades
nacionais disponham de poderes para retirar o benefõÂcio de isencàaÄo por categoria com efeitos futuros.

2.2. As propostas de regulamentos do Conselho

Os regulamentos propostos preveÃem duas alteracàoÄ es principais:

(a) A extensaÄo dos poderes da ComissaÄo nos termos do Regulamento de habilitacàaÄo n.o 19/65 do
Conselho

49. O Regulamento n.o 19/65 do Conselho confere aÁ ComissaÄo o poder de declarar, atraveÂs de
regulamento, que o n.o 1 do artigo 81.o naÄo eÂ aplicaÂvel aÁs categorias de acordos exclusivos bilaterais
que tenham sido concluõÂdos tendo em vista a revenda, quer se refiram aÁ distribuicàaÄo e/ou compra
exclusiva de produtos ou incluam restricàoÄ es relativas aÁ aquisicàaÄo ou utilizacàaÄo de direitos de
propriedade intelectual. No entanto, estes poderes conferidos aÁ ComissaÄo naÄo lhe permitem aplicar a
nova polõÂtica prevista no aÃmbito das restricàoÄ es verticais.

50. Por conseguinte, a proposta de regulamento do Conselho alarga o aÃmbito do n.o 1, alõÂnea a), do
artigo 1.o e do n.o 2, alõÂnea b), do mesmo artigo do Regulamento n.o 19/65 do Conselho, a fim de
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permitir aÁ ComissaÄo abranger, atraveÂs de regulamentos de isencàaÄo por categoria, todos os tipos de
acordos concluõÂdos entre duas ou mais empresas, em que cada uma delas opera numa fase diferente do
processo econoÂ mico, que digam respeito ao fornecimento e/ou aquisicàaÄo de produtos para revenda ou
transformacàaÄo ou relativos aÁ comercializacàaÄo de servicàos (isto eÂ, acordos verticais).

51. AleÂm disso, a fim de garantir uma maior descentralizacàaÄo na aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias
de concorreÃncia, propoÄ e-se que o artigo 7.o do Regulamento n.o 19/65 seja completado no sentido de
prever que, quando os efeitos dos acordos verticais saÄo sentidos num Estado-Membro que possui todas
as caracterõÂsticas de um mercado distinto, a autoridade nacional competente poderaÂ retirar o benefõÂcio
da isencàaÄo por categoria no seu territoÂ rio e adoptar uma decisaÄo destinada a eliminar esses efeitos.

52. Finalmente, para garantir um controlo efectivo dos efeitos que surgem num determinado
mercado resultantes da existeÃncia de redes paralelas de acordos similares, propoÄ e-se que o artigo 7.o

seja completado tendo em vista estabelecer que o regulamento de isencàaÄo por categoria possa
estabelecer as condicàoÄ es segundo as quais estas redes de acordos saÄo excluõÂdas da sua aplicacàaÄo.

(b) FlexibilizacàaÄo do procedimento de notificacàaÄo no Regulamento n.o 17

53. A proposta destina-se a alargar o aÃmbito do n.o 2 do artigo 4.o do Regulamento n.o 17 tendo em
vista a concessaÄo de uma dispensa do requisito de notificacàaÄo preÂvia em relacàaÄo a todos os acordos
verticais. A vantagem praÂtica da alteracàaÄo proposta consiste em permitir aÁ ComissaÄo, mesmo nos casos
de notificacàaÄo tardia, apreciar se os acordos em questaÄo satisfazem as condicàoÄ es previstas no n.o 3 do
artigo 81.o e, em caso afirmativo, adoptar uma decisaÄo de isencàaÄo com efeitos aÁ data em que o acordo
foi concluõÂdo. Desta forma, seria reforcàada a segurancàa jurõÂdica das empresas, sem descurar a aplicacàaÄo
do n.o 1 do artigo 81.o relativamente aos acordos anticoncorrenciais.

3. RevisaÄo da polõÂtica de concorreÃncia em mateÂria de acordos horizontais

54. Em 1997 9, os servicàos da ComissaÄo decidiram dar inõÂcio aÁ avaliacàaÄo da polõÂtica relativa aos
acordos horizontais. O exercõÂcio de recolha de dados realizado em 1997 revelou que as comunicacàoÄ es e
os regulamentos de isencàaÄo por categoria neste domõÂnio 10 naÄo eram muito utilizados, estavam em
parte desactualizados e induziam uma seÂrie de notificacàoÄ es. Era por conseguinte necessaÂrio proceder a
uma revisaÄo das actuais comunicacàoÄ es e isencàoÄ es por categoria. Os servicàos da ComissaÄo consideraram
que este exercõÂcio devia ser visto como um complemento importante do projecto relativo aÁs restricàoÄ es
verticais.

55. Em 1998, os servicàos da ComissaÄo aprofundaram a sua reflexaÄo sobre a revisaÄo da polõÂtica
relativa aos acordos horizontais, tendo sido apuradas orientacàoÄ es preliminares. A revisaÄo das actuais
regras deveraÂ tomar em consideracàaÄo uma dupla exigeÃncia de actualizacàaÄo e de melhoria dos textos,
tanto no que diz respeito aÁ sua redaccàaÄo como aÁ sua unidade. Em muitos aspectos, o corpus legislativo
e regulamentar em mateÂria de acordos horizontais afigura-se incompleto. Trata-se, por conseguinte, de
conferir a este dispositivo eficaÂcia e transpareÃncia, relativamente ao qual as empresas sublinharam,
aquando do inqueÂrito, as incoereÃncias e obsolesceÃncias. Neste exercõÂcio de reformulacàaÄo, os servicàos da
ComissaÄo, de acordo com a linha seguida no exercõÂcio sobre os acordos verticais, deveraÄo propor uma

9 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pontos 46 e 47.
10 Regulamentos de isencàaÄo por categoria relativos aos acordos de especializacàaÄo e os acordos de investigacàaÄo e

desenvolvimento, bem como as comunicacàoÄ es relativas aÁ cooperacàaÄo entre empresas (1968) e aÁs empresas
comuns com caraÂcter de cooperacàaÄo (1993).
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abordagem que assenta sistematicamente em criteÂrios de anaÂ lise econoÂ mica. Neste espõÂrito, deveraÄo
orientar-se provavelmente para a redaccàaÄo de orientacàoÄ es que possam ser acompanhadas, quando tal
se revelar necessaÂrio, por regulamentos de isencàaÄo por categoria revistos em relacàaÄo a determinados
tipos de acordos.

Em 1999 deveraÂ circular um documento de consulta para discussaÄo com os Estados-Membros e outros
interessados.

4. RevisaÄo dos regulamentos processuais

56. A ComissaÄo tem como objectivo geral modernizar, simplificar e tornar mais faÂceis os
procedimentos segundo os quais examina os casos de concorreÃncia. Como parte desse processo, a
ComissaÄo adoptou, em 22 de Dezembro de 1998, dois regulamentos que simplificam o enquadramento
legislativo para examinar os casos de concorreÃncia. O primeiro (Regulamento n.o 2842/98) define a
forma como a ComissaÄo garante o direito de audicàaÄo das diferentes partes envolvidas nos processos de
concorreÃncia, incluindo os do sector dos transportes. Substituiu o Regulamento n.o 99/63, relativo aÁs
audicàoÄ es, que constituiu um instrumento valioso, mas que tem de ser actualizado a fim de tomar em
conta a jurisprudeÃncia, a praÂtica da ComissaÄo e novos conceitos que evoluõÂram desde 1963. O segundo
regulamento estabelece a forma de apresentar os pedidos e as notificacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia
relativos ao sector dos transportes. Os dois regulamentos entraram em vigor em 1 de Fevereiro de 1999
e substituõÂram cinco anteriores regulamentos da ComissaÄo.

4.1. Regulamento (CE) n.o 2842/98 da ComissaÄo, de 22 de Dezembro de 1998, relativo aÁs audicàoÄ es dos
interessados directos em certos processos, nos termos dos artigos 85.o e 86.o do Tratado CE 11

57. O novo regulamento define a forma como a ComissaÄo garante o direito de audicàaÄo das
diferentes partes envolvidas em casos de concorreÃncia. As partes autorizadas a apresentarem
observacàoÄ es nos termos do regulamento podem igualmente apresentar posteriormente observacàoÄ es
por escrito, sem prejuõÂzo da possibilidade de uma audicàaÄo oral. A fim de tornar as disposicàoÄ es mais
claras e mais faÂceis, o regulamento eÂ dividido em capõÂtulos diferentes, segundo o estatuto da parte 12.

58. Para facilitar o tratamento dos casos individuais por parte dos servicàos da ComissaÄo e para
evitar atrasos desnecessaÂrios, a ComissaÄo naÄo eÂ obrigada a tomar em consideracàaÄo os pedidos por
escrito dos destinataÂrios de uma comunicacàaÄo de objeccàoÄ es recebidos apoÂ s a data estabelecida pela
ComissaÄo para que os mesmos enviem as suas observacàoÄ es relativas aÁs objeccàoÄ es. Para aleÂm disso, os
destinataÂrios de uma comunicacàaÄo de objeccàoÄ es devem igualmente indicar dentro de um prazo
estabelecido pela ComissaÄo quaisquer partes das objeccàoÄ es da ComissaÄo que na sua opiniaÄo
contenham segredos comerciais ou outras informacàoÄ es confidenciais. O regulamento refere-se
igualmente ao papel do conselheiro-auditor na audicàaÄo e ao direito de acesso ao processo sem
prejuõÂzo, contudo, de futuras intencàoÄ es da ComissaÄo neste domõÂnio.

11 JO L 354 de 30.12.1998, p. 18.
12 CapõÂtulo II: audicàaÄo dos interessados a quem a ComissaÄo dirigiu objeccàoÄ es; CapõÂtulo III: audicàaÄo dos requerentes

e dos autores de uma denuÂ ncia; e CapõÂtulo IV: audicàaÄo de outros terceiros.
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59. O regulamento inclui uma disposicàaÄo que preveÃ que seraÂ enviada ao requerente 13 ou ao autor
de uma denuÂ ncia 14 uma coÂ pia da versaÄo naÄo confidencial das objeccàoÄ es, sendo-lhe indicado um prazo
para apresentar por escrito as suas observacàoÄ es. EÂ o que acontece quando a ComissaÄo formula
objeccàoÄ es.

60. Tendo em vista simplificar a forma como eÂ calculado o prazo para a apresentacàaÄo de
observacàoÄ es pelas partes aÁ ComissaÄo, todas as observacàoÄ es no aÃmbito do regulamento devem ser
enviadas aÁ ComissaÄo dentro de um prazo estabelecido por esta na sua carta enviada aÁ parte
interessada. O prazo permitido eÂ de pelo menos duas semanas. A fixacàaÄo de uma data especõÂfica ateÂ aÁ

qual as observacàoÄ es devem ser enviadas aÁ ComissaÄo eÂ considerada menos susceptõÂvel de dar origem a
insegurancàa jurõÂdica, em comparacàaÄo com o caÂlculo do prazo pelas proÂ prias partes.

A fim de simplificar e acelerar a conclusaÄo do processo de audicàaÄo e na sequeÃncia da praÂtica da
ComissaÄo no aÃmbito das operacàoÄ es de concentracàaÄo, as declaracàoÄ es prestadas pelas diferentes pessoas
na audicàaÄo saÄo gravadas e a respectiva fita substitui as actas escritas.

4.2. Regulamento (CE) n.o 2843/98 da ComissaÄo, de 22 de Dezembro de 1998, relativo aÁ forma,
conteuÂ do e outras particularidades respeitantes aos pedidos e aÁs comunicacàoÄ es apresentadas nos
termos dos Regulamentos (CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o 4056/86 e (CEE) n.o 3975/87 do
Conselho, relativos aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia no sector dos transportes 15

61. Em 1994, a ComissaÄo modernizou as regras de notificacàaÄo dos acordos restritivos nos sectores
que naÄo o dos transportes, adoptando o Regulamento (CE) n.o 3385/94 e o FormulaÂrio A/B 16. O
Regulamento (CE) n.o 2843/98 da ComissaÄo e o novo FormulaÂrio TR (apenso ao Anexo I do
regulamento) introduziu regras semelhantes para as empresas que pretendem notificar acordos
restritivos no sector dos transportes. O FormulaÂrio TR especifica as informacàoÄ es que devem ser
fornecidas pelas empresas ao apresentarem pedidos de isencàaÄo ao abrigo dos treÃs regulamentos dos
transportes e de certificados negativos ao abrigo do Regulamento (CEE) n.o 3975/87. Substituiu o
anterior FormulaÂrio II (transportes ferroviaÂrios, rodoviaÂrios e por vias navegaÂveis), o FormulaÂrio
MAR (transportes marõÂtimos) e o FormulaÂrio AER (transportes aeÂreos). O FormulaÂrio TR (B)
(apenso ao Anexo II do regulamento) substituiu o FormulaÂrio III para carteÂ is de crise notificados ao
abrigo do n.o 1 do artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o 1017/68.

62. O regulamento difere, contudo, do Regulamento (CEE) n.o 3385/94, na medida em que as
remissoÄ es para o Regulamento n.o 17 saÄo substituõÂdas por remissoÄ es para os treÃs regulamentos
relativos aos transportes, ou seja, os Regulamentos (CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o 4056/86 e
(CEE) n.o 3975/87, e preveÃ que no caso de um pedido ser apresentado por erro ao abrigo de um dos
regulamentos relativos aos transportes possa ser examinado no aÃmbito de um outro regulamento,
consoante for aplicaÂvel. Para aleÂm disso, preveÃ-se a notificacàaÄo das sentencàas arbitrais e de
recomendacàoÄ es de conciliadores, prevendo-se igualmente que os pedidos e notificacàoÄ es efectuados no

13 Pedidos efectuados nos termos do n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento n.o 17.
14 DenuÂ ncias apresentadas nos termos do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1017/68 do Conselho, do artigo 10.o

do Regulamento (CEE) n.o 4056/86 do Conselho e do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 3975/87 do
Conselho.

15 JO L 354 de 30.12.1998, p. 22.
16 Regulamento (CE) n.o 3385/94 da ComissaÄo, de 21 de Dezembro de 1994, relativo aÁ forma, conteuÂ do e outras

particularidades respeitantes aos pedidos e aÁ notificacàaÄo apresentados nos termos do Regulamento n.o 17 do
Conselho, publicado no JO L 377 de 31.12.1994, p. 28.
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aÃmbito das regras de concorreÃncia do Acordo EEE podem tambeÂm ser apresentados numa das lõÂnguas
oficiais dos Estados da EFTA.

B Ð Consolidar o mercado interno

63. A consolidacàaÄo do mercado interno assume uma importaÃncia capital para garantir o eÃxito da
UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria. Entre as polõÂticas da Comunidade que contribuem para o
aprofundamento do mercado interno, a polõÂtica de concorreÃncia desempenha um papel primordial,
naÄo apenas por agir sobre as estruturas, atacando as iniciativas privadas ou puÂ blicas que procuram
impedir ou atrasar a abertura dos mercados, mas igualmente por dinamizar o funcionamento do
mercado interno, aprovando as accàoÄ es de cooperacàaÄo positivas entre empresas, em mateÂria de
investigacàaÄo e desenvolvimento ou de proteccàaÄo do ambiente, por exemplo 17, e ao impedir aleÂm disso
as praÂticas destinadas a restringir a concorreÃncia. A ComissaÄo estaÂ convencida de que esta accàaÄo de
apoio ao mercado interno tem uma incideÃncia imediata sobre a construcàaÄo da UniaÄo EconoÂ mica e
MonetaÂria.

1. CarteÂ is

64. Na tipologia das restricàoÄ es de concorreÃncia, os acordos e as praÂticas concertadas entre empresas
sob a forma de acordos secretos constituem indubitavelmente o tipo mais prejudicial. Estas praÂticas
concertadas agrupam muitas vezes um nuÂ mero importante de operadores econoÂ micos de um
determinado sector de actividade e teÃm por consequeÃncia uma incideÃncia muito acentuada sobre os
mercados em causa. AleÂm disso, estes acordos dizem quase sempre respeito aos precàos e conseguem
deste modo falsear o jogo da concorreÃncia de forma muito eficaz. A ComissaÄo considera que face aos
carteÂ is deve manifestar uma severidade particular e nomeadamente nos meses que precedem e que se
seguiraÄo aÁ realizacàaÄo da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria. Os efeitos positivos da introducàaÄo do euro,
que deve aumentar a transpareÃncia tarifaÂria na UniaÄo e por conseguinte intensificar a concorreÃncia em
benefõÂcio dos utilizadores, naÄo poderaÄo ser postos em causa por acordos e praÂticas concertadas entre
empresas que tentam evitar a confrontacàaÄo no mercado, determinando de forma artificial o nõÂvel dos
precàos ou outras condicàoÄ es comerciais, o que a prazo poderia constituir um factor de inflacàaÄo e minar
as bases da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria.

65. Em 1998, a ComissaÄo demonstrou uma forte determinacàaÄo para denunciar e condenar com
firmeza os acordos e praÂticas concertadas secretos entre empresas. Este ano foram objecto de uma
decisaÄo definitiva 4 processos, tendo ainda sido dado inõÂcio a novos processos.

Com base no artigo 65.o do Tratado CECA, a ComissaÄo proibiu um acordo de precàos no sector do acào
inoxidaÂvel. Seis produtores de produtos planos de acào inoxidaÂvel que representavam mais de 80% da
producàaÄo europeia de produtos acabados neste sector tinham-se concertado para acordar num
aumento ideÃntico e simultaÃneo dos precàos do acào inoxidaÂvel a partir de uma alteracàaÄo do meÂtodo de
caÂ lculo da liga metaÂ lica. A ComissaÄo decidiu aplicar uma coima cumulada de 27,3 milhoÄ es de ecus aos
membros do cartel 18.

A ComissaÄo reprimiu igualmente um acordo entre quatro produtores de acàuÂ car. A British Sugar, a
Tate & Lyle, a Napier Brown e a James Budgett, que detinham em conjunto 90% do mercado do

17 A maior parte dos processos que conduziram a uma abordagem positiva da ComissaÄo saÄo comentados na seccàaÄo
seguinte (C Ð PolõÂticas sectoriais).

18 JO L 100 de 1.04.1998, p. 55.
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acàuÂ car branco cristalizado na GraÄ-Bretanha, desenvolveram em concertacàaÄo uma estrateÂgia de
aumento dos precàos deste produto, tanto a nõÂvel industrial como a retalho. Uma coima total de
50,2 milhoÄ es de ecus, dos quais 39,6 relativos aÁ British Sugar, sancionou as empresas participantes 19.

Por outro lado, a ComissaÄo sancionou um acordo entre produtores de condutas de aquecimento
urbano que se caracterizava pela variedade das suas restricàoÄ es da concorreÃncia: fixacàaÄo de precàos,
reparticàaÄo de mercados e manipulacàaÄo de concursos. Este cartel, criado inicialmente na Dinamarca,
tinha-se rapidamente alargado ao conjunto da UniaÄo, tendo assim por objectivo a totalidade do
mercado europeu. A ComissaÄo, ao aplicar uma coima de 92,21 milhoÄ es de ecus aÁs dez empresas em
causa, dos quais 70 milhoÄ es apenas aÁ empresa ABB, teve em conta o facto de o cartel ter continuado a
funcionar durante vaÂrios meses apoÂ s os servicàos terem descoberto a sua existeÃncia 20.

Finalmente, a ComissaÄo sancionou uma praÂtica concertada de precàos entre sete empresas de ferries
que exploram linhas marõÂtimas entre a GreÂcia e a ItaÂ lia. Na sequeÃncia de uma verificacàaÄo nas
instalacàoÄ es de cinco empresas gregas e de uma empresa italiana, a ComissaÄo, com base em provas
materiais irrefutaÂveis, demonstrou a existeÃncia de uma praÂtica concertada sob forma de reunioÄ es
regulares e de trocas de correspondeÃncia, destinadas a efectuar um reajustamento colectivo dos precàos
praticados relativamente a passageiros e veõÂculos. O montante da coima (9,12 milhoÄ es) eÂ relativamente
moderado em relacàaÄo aÁ infraccàaÄo cometida, uma vez que a ComissaÄo teve em conta o facto de a
infraccàaÄo ter tido uma incideÃncia reduzida no mercado.

As sancàoÄ es impostas pela ComissaÄo nestes quatro processos elevam-se a 178,83 milhoÄ es de ecus e
sublinham a firme vontade de a ComissaÄ o combater vigorosamente este tipo de praÂ ticas
anticoncorrenciais.

66. A ComissaÄo teve oportunidade de observar durante estes diversos processos que a sua
comunicacàaÄo de 10 de Julho de 1996 relativa aÁ atenuacàaÄo das coimas comecàava a dar os seus frutos 21.
Esta comunicacàaÄo, que preveÃ uma reducàaÄo ou mesmo a naÄo aplicacàaÄo de coimas aÁs empresas que
denunciem os carteÂ is em que participaram, foi aplicada no processo do acàuÂ car.

67. A fim de tornar a sua accàaÄo mais eficaz em mateÂria de deteccàaÄo e repressaÄo dos carteÂ is, a
ComissaÄo decidiu reorganizar uma parte da DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia, criando no aÃmbito desta
uma unidade especializada neste tipo de processos, confirmando desta forma concreta a prioridade que
pretende conferir aÁ luta contra estas praÂticas.

Num contexto de careÃncia de recursos, a DireccàaÄo-Geral afectou cerca de 15 relatores a este novo
servicào, que deveraÂ no entanto incluir numa fase posterior cerca de vinte funcionaÂrios dos mais
experimentados neste tipo de investigacàaÄo.

Esta reorganizacàaÄo traduz a vontade da ComissaÄo de dar de novo um sinal polõÂtico importante aÁs
empresas que procedem a estas praÂticas particularmente prejudiciais para os consumidores e para a
economia europeia.

19 JO L 284 de 19.10.1998.
20 JO L 24 de 30.1.1999.
21 JO C 207 de 18.7.1996, p. 4, e XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pontos 34 e 35.
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2. Abertura dos mercados

68. A ComissaÄo deu sempre especial atencàaÄo aos acordos de distribuicàaÄo e aos seus efeitos
restritivos, por constituõÂrem um obstaÂculo aÁs trocas comerciais intracomunitaÂrias. Os contratos de
distribuicàaÄo exclusiva conduzem com efeito aÁ constituicàaÄo de redes nacionais de distribuicàaÄo, que se
caracterizam pelo seu caraÂcter estanque. Existem claÂusulas que proõÂbem, nomeadamente, que os
distribuidores abastecàam os clientes estabelecidos noutro territoÂ rio contratual. Assim, os mercados
nacionais encontram-se artificialmente isolados uns dos outros. A ComissaÄo considera que esta
situacàaÄo deve ser combatida, naÄo apenas para restabelecer uma concorreÃncia eficaz entre os
operadores econoÂ micos, mas igualmente para apoiar a integracàaÄo dos mercados. Na realidade, o
encerramento dos mercados nacionais impede a convergeÃncia dos precàos no interior da UniaÄo e
restringe o acesso dos consumidores aos mercados em que os precàos saÄo mais baixos. Com a criacàaÄo da
moeda uÂ nica, as diferencàas de precàos seraÄo mais transparentes, uma vez que seraÄo expressas em euros,
afigurando-se assim cada vez mais injustificadas aos olhos dos cidadaÄos europeus que quiserem
beneficiar de todas as vantagens da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria.

69. O ano de 1998 foi um ano exemplar no que se refere aÁ vontade da ComissaÄo de favorecer a
abertura dos mercados, sendo disso exemplo o processo Volkswagen. A ComissaÄo tinha recebido desde
1995 inuÂ meras denuÂ ncias de consumidores da UniaÄo e em especial de cidadaÄos alemaÄes e austrõÂacos
que se viam confrontados com diversas dificuldades para comprarem veõÂculos automoÂ veis novos da
marca Volkswagen e Audi em ItaÂ lia. Estes consumidores pretendiam beneficiar das diferencàas de
precàos entre o seu Estado-Membro e a ItaÂ lia, em que os precàos eram especialmente atractivos. ApoÂ s
uma seÂrie de inspeccàoÄ es junto da Volkswagen AG, da Audi AG e da Autogerma SpA, filial da
Volkswagen e importador oficial das duas marcas em ItaÂ lia, bem como junto de vaÂrios concessionaÂrios
italianos, a ComissaÄo conseguiu demonstrar a existeÃncia de uma verdadeira polõÂtica de encerramento
dos mercados na UniaÄo, criada pelo principal grupo automoÂ vel europeu desde haÂ dez anos. Com efeito,
a Volkswagen AG obrigava os seus concessionaÂrios italianos a recusarem sistematicamente a venda de
automoÂ veis da marca Volkswagen ou Audi a clientes estrangeiros e em especial a alemaÄes ou
austrõÂacos. No final, a ComissaÄo aplicou uma coima de 102 milhoÄ es de ecus aÁ Volkswagen AG, o que
constitui a coima mais elevada jamais aplicada a uma uÂ nica empresa.

70. No aÃmbito do processo relativo aÁ Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato
(AAMS), a ComissaÄo manifestou uma vez mais a sua vontade de abrir os mercados nacionais, tendo
recorrido neste caso ao artigo 82.o. A AAMS, produtora e distribuidora italiana de cigarros, que dispoÄ e
de uma posicàaÄo dominante em ItaÂ lia, no mercado da distribuicàaÄo grossista de cigarros, impunha aos
produtores estrangeiros de cigarros contratos de distribuicàaÄo grossista que incluõÂam inuÂ meras claÂusulas
restritivas destinadas a limitar o acesso dos produtos estrangeiros ao mercado italiano e a favorecer a
sua proÂ pria producàaÄo. A ComissaÄo aplicou uma coima de 6 milhoÄ es de ecus aÁ AAMS, tendo-lhe
ordenado que pusesse termo aÁs praÂticas em causa.

Caixa 2 : DistribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis: uma polõÂtica a favor dos consumidores

A legislacàaÄo comunitaÂria em mateÂria de concorreÃncia inclui disposicàoÄ es especõÂficas relativas aÁ

distribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis. Esta legislacàaÄo Ð o Regulamento (CE) n.o 1475/95 - entrou em
vigor em 1 de Outubro de 1995. Um objectivo desta isencàaÄo por categoria era reforcàar o direito de
os consumidores adquirirem um automoÂ vel novo, quer directamente quer atraveÂs de um
intermediaÂrio autorizado, em qualquer ponto da Comunidade Europeia que entenderem.
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Por conseguinte, o regulamento proõÂbe qualquer obstaÂculo directo ou indirecto ao comeÂrcio
paralelo, ou seja:

Ð recusa de os distribuidores fornecerem um consumidor simplesmente por este residir noutro
Estado-Membro;

Ð cobrar aos consumidores estrangeiros precàos mais elevados ou impor prazos de entrega mais
longos do que aos consumidores nacionais;

Ð recusa de conceder servicàos de garantia ou outros servicàos gratuitos relativamente aos veõÂculos
automoÂ veis importados de outro Estado-Membro;

Ð impedir as actividades de intermediaÂrios autorizados por consumidores atraveÂs da aplicacàaÄo de
criteÂrios excessivos relativamente ao seu mandato;

Ð restricàaÄo de fornecimentos por parte de fabricantes aos distribuidores que vendam veõÂculos
automoÂ veis a consumidores residentes noutro Estado-Membro;

Ð ameacàas dos fabricantes de porem termo aos contratos com os distribuidores que vendam
automoÂ veis a consumidores residentes noutro Estado-Membro;

Ð qualquer interfereÃncia da parte dos fabricantes na liberdade de os consumidores revenderem
automoÂ veis novos, desde que a venda naÄo se efectue para efeitos comerciais.

O recurso a qualquer destas medidas da «lista negra pode dar origem aÁ perda automaÂtica do
benefõÂcio da isencàaÄo por categoria.

O regulamento estabelece que os fabricantes saÄo obrigados a fornecer aos seus distribuidores
veõÂculos automoÂ veis com as especificacàoÄ es exigidas pelos consumidores de outros Estados-
-Membros Ð por exemplo, volante aÁ direita Ð se os distribuidores pretenderem vendeÃ-los. Contudo,
o direito comunitaÂrio da concorreÃncia naÄo impoÄ e aos distribuidores de veõÂculos automoÂ veis a
obrigacàaÄo legal de venderem esses automoÂ veis.

AtraveÂs da sua decisaÄo de aplicar uma coima aÁ Volkswagen/Audi, por esta forcàar os seus
distribuidores autorizados em ItaÂ lia a recusarem vendas de automoÂ veis Volkswagen e Audi a
compradores estrangeiros, a ComissaÄo demonstrou que naÄo toleraraÂ praÂ ticas contraÂrias aos
interesses dos consumidores. A ComissaÄo estaÂ actualmente a examinar casos semelhantes relativos
a outros fabricantes. Na medida em que as infraccàoÄ es aÁs regras comunitaÂrias da concorreÃncia
parecàam susceptõÂveis de ser provadas, a ComissaÄo investigaraÂ os casos de recusa coordenada de
venda e, tal como no recente processo Volkswagen, tomaraÂ as decisoÄ es necessaÂrias. A ComissaÄo
reitera que naÄo hesitaraÂ em dar inõÂcio a processos contra os fabricantes que naÄo respeitem a
legislacàaÄo comunitaÂria.

Para aleÂm destas intervencàoÄ es directas, a ComissaÄo continua a aumentar a transpareÃncia dos precàos
atraveÂs da publicacàaÄo dos seus relatoÂ rios semestrais relativos aos precàos dos veõÂculos automoÂ veis na
UniaÄo. O aumento da procura deste relatoÂ rio por parte dos consumidores Ð cerca de
8 000 exemplares saÄo anualmente distribuõÂdos Ð demonstra que estes estaÄo cada vez mais
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conscientes dos benefõÂcios que o mercado uÂ nico pode proporcionar. A introducàaÄo do euro, que
aumentaraÂ a transpareÃncia dos precàos e facilitaraÂ a comparacàaÄo de precàos, poderaÂ reforcàar este
comportamento na Comunidade Europeia.

Esta maior consciencializacàaÄo conduziu a uma correspondente maior procura de assisteÃncia por
parte dos cidadaÄos na compra de um automoÂ vel no estrangeiro. Em especial, tal refere-se aÁs
dificuldades com que os cidadaÄos britaÃnicos se confrontam quando tentam adquirir veõÂculos
automoÂ veis com volante aÁ direita em paõÂses fora do Reino Unido. A ComissaÄo conseguiu ajudar
muitos destes cidadaÄos. Na realidade, os dados fornecidos por alguns fabricantes indicam um
aumento das vendas de veõÂculos automoÂ veis com volante aÁ direita para importacàaÄo no Reino Unido.
A fim de encontrar uma solucàaÄo adequada para este problema especõÂfico, a maior parte dos
fabricantes, ou seja, BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA (Peugeot/CitroeÈn),
Volvo e VW/Audi, Honda, Nissan e Renault aceitaram a sugestaÄo da ComissaÄo no sentido de
criarem centros de informacàaÄo para os consumidores europeus que pretendam comprar um
automoÂ vel no estrangeiro.

3. Empresas em posicàaÄo dominante

71. O artigo 82.o proõÂbe aÁs empresas em posicàaÄo dominante num determinado mercado explorarem
essa situacàaÄo de forma abusiva em detrimento de terceiros. Estes abusos consistem nomeadamente na
limitacàaÄo da producàaÄo, na praÂtica de precàos excessivos, discriminatoÂ rios ou predatoÂ rios, nas vendas
associadas ou outras praÂticas comerciais que naÄo tenham por princõÂpio a eficieÃncia econoÂ mica. A
ComissaÄo considera que estas praÂ ticas restritivas da concorreÃncia se tornam particularmente
repreensõÂveis quando saÄo cometidas por empresas que teÃm poder para se subtraõÂrem aÁs obrigacàoÄ es
concorrenciais e se afastarem, sem prejuõÂzo significativo para elas, dos seus concorrentes ou para
entravarem de forma significativa o acesso ao mercado por parte de novos candidatos. No contexto do
aprofundamento do mercado interno, estas praÂticas saÄo mais prejudiciais porque conduzem ao
encerramento dos mercados e ao atraso no processo de integracàaÄo das economias comunitaÂrias. AleÂm
disso, nos mercados recentemente liberalizados, as praÂticas que impedem o acesso aos mercados
ameacàam a obtencàaÄo dos benefõÂcios previstos em termos de reestruturacàaÄo, de inovacàaÄo ou de criacàaÄo
de postos de trabalho. Por conseguinte, a ComissaÄo estaÂ particularmente atenta aos efeitos dos abusos
de posicàaÄo dominante nestes processos. O nuÂ mero de decisoÄ es formais com base no artigo 82.o tem
aumentado regularmente desde haÂ dois anos. Este ano os servicàos da ComissaÄo concluõÂram 6
processos 22 abrangidos pelo artigo 82.o.

72. Dois processos disseram respeito aos aeroportos de Francoforte e de Paris, cujos gestores,
enquanto entidades exploradoras dos aeroportos, tinham uma posicàaÄo dominante. As praÂticas abusivas
que a ComissaÄo sancionou referiam-se aos servicàos de assisteÃncia ou de auto-assisteÃncia em escala,
servicàos que tinham sido objecto de uma directiva de liberalizacàaÄo em 1996. Para aleÂm dos efeitos
anticoncorrenciais que afectavam directamente os prestadores de servicàos nos aeroportos em questaÄo,
a ComissaÄo demonstrou que estes efeitos afectavam igualmente as companhias aeÂreas naÄo nacionais,
contribuindo deste modo para encerrar os mercados. Por outro lado, essas praÂticas teÃm como
consequeÃncia atrasar o processo de liberalizacàaÄo dos servicàos de assisteÃncia em escala.

O processo «aeroporto de Francoforte refere-se aÁ assisteÃncia em pista. Tendo recebido inuÂ meras
denuÂ ncias de vaÂrias companhias aeÂreas, a ComissaÄo verificou que o gestor do aeroporto alemaÄo

22 Incluindo o processo AMMS, referido no ponto 2.
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(Flughafen Frankfurt AG/F.A.G.) tinha abusado da posicàaÄo dominante que detinha enquanto entidade
exploradora, proibindo tanto a auto-assisteÃncia (das companhias aeÂreas) como a assisteÃncia a terceiros
e criando por esse facto no mercado vizinho, mas distinto da assisteÃncia em pista, uma situacàaÄo de
monopoÂ lio em seu proveito. Por conseguinte, a ComissaÄo instou a FAG a poÃ r termo ao seu
monopoÂ lio 23. Chamou igualmente a atencàaÄo para os contratos de longa duracàaÄo (3 a 10 anos) que o
gestor do aeroporto de Francoforte tinha concluõÂdo com os seus melhores clientes pelo facto de serem
igualmente contraÂrios ao direito comunitaÂrio, na medida em que teriam por efeito encerrar ou tornar
pouco atractivo o mercado da assisteÃncia em escala para novos candidatos. Estes contratos teriam, por
conseguinte, reforcàado a posicàaÄo dominante da FAG. Esta aceitou alterar os contratos em questaÄo,
concedendo aos co-contratantes um direito de rescisaÄo anual.

A ComissaÄo verificou no processo Alpha Flight Services/Aeroporto de Paris (ADP) que o gestor dos
dois aeroportos parisienses tinha abusado da posicàaÄo dominante que detinha enquanto entidade
exploradora, impondo taxas comerciais discriminatoÂ rias aos prestadores de servicàos ou aÁs companhias
aeÂreas que fornecem servicàos de assisteÃncia ou de auto-assisteÃncia em escala relativos aÁ restauracàaÄo, aÁ

limpeza e ao frete. Com efeito, a ADP aplicava taxas diferentes aos dois prestadores de servicàos por
conta de terceiros: a AFS, autor da denuÂ ncia, e a AOT, filial da Air France. Para aleÂm disso, a taxa
aplicada pela ADP aÁs companhias aeÂreas que efectuavam, atraveÂs de filiais especializadas, as
prestacàoÄ es de servicàos de restauracàaÄo por conta dos seus passageiros era nula ou inferior aÁ que tinham
de pagar as empresas que realizavam prestacàoÄ es de servicàos de restauracàaÄo equivalentes por conta de
terceiros. Esta diferencàa de tratamento sem justificacàaÄo objectiva falseava a concorreÃncia entre
prestadores de servicàos, alguns dos quais beneficiavam de uma reducàaÄo indevida dos seus custos de
exploracàaÄo. Por conseguinte, a ComissaÄo instou o gestor dos Aeroportos de Paris a que pusesse termo
ao seu regime de taxas.

73. A ComissaÄo recorreu igualmente ao disposto no artigo 82.o noutro processo referente ao sector
dos transportes. Trata-se do processo TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement), na sequeÃncia do
qual a ComissaÄo aplicou uma coima de 273 milhoÄ es de ecus aos membros da confereÃncia marõÂtima 24.

74. Nos processos IRE/Nordion e Van den Bergh Foods, duas empresas situadas em mercados
muito diferentes, a ComissaÄo deu particular atencàaÄo aos efeitos dos contratos de empresas em posicàaÄo
dominante que incluem claÂusulas de exclusividade, uma vez que tais claÂusulas podem colocar o co-
-contratante numa tal situacàaÄo de dependeÃncia relativamente aÁ empresa em posicàaÄo dominante que os
restantes concorrentes ficam fortemente limitados na sua capacidade de poÃ r em questaÄo o poder de
mercado da empresa dominante.

A Nordion, uma empresa canadiana que opera no mercado mundial da producàaÄo e venda de
molibdeÂnio 99, base de um radiofaÂrmaco utilizado na medicina nuclear, concluõÂa com os seus clientes
contratos de fornecimento exclusivos e de longa duracàaÄo, de forma que o principal concorrente, a
empresa belga IRE, autor neste caso da denuÂ ncia, naÄo tinha qualquer possibilidade de desenvolver a
sua actividade, ou mesmo de manter a sua presencàa no mercado a longo prazo. AleÂm disso, esta
situacàaÄo impedia a entrada de quaisquer concorrentes potenciais. ApoÂ s ter recebido uma comunicacàaÄo
de acusacàoÄ es por abuso de posicàaÄo dominante, a Nordion assumiu o compromisso de renunciar aÁs
claÂusulas de exclusividade dos seus contratos. A ComissaÄo decidiu entaÄo encerrar o processo 25.

23 DecisaÄo 98/190/CE de 14.01.1998, JO L 72 de 11.03.1998, p. 30.
24 O processo TACA deu igualmente origem aÁ aplicacàaÄo do artigo 81.o, pelo que se remete o leitor para o

comentaÂrio do processo na parte consagrada aÁ anaÂ lise das polõÂticas sectoriais (ver.I-C-4).
25 O caso IRE/Nordion foi aliaÂs objecto de um processo no JapaÄo, o que levou a ComissaÄo a cooperar com as

Autoridades japonesas (JFTC). Ver, relativamente a este ponto, o CapõÂtulo IV Ð CooperacàaÄo internacional.
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A Van den Bergh Foods, filial da Unilever, deteÂm no mercado dos gelados na Irlanda uma quota de
mercado superior a 85%. A empresa possui uma rede muito densa de arcas frigorõÂficas que saÄo
colocadas gratuitamente aÁ disposicàaÄo dos retalhistas, sob reserva de soÂ armazenarem produtos da
Unilever. O inqueÂrito da ComissaÄo revelou que a condicàaÄo de exclusividade associada ao fornecimento
destas arcas frigorõÂficas constituõÂa, no contexto especõÂfico do mercado irlandeÃs, uma verdadeira
barreira aÁ entrada para os concorrentes da Unilever. Com efeito, tendo em conta a atitude dos
retalhistas irlandeses de naÄo substituõÂrem as arcas frigorõÂficas colocadas pela Unilever nem de
acrescentarem outras provenientes de outras empresas, verificava-se que em 40% dos estabeleci-
mentos retalhistas na Irlanda eram propostos ao consumidor apenas produtos da Unilever. Devido aÁ

sua posicàaÄo dominante neste mercado, a Unilever estava em condicàoÄ es de incentivar os retalhistas a
concluõÂrem com ela contratos baseados em acordos de exclusividade. A ComissaÄo considerou que tal
praÂtica constituõÂa um abuso de posicàaÄo dominante e condenou a Unilever atraveÂs de decisaÄo 26.

Caixa 3: A polõÂtica da ComissaÄo em mateÂria de coimas

O ano de 1998, que terminou com um montante cumulado de coimas de 560 milhoÄ es de ecus, seraÂ

provavelmente o mais severo do deceÂnio, aÁ frente de 1994 (com 535 milhoÄ es de ecus,
nomeadamente com os processos das vigas, do cartaÄo e do cimento). Este ano eÂ igualmente
notaÂvel pela variedade de praÂticas anticoncorrenciais punidas: quatro carteÂ is, mas igualmente treÃs
abusos de posicàaÄo dominante. A severidade das sancàoÄ es e a diversidade das praÂticas e dos sectores
econoÂ micos em causa testemunham a vontade da ComissaÄo de consolidar o mercado interno na
perspectiva da realizacàaÄo da UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria.

No final de 1997, a ComissaÄo tinha adoptado as orientacàoÄ es relativas aÁ fixacàaÄo das coimas. A
anaÂ lise dos diferentes processos concluõÂdos em 1998 permite observar a aplicacàaÄo destas
orientacàoÄ es, que tinham como objectivo «contribuir para reforcàar a coereÃncia da polõÂtica da
ComissaÄo e consolidar o caraÂcter dissuasor das sancàoÄ es pecuniaÂrias.

Uma das principais inovacàoÄ es deste novo dispositivo consiste na modulacàaÄo do montante de base
da coima, determinado em funcàaÄo da gravidade e da duracàaÄo da praÂtica contestada. Podem ser
aplicados aumentos ou reducàoÄ es deste montante de base a fim de ter em conta quer circunstaÃncias
agravantes, quer atenuantes.

Entre as circunstaÃncias agravantes figuram a reincideÃncia, a recusa de cooperacàaÄo ou ainda o papel
de lõÂder na realizacàaÄo da infraccàaÄo. No processo Volkswagen, a ComissaÄo tomou em consideracàaÄo
para o caÂ lculo do montante da coima o facto de a empresa naÄo ter reagido de forma apropriada aÁs
injuncàoÄ es da ComissaÄo no sentido de poÃ r termo a uma infraccàaÄo grave. A ComissaÄo tomou em
consideracàaÄo um comportamento anaÂ logo no processo relativo ao cartel dos produtores de
condutas de aquecimento urbano, que continuou a funcionar durante nove meses apoÂ s a
investigacàaÄo efectuada pelos servicàos de controlo da ComissaÄo. No processo relativo ao acordo no
sector do acàuÂ car na GraÄ-Bretanha, foi considerada circunstaÃncia agravante para a British Sugar o
facto de esta empresa ter sido a instigadora da infraccàaÄo e de se ter comportado durante o perõÂodo
em causa como motor do cartel.

26 A ComissaÄo considerou, aleÂm disso, que a condicàaÄo de exclusividade constituõÂa uma restricàaÄo de concorreÃncia
que infringia o artigo 81.o.
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No que diz respeito aÁs circunstaÃncias atenuantes, as orientacàoÄ es referem nomeadamente a
passividade da empresa na realizacàaÄo da accàaÄo ou a cessacàaÄo da infraccàaÄo a partir das primeiras
intervencàoÄ es dos servicàos da ComissaÄo. Por outro lado, a reducàaÄo do montante da coima pode ser
justificada pela colaboracàaÄo efectiva de uma empresa durante o processo. Deste modo, no processo
do cartel de precàos do acào inoxidaÂvel, duas empresas participantes no acordo cooperaram
efectivamente, uma pondo termo aÁ infraccàaÄo apoÂ s as primeiras investigacàoÄ es da ComissaÄo e a
segunda fornecendo informacàoÄ es importantes durante a instrucàaÄo. Estas empresas beneficiaram de
uma coima reduzida em relacàaÄo aÁ coima aplicada aÁs suas parceiras. EÂ de notar igualmente no
processo dos ferries entre a GreÂcia e a ItaÂ lia, a tomada em consideracàaÄo, como elemento de
moderacàaÄo, da incideÃncia relativamente reduzida das praÂticas contestadas sobre o mercado.

Deve recordar-se neste aÃmbito a existeÃncia da comunicacàaÄo de 10.7.1996, relativa aÁ reducàaÄo ou aÁ

naÄo imposicàaÄo de coimas, que estabelece que a ComissaÄo tomaraÂ em conta no caÂ lculo do montante
da coima a cooperacàaÄo das empresas que denunciem os carteÂ is em que participarem. Assim, no
processo do acàuÂ car na GraÄ-Bretanha, a ComissaÄo diminuiu significativamente o montante da coima
aplicada aÁ Tate & Lyle, a fim de ter em conta a transmissaÄo por esta empresa de cartas que a
punham em causa e que permitiram conhecer o proÂ prio acordo. Esta comunicacàaÄo daÂ resposta a
uma preocupacàaÄo de eficaÂcia na deteccàaÄo dos carteÂ is. Na realidade, permitiu revelar vaÂrios carteÂ is
desde a sua adopcàaÄo.

A ComissaÄo estaÂ relativamente satisfeita com o dispositivo criado para avaliar o montante das
coimas, mas considera que seria oportuno, aÁ luz de uma experieÃncia rica e produtiva durante o ano
de 1998, rever alguns dos seus aspectos apoÂ s consulta das autoridades nacionais de concorreÃncia, a
fim de aperfeicàoar este instrumento indispensaÂvel da polõÂtica comunitaÂria da concorreÃncia.

C Ð PolõÂticas sectoriais

1. TelecomunicacàoÄ es 27

1.1. O processo de liberalizacàaÄo sob vigilaÃncia

75. O dia 1 de Janeiro de 1998 era a data estabelecida pela directiva de 13 de Marcào de 1996 relativa
aÁ introducàaÄo da plena concorreÃncia nos mercados das telecomunicacàoÄ es 28 para a supressaÄo dos
monopoÂ lios subsistentes no que se refere aÁ oferta de servicàos de telefonia vocal e ao fornecimento de
infra-estruturas de telecomunicacàoÄ es na Comunidade, aÁ excepcàaÄo de determinados Estados-Membros
a que a ComissaÄo tinha concedido em 1996 e 1997 perõÂodos adicionais de aplicacàaÄo (Irlanda, Portugal,
Espanha, Luxemburgo e GreÂcia). O perõÂodo adicional concedido ao Luxemburgo terminava em 1 de
Julho e o concedido aÁ Espanha em 1 de Dezembro. AleÂm disso, a Irlanda, a quem tinha sido concedido
um perõÂodo adicional ateÂ 1 de Janeiro de 2000, decidiu em Junho antecipar a liberalizacàaÄo completa do
seu mercado das telecomunicacàoÄ es para 1 de Dezembro, a fim de beneficiar mais rapidamente das
vantagens associadas aÁ abertura deste mercado aÁ concorreÃncia.

27 Remete-se igualmente para a caixa 7, que figura no CapõÂtulo II (ConcentracàoÄ es), onde saÄo comentadas vaÂrias
decisoÄ es adoptadas no sector das telecomunicacàoÄ es.

28 Directiva 96/19/CE, JO L 74 de 22.3.1996, p. 13.
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Tendo em conta a importaÃncia econoÂ mica do sector das telecomunicacàoÄ es, estimado em cerca de 150
mil milhoÄ es de ecus, e o seu impacto na criacàaÄo de postos de trabalho, a ComissaÄo continuou a
acompanhar durante todo o ano a realizacàaÄo desta liberalizacàaÄo por parte dos Estados-Membros, bem
como a criacàaÄo do quadro regulamentar nos dois Estados-Membros cujo perõÂodo suplementar iria
terminar.

1.1.1. Controlo da aplicacàaÄo das directivas

76. A «equipa comum 1998 (equipa comum responsaÂvel pela aplicacàaÄo da legislacàaÄo comunitaÂria
em mateÂria de telecomunicacàoÄ es), que agrupa funcionaÂrios das DireccàoÄ es-Gerais responsaÂveis pela
concorreÃncia e pelas telecomunicacàoÄ es e do servicào jurõÂdico, prosseguiu os seus trabalhos iniciados em
1997 29. Esta equipa elaborou dois relatoÂ rios sobre os progressos alcancàados na aplicacàaÄo das
directivas, que a ComissaÄo adoptou em 18 de Fevereiro 30 e 25 de Novembro de 1998 31. O primeiro
baseou-se nos resultados de reunioÄ es bilaterais com os Estados-Membros, enquanto o segundo resume
os dados de um inqueÂrito realizado pela ComissaÄo junto dos Estados-Membros (questionaÂrios e
contactos com as autoridades nacionais competentes), bem como os resultados de auditorias realizadas
por consultores independentes sobre a aplicacàaÄo efectiva do novo quadro regulamentar em cada um
dos Estados-Membros.

77. O relatoÂ rio de 18 de Fevereiro refere que se verificaram progressos consideraÂveis em dois dos
Estados-Membros, onde, segundo o relatoÂ rio de 8 de Outubro de 1997, a transposicàaÄo se encontrava
mais atrasada e deveriam ser desenvolvidos esforcàos consideraÂveis. A ComissaÄo verifica neste relatoÂ rio
que a regulamentacàaÄo comunitaÂria foi transposta em grande parte para o direito nacional na maior
parte dos Estados-Membros.

78. Relativamente aos 35 processos de infraccàaÄo em curso no inõÂcio do ano, a ComissaÄo teve de dar
inõÂcio a novos processos de infraccàaÄo contra Estados-Membros que naÄo tinham transposto plenamente
as directivas. Contudo, poÃ de encerrar vaÂrios destes 35 processos na sequeÃncia da recente comunicacàaÄo
das medidas adoptadas pelos Estados-Membros em causa. Para aleÂm das lacunas inerentes a atrasos
legislativos ou regulamentares, as principais dificuldades encontradas dizem respeito aÁ naÄo
conformidade de determinadas condicàoÄ es especõÂficas associadas aÁs licencàas nalguns Estados-Membros
(obrigacàaÄo de consagrar um determinado montante dos investimentos ou do volume de negoÂ cios aÁ

investigacàaÄo e desenvolvimento, obrigacàaÄo de estabelecer uma garantia bancaÂria para a realizacàaÄo do
plano de actividades da empresa, etc.). AleÂm disso, certos Estados-Membros naÄo tinham garantido que
os seus operadores publicassem as suas condicàoÄ es normalizadas de interconexaÄo. Nalguns Estados-
-Membros (AÂ ustria e ItaÂ lia), os precàos propostos pelo operador soÂ foram aprovados pela autoridade
reguladora no final do ano corrente. Todavia, cerca de metade das tarifas publicadas encontravam-se
no intervalo de variacàaÄo das tarifas recomendadas pela ComissaÄo no que diz respeito aÁs tarifas de
entrega de chamadas 32.

1.1.2. InqueÂritos de precàos

79. A ComissaÄo, preocupada com a manutencàaÄo de precàos elevados para as comunicacàoÄ es moÂ veis
na Europa e em especial para as chamadas de um posto fixo para um telefone moÂ vel, realizou no inõÂcio

29 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia (1997), ponto 102.
30 COM (1998) 80.
31 COM (1998) 594.
32 RecomendacàaÄo 98/195/CE (JO L 73 de 12.3.1998, p. 42)
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de 1998 um inqueÂrito na Comunidade Europeia sobre os precàos de interconexaÄo praticados pelos
operadores de telecomunicacàoÄ es fixas e moÂ veis. O objectivo dos servicàos da ComissaÄo consistia em
verificar, nomeadamente, se os operadores de um certo tipo de rede aplicavam condicàoÄ es semelhantes
e naÄo discriminatoÂ rias aos outros operadores, em especial no que diz respeito aÁs tarifas de
interconexaÄo. Por outro lado, tratava-se de estudar a incideÃncia destes encargos de interconexaÄo no
nõÂvel dos precàos de chamadas para os utilizadores de redes fixas para os telefones moÂ veis. As tarifas de
interconexaÄo para a entrega de chamadas, determinadas pelos operadores, influenciam com efeito de
forma significativa a fixacàaÄo dos precàos das comunicacàoÄ es entre telefones fixos e moÂ veis.

80. Na sequeÃncia deste inqueÂrito nos quinze Estados-Membros, a ComissaÄo verificou que existiam
indicacàoÄ es preliminares segundo as quais eram efectivamente praticados precàos excessivos ou
discriminatoÂ rios e que por conseguinte se afigurava necessaÂria uma investigacàaÄo aprofundada. Em
relacàaÄo a cinco destes processos, a ComissaÄo suspendeu o seu procedimento, a fim de deixar agir as
autoridades nacionais de controlo. Quanto a dez outros, ou seja, dois processos relativos a tarifas de
entrega de chamadas praticadas pelos operadores de telefonia moÂ vel na ItaÂ lia e na Alemanha e oito
processos relativos aÁs receitas retidas pelo operador da rede telefoÂ nica puÂ blica comutada (RTPC), a
saber, Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom
Italia e Deutsche Telecom, relativamente aÁs chamadas de telefone fixo para moÂ vel, a ComissaÄo deu
inõÂcio a uma investigacàaÄo, nomeadamente com base em testes que permitiram identificar õÂndices de
precàos excessivos e/ou discriminatoÂ rios. A ComissaÄo verificou que quatro operadores RTPC
praticavam, em relacàaÄo a operadores moÂ veis, precàos superiores aos dos operadores fixos para a
entrega de chamadas; observou anomalias na estrutura dos precàos dos operadores moÂ veis para a
entrega de chamadas, em especial na ItaÂ lia e na Alemanha; e demonstrou, finalmente, que a receita
retida pelos operadores RTPC em relacàaÄo aÁs chamadas de rede fixa para rede moÂ vel, quando estes
operadores desenvolvem actividades nos dois mercados, parece ser superior ao valor de refereÃncia
estabelecido pela ComissaÄo no aÃmbito desta investigacàaÄo com a assisteÃncia de um perito contabilista
externo.

81. Na sequeÃncia desta investigacàaÄo aprofundada, a ComissaÄo tomou nota de inuÂ meras alteracàoÄ es
positivas e encerrou vaÂrios processos. Com efeito, por um lado os operadores decidiram poÃ r termo aos
regimes discriminatoÂ rios colocados em causa e reduzir as novas tarifas. A tõÂtulo de exemplo, citemos o
caso da Telecom Italia, que comecàou por aplicar precàos ideÃnticos aos operadores das redes moÂ veis e
fixas para a entrega de chamadas na sua rede, o que deu origem a uma reducàaÄo de cerca de 40% dos
custos dos operadores moÂ veis. Por outro lado, os autoridades reguladoras nacionais solicitaram que
fossem tomadas as medidas necessaÂrias para examinar as praÂticas identificadas pela ComissaÄo. No caso
da Espanha, por exemplo, a entidade reguladora nacional impoÃ s aÁ TelefoÂ nica alteracàoÄ es das suas
condicàoÄ es tarifaÂrias.

82. No ano passado a ComissaÄo tinha iniciado contra os operadores de telecomunicacàoÄ es em
posicàaÄo dominante processos relativos aÁs taxas de reparticàaÄo (precàos de transfereÃncia) por eles
aplicadas para transmitir as comunicacàoÄ es internacionais 33. Na sequeÃncia desta primeira fase de
investigacàaÄo, a ComissaÄo decidiu concentrar a sua atencàaÄo nas praÂticas tarifaÂrias de sete operadores,
que poderiam estar a retirar lucros excessivos das taxas de reparticàaÄo: OTE GreÁce, Post & Telekom
Austria, Postes et TeÂleÂcommunications Luxembourg, SONERA (anteriormente Telecom Finland),
Telecom EIREANN, Telecom Italia e Telecom Portugal. A ComissaÄo convidou as autoridades
reguladoras dos Estados-Membros em causa a procederem ao exame dessas praÂticas tarifaÂrias.

33 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, ponto 78.
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1.2. Clarificar o quadro jurõÂdico

1.2.1. A comunicacàaÄo sobre os acordos de acesso

83. A ComissaÄo, apoÂ s uma ampla consulta dos meios interessados, adoptou em 31 de Marcào uma
comunicacàaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia aos acordos de acesso no sector das
telecomunicacàoÄ es 34. Este texto, que se destina principalmente aÁs empresas de telecomunicacàoÄ es e aÁs
autoridades nacionais responsaÂveis pela regulacàaÄo sectorial ou pela concorreÃncia, tem por objectivo
clarificar a forma como os princõÂpios do direito da concorreÃncia, comprovados tanto pela praÂtica
decisional da ComissaÄo como pela jurisprudeÃncia do Tribunal de Justicàa, seraÄo aplicados aos acordos
de acesso aÁs infra-estruturas de telecomunicacàoÄ es. A ComissaÄo considera essencial, com efeito, que
seja assegurado aos novos candidatos no mercado liberalizado das telecomunicacàoÄ es um acesso faÂcil e
naÄo discriminatoÂ rio a estas infra-estruturas, a fim de poderem colher os frutos desta polõÂtica de
abertura e repercutir os seus benefõÂcios nos consumidores.

84. A comunicacàaÄo tem treÃs objectivos. Em primeiro lugar, enunciar os princõÂpios aplicaÂveis aos
acordos de acesso, tal como decorrem do direito comunitaÂrio da concorreÃncia, a fim de criar um
ambiente de segurancàa para os operadores do mercado que favorecàa os investimentos e as iniciativas
comerciais nos sectores das telecomunicacàoÄ es e multimeÂdia. Em segundo lugar, definir as relacàoÄ es
entre o direito da concorreÃncia e a legislacàaÄo especõÂfica adoptada para efeitos de harmonizacàaÄo, em
aplicacàaÄo do artigo 95.o do Tratado. Finalmente, explicar a forma como as regras de concorreÃncia seraÄo
efectivamente aplicadas nos sectores em causa atraveÂs do fornecimento de novos servicàos.

1.2.2. ComunicacàaÄo sobre a telefonia na Internet

85. Em 7 de Janeiro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma comunicacàaÄo relativa ao estatuto das
comunicacàoÄ es vocais na Internet, em conformidade com a Directiva 90/388/CEE 35. Esta adopcàaÄo vem
na sequeÃncia da publicacàaÄo para consulta, em 2 de Maio de 1997, de um primeiro projecto e de um
processo de consulta puÂ blico 36.

A posicàaÄo da ComissaÄo eÂ que actualmente estas comunicacàoÄ es nem sempre constituem telefonia vocal
na acepcàaÄo das directivas comunitaÂrias; todos os elementos da definicàaÄo deste servicào (ser objecto de
exploracàaÄo comercial, ser fornecido ao puÂ blico e ter como inõÂcio e destino pontos de entrega da rede
puÂ blica comutada pela rede telefoÂ nica fixa) naÄo estaÄo ainda preenchidos. Os Estados-Membros naÄo
podem, por conseguinte, submeter este servicào a procedimentos de licencàa individual, mas no maÂximo
a procedimentos de declaracàaÄo.

Contudo, os fornecedores de comunicacàoÄ es vocais entre dois postos telefoÂ nicos ligados aÁ RTPC atraveÂs
da rede Internet poderaÄo ser considerados prestadores de servicàos de telefonia vocal e ficaraÄo
submetidos aÁ regulamentacàaÄo aplicaÂvel aos fornecedores de servicàos de telefonia vocal desde que
oferecàam uma qualidade de servicào equivalente aos servicàos claÂssicos de telefonia vocal.

34 JO C 265 de 22.8.1998.
35 Bol. 1/2 ±1998, ponto 1.3.55 Ð JO C 95 de 30.3.1998.
36 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia (1997), ponto 105.
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1.2.3. Projecto de directiva nos termos do n.o 3 do artigo 90.o relativa aÁ separacàaÄo jurõÂdica das
actividades de cabo e de telecomunicacàoÄ es

86. Na sequeÃncia da adopcàaÄo em primeira leitura, em 16 de Dezembro de 1997 37, de um projecto
de directiva nos termos do n.o 3 do artigo 86.o destinada a impedir os antigos detentores de monopoÂ lios
de telecomunicacàoÄ es de alargarem a sua posicàaÄo dominante aÁs redes de televisaÄo por cabo, a ComissaÄo
organizou uma ampla consulta das partes interessadas. Esta consulta realizou-se de Marcào a Junho.
Comunicaram as suas observacàoÄ es dezassete associacàoÄ es e empresas, bem como cinco autoridades
nacionais. A fim de aprofundar estas observacàoÄ es, a ComissaÄo organizou igualmente, no meÃs de
Outubro, uma audicàaÄo oral, em que participaram 43 representantes de empresas e de autoridades
nacionais, tendo ainda sido consultados o Conselho, o Parlamento, o ComiteÂ EconoÂ mico e Social e o
ComiteÂ das RegioÄ es.

87. Antecipando a adopcàaÄo da futura directiva, alguns Estados-Membros e empresas em posicàaÄo
dominante jaÂ comecàaram a aplicar os seus princõÂpios. Deste modo, a Deutsche Telekom anunciou em
Maio que introduziria uma separacàaÄo estrutural entre a sua rede de telefonia e as suas redes de
distribuicàaÄo por cabo.

1.3. Processos individuais

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. A SocieÂteÂ nationale des chemins de fer (SNCF) e a CeÂgeÂtel assinaram um acordo para
desenvolverem, atraveÂs da empresa TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD), uma rede de telefonia fixa, que
utilizaria as infra-estruturas das vias de caminho-de-ferro, que juntamente com as redes eleÂctricas, as
redes de transporte de gaÂs ou ainda as auto-estradas constituem um meio de desenvolvimento raÂpido
de uma rede nacional de telecomunicacàoÄ es. Nos termos do acordo, a SNCF concederia prioridade aÁ

TD para a utilizacàaÄo da sua rede de telecomunicacàoÄ es ao longo das vias de caminhos-de-ferro,
garantida por um claÂusula penal aplicaÂvel durante treÃs anos e meio.

89. Neste tipo de processos, a ComissaÄo considera que o objectivo essencial consiste em evitar,
durante o perõÂodo de introducàaÄo da concorreÃncia, que o acesso aÁs infra-estruturas fõÂsicas seja
restringido por acordos de exclusividade ou outros acordos com efeitos similares. No caso em espeÂcie,
a ComissaÄo comunicou uma posicàaÄo favoraÂvel relativamente ao acordo. Com efeito, tendo em conta a
dimensaÄo do plano de desenvolvimento da TD, as capacidades de colocacàaÄo da SNCF estaraÄo
proÂ ximas da saturacàaÄo daqui a alguns anos. Por conseguinte, justifica-se a prioridade concedida aÁ TD
desde que esta naÄo impecàa a SNCF de utilizar em benefõÂcio de outros operadores qualquer
possibilidade de instalacàaÄo naÄo utilizada pela TD.

A reestruturacàaÄo da Inmarsat

90. A Inmarsat eÂ uma organizacàaÄo intergovernamental criada em 1979, com base num tratado, e
que agrupa mais de vinte e quatro paõÂses, representados principalmente pelo antigo operador nacional
de telecomunicacàoÄ es. Constitui actualmente o principal operador internacional de sateÂ lites moÂ veis. A
Inmarsat propoÄ e um plano de reestruturacàaÄo, no termo do qual se tornaraÂ uma sociedade anoÂ nima,
cujos accionistas seraÄo os antigos membros da organizacàaÄo. ApoÂ s um perõÂodo de dois anos, a Inmarsat

37 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia (1997), ponto 109.
38 ComunicacàaÄo da ComissaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o do Regulamento n.o 17, JO C 293 de 22.9.1998.

28.o REL. CON. 1998

XXVIII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE CONCORREÃ NCIA Ð SEC(99) 743 FINAL 47



preveÃ lancàar uma oferta puÂ blica de accàoÄ es que deveraÂ diluir as partes do capital dos antigos membros
da organizacàaÄo. Assim, convertida em empresa, a Inmarsat deixaraÂ de dispor de uma posicàaÄo
privilegiada no mercado.

91. A ComissaÄo aprovou a reestruturacàaÄo da Inmarsat, nomeadamente tendo em conta a hipoÂ tese
de um aumento de capital a breve prazo. Considera que este processo constitui um modelo de anaÂ lise
para as outras operacàoÄ es de reestruturacàaÄo em curso no sector das organizacàoÄ es intergovernamentais
de sateÂ lites.

2. Servicàos postais

92. Na sequeÃncia da adopcàaÄo da Directiva Postal 39 e da ComunicacàaÄo da ComissaÄo 40 no final de
1997, a ComissaÄo deu inõÂcio aos preparativos para a segunda fase do processo de liberalizacàaÄo. De
acordo com a Directiva Postal, a ComissaÄo devia elaborar uma proposta para uma maior liberalizacàaÄo
do sector postal ateÂ ao final de 1998, na sequeÃncia de um exame do sector. O mais tardar em 1 de
Janeiro de 2000, o Parlamento e o Conselho decidiraÄo sobre a futura liberalizacàaÄo gradual e controlada
do mercado postal.

A fim de examinar o sector globalmente, a ComissaÄo deu inõÂcio a uma seÂrie de estudos relativos aos
diferentes aspectos da liberalizacàaÄo. Foram encomendados os seguintes estudos, realizados por
consultores externos: 1) LiberalizacàaÄo da recolha, triagem e transporte; 2) Custos e financiamento das
obrigacàoÄ es do servicào universal; 3) LiberalizacàaÄo das vendas por correio; 4) O impacto da liberalizacàaÄo
do correio transfronteiras e 5) ImportaÃncia e limites em termos de precàos da aÂrea reservada. Para aleÂm
disso, foi encomendado um sexto estudo Ð Modelos e cenaÂrios de quantificacàaÄo da liberalizacàaÄo Ð
com base nos resultados dos cinco estudos iniciais.

93. Por outro lado, a ComissaÄo continuou o seu exame do Acordo REIMS II 41, relativo a direitos
terminais, expressaÄo utilizada para os encargos que um operador postal de saõÂda de correio
transfronteiricào tem que pagar ao operador postal de chegada para a entrega do correio aos seus
destinataÂrios finais. Num memorando enviado aÁs partes notificantes, a ComissaÄo expressou as suas
preocupacàoÄ es relativamente a determinadas disposicàoÄ es do acordo. Na sequeÃncia de uma seÂrie de
consultas aÁ ComissaÄo, 12 dos interessados directos concluõÂram um acordo adicional que altera e
clarifica o acordo inicial. Em Novembro de 1998, o conteuÂ do do acordo alterado REIMS II foi
publicado no Jornal Oficial 42. Nesta publicacàaÄo a ComissaÄo declarou a sua intencàaÄo de adoptar um
parecer favoraÂvel ao acordo, devido aos melhoramentos introduzidos a favor dos consumidores e
convidou os terceiros a apresentarem as observacàoÄ es antes dessa adopcàaÄo.

94. Os operadores postais puÂ blicos dos PaõÂses Baixos e da SueÂcia notificaram aÁ ComissaÄo um
acordo bilateral relativo a encargos terminais. O exame do acordo efectuado pela ComissaÄo naÄo
revelou quaisquer razoÄ es para a adopcàaÄo de medidas no aÃmbito do n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE.

39 Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aÁs regras comuns para o desenvolvimento do mercado
interno dos servicàos postais comunitaÂrios e a melhoria da qualidade de servicào, Directiva 97/67/CE, JO L 15 de
21.1.1998, p. 14.

40 ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia ao sector postal e aÁ apreciacàaÄo de
certas medidas estatais referentes aos servicàos postais, JO C 39 de 6.2.1998, p. 2.

41 NotificacàaÄo de 31 de Outubro de 1997 de um acordo de remuneracàaÄo da distribuicàaÄo obrigatoÂ ria de correio
transfronteiricào (Processo n.o IV/36.748-REIMS II). Dezasseis operadores postais puÂ blicos assinaram o acordo.

42 JO C 371 de 1.12.1998, p. 7.
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Por conseguinte, a ComissaÄo encerrou o processo atraveÂs de um ofõÂcio de arquivamento enviado aÁs
partes.

3. Meios de comunicacàaÄo social

95. A tecnologia digital e a globalizacàaÄo estaÄo a transformar o sector audiovisual. A televisaÄo
digital e interactiva estaÂ a expandir-se rapidamente e a produzir os seus efeitos nas actuais estruturas
de mercado, tais como a aquisicàaÄo de direitos de transmissaÄo. Uma vez que esta evolucàaÄo continuaraÂ

no proÂ ximo seÂculo, a polõÂtica de concorreÃncia necessita de evoluir a fim de tomar em consideracàaÄo
estes desenvolvimentos. A ComissaÄo pretende estabelecer esta polõÂtica atraveÂs de algumas decisoÄ es
importantes. PreveÃ-se que a maior parte delas sejam publicadas em 1999 e que digam respeito aÁs
plataformas digitais e aos direitos de transmissaÄo de acontecimentos desportivos.

3.1. Plataformas digitais

96. Nalguns Estados-Membros, as plataformas digitais de televisaÄo e de servicàos interactivos jaÂ

foram criadas e estaÄo a ser analisadas pela ComissaÄo. O ano de 1998 foi marcado, neste sector, por duas
decisoÄ es de proibicàaÄo de projectos de concentracàaÄo na Alemanha. Trata-se das decisoÄ es Bertelsmann/
Kirch/Premiere e Deutsche Telekom/Betaresearch 43. Em relacàaÄo a dois outros casos, a British
Interactive Broadcasting (BIB) do Reino Unido e a TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) da Francàa, preveÃem-
-se decisoÄ es finais no inõÂcio de 1999, que definiraÄo claramente o modo como a ComissaÄo tenciona apoiar
a inovacàaÄo e o desenvolvimento de novos servicàos, a fim de explorar o avancào tecnoloÂ gico no sector,
garantindo simultaneamente o desenvolvimento de alternativas concorrenciais. As comunicacàoÄ es nos
termos do n.o 3 do artigo 19.o publicadas em relacàaÄo aos dois casos sublinham esta abordagem.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. No caso da TPS, a ComissaÄo declarou que tenciona adoptar um parecer favoraÂvel aÁ criacàaÄo de
um novo operador, uma vez que tal incentivaraÂ a concorreÃncia com as operacàoÄ es jaÂ existentes em
Francàa a nõÂvel da televisaÄo mediante pagamento. A plataforma digital com base em sateÂ lites, que
fornece a televisaÄo mediante pagamento a assinantes de sateÂ lite e a operadores de redes por cabo, eÂ

uma parceria que envolve quatro canais de televisaÄo franceses, o grupo de comunicacàaÄo social CL-
-UFA, a France Telecom e a Suez Lyonnaise des Eaux.

Na sua comunicacàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o, a ComissaÄo propoÄ e-se adoptar uma atitude
favoraÂvel relativamente a algumas restricàoÄ es, incluindo uma restricàaÄo que impede os accionistas da
TPS de participarem em empresas comuns semelhantes e uma obrigacàaÄo de conferir aÁ TPS um direito
de prefereÃncia relativamente aos seus programas, bem como a possibilidade de recusa quando estes
forem oferecidos a terceiros. A ComissaÄo preveÃ a concessaÄo de uma isencàaÄo por treÃs anos da obrigacàaÄo
imposta aos quatro canais transmissores de concederem aÁ TPS direitos exclusivos de distribuicàaÄo em
relacàaÄo aos seus canais geneÂricos.

43 Estes dois processos saÄo objecto de comentaÂrios pormenorizados no CapõÂtulo II (ConcentracàoÄ es).
44 ComunicacàaÄo da ComissaÄo aos termos do n.o 3 do artigo 19.o do Regulamento n.o 17, JO C 65 de 28.02.1998.
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British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. O Reino Unido dispoÄ e agora de plataformas de televisaÄo digital por sateÂ lite, por cabo e
terrestres, beneficiando esta uÂ ltima (BDB) de uma decisaÄo da ComissaÄo pormenorizada na seccàaÄo II.
A BIB, uma empresa comum com base em sateÂ lites criada entre a BSkyB, BT, Midland Bank e
Matsushita, tem como objectivo fornecer compras, servicàos, jogos interactivos, etc. e programas de
televisaÄo interactivos atraveÂs de um sinal de sateÂ lite e de uma linha telefoÂ nica ligada a uma caixa
descodificadora. Esta caixa eÂ inicialmente subsidiada, sendo o custo coberto pelos fornecedores de
conteuÂ dos. O acesso aÁ BIB seraÂ controlado por sistemas de acesso condicionais, fornecidos por uma
filial da Sky. O espectador navegaraÂ atraveÂs de um guia de programas electroÂ nicos propriedade da
BSkyB (GPE).

99. Na sequeÃncia de uma consulta efectuada junto de terceiros, a ComissaÄo negociou vaÂrios
compromissos com as partes de forma a que os benefõÂcios da inovacàaÄo nos servicàos interactivos possam
ser disponibilizados, garantindo simultaneamente que a empresa comum naÄo impede o desenvolvi-
mento dos servicàos concorrentes. Este objectivo deveraÂ ser alcancàado por compromissos estruturais,
tais como a separacàaÄo jurõÂdica do servicào da BIB, os meios de reembolso de subvencàoÄ es e o termo de
exclusividade para o guia de programas electroÂ nico, sem exigir um controlo permanente. Os
compromissos em mateÂria de comportamento saÄo igualmente necessaÂrios, incluindo a garantia do
acesso aÁ caixa descodificadora por parte de terceiros e disponibilizando informacàoÄ es relativas ao
mecanismo de recuperacàaÄo das subvencàoÄ es.

3.2. Direitos de transmissaÄo de acontecimentos desportivos

100. O desenvolvimento nos uÂ ltimos anos de servicàos de televisaÄo mediante pagamento em redes
digitais tem aumentado a importaÃncia das questoÄ es jurõÂdicas e econoÂ micas relativas aos direitos dos
conteuÂ dos transmitidos. No domõÂnio dos acontecimentos desportivos, a praÂtica em relacàaÄo aos artigos
81.o e 82.o estaÂ a ser desenvolvida numa base casuõÂstica. A ComissaÄo estaÂ a examinar vaÂrios casos nesta
aÂrea e espera poder clarificar a sua posicàaÄo em 1999, atraveÂs de uma seÂrie de decisoÄ es associadas aÁ

aquisicàaÄo colectiva de direitos por parte da EBU, bem como uma decisaÄo relativa ao regulamento da
UEFA que rege a transmissaÄo dos jogos de futebol.

4. Transportes

4.1. Transportes aeÂreos

Aliancàas aeÂreas transatlaÃnticas

101. Em 30 de Julho de 1998 46, a ComissaÄo publicou comunicacàoÄ es relativas aÁs aliancàas entre a
British Airways e a American Airlines e entre a Lufthansa, a SAS e a United Airlines. As
comunicacàoÄ es referiam as medidas que a ComissaÄo poderia dirigir aÁs empresas numa proposta da
ComissaÄo nos termos do n.o 1 do artigo 85.o do Tratado. O projecto de medidas destinava-se a
solucionar as infraccàoÄ es que a ComissaÄo tinha identificado em relacàaÄo aÁs regras comunitaÂrias de
concorreÃncia. As empresas e os terceiros interessados foram convidados a apresentarem as suas
observacàoÄ es relativamente ao projecto de medidas.

45 ComunicacàaÄo da ComissaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o do Regulamento n.o 17, JO C 322 de 21.10.1998.
46 JO C 239 de 30.7.1998.
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102. As transportadoras da aliancàa Lufthansa, SAS e United Airlines solicitaram uma audicàaÄo oral,
que se realizou em 14 e 15 de Dezembro de 1998. Tal como tinha acontecido durante a audicàaÄo oral no
caso da British Airways e da American Airlines, em Fevereiro de 1998, as partes aproveitaram a
ocasiaÄo para apresentarem extensivamente os seus pontos de vista sobre a apreciacàaÄo jurõÂdica da
ComissaÄo em relacàaÄo ao caso, incluindo o projecto de medidas da ComissaÄo. Diversos terceiros
interessados apresentaram igualmente observacàoÄ es sobre o projecto de medidas.

A proÂ xima fase do ponto de vista processual eÂ uma reuniaÄo dos peritos de concorreÃncia dos Estados-
-Membros antes de a ComissaÄo adoptar uma proposta nos termos do n.o 1 do artigo 85.o do Tratado.

103. A British Airways e a American Airlines naÄo solicitaram uma audicàaÄo sobre a proposta de
medidas. A ComissaÄo foi informada de que os planos para a criacàaÄo de uma aliancàa entre estas duas
transportadoras aeÂreas estavam suspensos ateÂ ao final de 1998, na sequeÃncia de uma quebra das
negociacàoÄ es relativas a um acordo de ceÂu aberto entre os Estados Unidos e o Reino Unido, sem
quaisquer indicacàoÄ es exactas quanto aÁ data em que estas negociacàoÄ es recomecàariam.

104. A ComissaÄo continuou igualmente a investigar as aliancàas entre a Sabena/Austrian Airlines/
Swissair e a Delta Air Lines e entre a KLM e a Northwest.

Caixa 4: A polõÂtica europeia de concorreÃncia e os aeroportos

A liberalizacàaÄo dos transportes aeÂreos, realizada haÂ jaÂ alguns anos, traduziu-se numa reducàaÄo dos
precàos em inuÂ meras rotas, principalmente para os turistas, num aumento da oferta e da procura e
num comecào da reestruturacàaÄo das companhias aeÂreas nacionais, que optaram por estabelecer
aliancàas para se adaptarem aÁs novas condicàoÄ es do mercado e reduzirem os seus custos de
exploracàaÄo. Neste contexto, os aeroportos constituem um desafio primordial para companhias
aeÂreas que a partir de agora se encontram numa maior situacàaÄo de concorreÃncia.

O desenvolvimento do mercado deu origem a novas necessidades em mateÂria de servicàos
aeroportuaÂrios e acentuou os fenoÂ menos de congestionamento dos grandes aeroportos. O acesso
aos aeroportos constitui por conseguinte um factor importante do desenvolvimento de qualquer
companhia aeÂrea. Neste contexto, o desenvolvimento dos «aeroportos centrais, plataformas
giratoÂ rias para os voos em traÃnsito, tem por efeito aumentar a procura de faixas horaÂrias e eÂ, por
conseguinte, susceptõÂvel, nos aeroportos jaÂ congestionados, de agravar os problemas de
concorreÃncia. Nesta situacàaÄo, a vantagem conferida aÁs transportadoras tradicionalmente instaladas
nos aeroportos congestionados torna-se cada vez maior, tendo em conta a regra dos direitos
adquiridos desde haÂ longa data reconhecida pelo coÂ digo de conduta. Para aleÂm disso, na corrida aÁ

reducàaÄo de custos, os custos gerados pelos servicàos aeroportuaÂrios representam um elemento
determinante. Assim, eÂ necessaÂrio que a concorreÃncia se exercàa igualmente sobre o precào desses
servicàos e que nenhuma companhia seja discriminada.

A ComissaÄo, iniciadora da liberalizacàaÄo dos transportes aeÂreos, deve velar muito especialmente por
que o jogo da concorreÃncia seja garantido nos aeroportos, nomeadamente facilitando o acesso dos
grandes aeroportos congestionados, garantindo uma igualdade de tratamento entre as companhias
aeÂreas e sujeitando os servicàos aeroportuaÂrios a uma real pressaÄo concorrencial a nõÂvel dos precàos e
de qualidade. Uma seÂrie de decisoÄ es adoptadas nos uÂ ltimos meses testemunham a vontade da
ComissaÄo de abrir os aeroportos da UniaÄo aÁ concorreÃncia.
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Em mateÂria de acesso aos aeroportos, o principal problema reside na escassez das faixas horaÂrias,
que se acentuou desde a liberalizacàaÄo. A auseÃncia de disponibilidade de faixas horaÂrias impede com
efeito o aparecimento de qualquer concorreÃncia. Assim, por exemplo, a ComissaÄo autorizou a
aliancàa entre a Lufthansa e a SAS sujeita aÁ condicàaÄo de cessaÄo pelas partes de um nuÂ mero
substancial de faixas horaÂrias, a fim de facilitar a entrada de novas companhias concorrentes em
determinadas rotas entre a Alemanha e a EscandinaÂvia.

Os gestores dos aeroportos estaÄo frequentemente ligados aÁs autoridades puÂ blicas nacionais. Em
determinados processos, como os dos aeroportos de Bruxelas, de Francoforte ou de Paris, verificou-
-se que estes gestores nem sempre eram imparciais e tinham tendeÃncia para favorecer a
transportadora nacional dominante atraveÂs de taxas discriminatoÂ rias em relacàaÄo aos novos
candidatos. A transportadora nacional beneficiava assim de uma vantagem em termos de
concorreÃncia. Por isso, a ComissaÄo obrigou os gestores dos aeroportos acima referidos a porem
termo aÁs suas praÂticas.

A Directiva n.o 96/67 do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, liberaliza o mercado da assisteÃncia
em escala, pelo que esses encargos discriminatoÂ rios tendem a desaparecer. A ComissaÄo manifestou
a sua vontade de aplicar estritamente os objectivos desta directiva, nomeadamente ao analisar
cuidadosamente os pedidos de derrogacàaÄo destinados a manter provisoriamente monopoÂ lios de
assisteÃncia nos casos em que naÄo exista espacào suficiente para alojar empresas concorrentes. Desta
forma, a ComissaÄo adoptou duas decisoÄ es relativas ao aeroporto de Francoforte. Na primeira
decisaÄo, a ComissaÄo solicitou ao Governo alemaÄo que limitasse o aÃmbito desta derrogacàaÄo e na
segunda, destinada ao gestor do aeroporto, a ComissaÄo considerou que o monopoÂ lio do gestor no
mercado da assisteÃncia em pista constituõÂa um abuso de posicàaÄo dominante, uma vez que o
monopoÂ lio no mercado da disponibilizacàaÄo de infra-estruturas aeroportuaÂrias era alargado sem
qualquer razaÄo objectiva ao da prestacàaÄo de servicàos de assisteÃncia em escala.

A ComissaÄo 1 limitou igualmente o aÃmbito das derrogacàoÄ es concedidas pelo Governo alemaÄo nos
aeroportos de Estugarda e de Hamburgo e recusou a derrogacàaÄo concedida ao aeroporto de
ColoÂ nia/Bona. Em contrapartida, a ComissaÄo autorizou a derrogacàaÄo concedida ao aeroporto de
DusseldoÂ rfia 2.

1 DecisoÄ es de 30 Outubro de 1998, ainda naÄo publicadas.
2 DecisaÄo de 14 de Janeiro de 1998, publicada no JO L 173 de 18.6.1998.

4.2. Transportes marõÂtimos

105. Em mateÂria de transportes marõÂtimos, o ano de 1998 ficaraÂ marcado pelo processo TACA,
devido ao nome do acordo de confereÃncia marõÂtima transatlaÃntica posto em causa, o Trans-Atlantic
Conference Agreement, processo que se concluiu por uma decisaÄo da ComissaÄo que verificava a
existeÃncia de uma infraccàaÄo ao artigo 81.o conjugada com uma infraccàaÄo ao artigo 82.o 47.

106. O Acordo TACA sucedeu ao TAA (Trans-Atlantic Agreement), acordo proibido em 1994.
Agrupa dezassete membros que representam mais de 60% do mercado do transporte marõÂtimo por
contentor entre a Europa do Norte e os Estados Unidos da AmeÂrica. As partes no TACA notificaram
o seu acordo em 1994 tendo em vista a obtencàaÄo de uma isencàaÄo.

47 No que diz respeito aos aspectos relevantes do artigo 82.o, ver I-B-3 do presente relatoÂ rio.
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A ComissaÄo verificou que vaÂrias claÂusulas do acordo eram abrangidas pelo n.o 1 do artigo 81.o. Trata-se
da fixacàaÄo dos precàos praticados para os servicàos de transporte marõÂtimo entre a Europa e os
Estados Unidos, a fixacàaÄo dos precàos praticados para os servicàos de transporte terrestre no territoÂ rio
da Comunidade, a determinacàaÄo em comum das condicàoÄ es em que saÄo concluõÂdos contratos de servicàos
com os carregadores e a fixacàaÄo dos precàos aplicados aos transitaÂrios.

A primeira destas disposicàoÄ es do acordo beneficiou da isencàaÄo por categoria a favor das confereÃncias
marõÂtimas 48, enquanto em relacàaÄo aÁs outras treÃs a ComissaÄo recusou conceder-lhes uma isencàaÄo
individual.

107. A incideÃncia destas restricàoÄ es da concorreÃncia foi agravada pelo comportamento dos membros
do TACA em situacàaÄo de posicàaÄo dominante colectiva no mercado em causa, na medida em que
abusaram dessa situacàaÄo encorajando dois candidatos potenciais a juntarem-se ao grupo, eliminando,
por conseguinte, a concorreÃncia. A ComissaÄo observou assim que, entre 1994 e 1996, duas importantes
companhias marõÂtimas asiaÂ ticas entraram no mercado transatlaÃntico e acabaram por juntar-se ao
TACA. Por outro lado, nenhuma das partes do TACA abandonou a ConfereÃncia para operar como
companhia marõÂtima independente. Neste contexto, o Conselho dos carregadores europeus estimou
que, durante o perõÂodo entre 1993 e 1995, o TAA e depois o TACA impuseram aumentos globais de
precàos superiores a 80%.

108. No aÃmbito da mesma decisaÄo, a ComissaÄo colocou em evideÃncia que as empresas signataÂrias do
Acordo TACA se encontravam em posicàaÄo dominante colectiva no mercado do transporte de frete por
contentor entre a Europa do Norte e os Estados Unidos da AmeÂrica e que tinham abusado desta
posicàaÄo dominante colectiva, por um lado, ao restringir relativamente aos clientes a disponibilidade de
contratos de servicàos prestados por companhias marõÂtimas a tõÂtulo individual e, por outro, dissuadindo
a entrada no mercado de concorrentes potenciais. No que diz respeito ao segundo ponto, o TACA
incentivou dois dos seus concorrentes potenciais a juntarem-se aÁ organizacàaÄo propondo-lhes
benefõÂcios. Deste modo, as companhias marõÂtimas regulares que naÄo eram parte no acordo eram
encorajadas a aderirem, sendo autorizadas a praticar precàos inferiores aos dos membros tradicionais. O
regime de contratos de servicào com dupla tarifa instituõÂdo pela confereÃncia marõÂtima tinha, por
conseguinte, como resultado limitar a concorreÃncia de armadores independentes. Para aleÂm disso, os
membros fundadores do TACA aceitavam em relacàaÄo a determinados contratos naÄo entrar em
concorreÃncia com as companhias marõÂtimas que naÄo faziam parte do primeiro cõÂrculo. Tendo em conta
a importaÃncia da concorreÃncia potencial nos mercados do transporte marõÂtimo regular, esta infraccàaÄo
foi considerada especialmente grave. A ComissaÄo aplicou uma coima de 273 milhoÄ es de ecus aos
quinze membros do TACA, dos quais cerca de metade empresas naÄo europeias.

109. Este processo naÄo poÄ e em causa a polõÂtica da ComissaÄo relativamente aÁs confereÃncias marõÂtimas
tradicionais. Com efeito, para a ComissaÄo, o comportamento dos membros do TACA afastou-se do
comportamento autorizado pela isencàaÄo por categoria.

4.3. AplicacàaÄo do artigo 86.o ao sector dos transportes

110. Dois processos que tinham sido objecto de decisoÄ es da ComissaÄo com base no artigo 86.o

registaram durante 1998 uma solucàaÄo satisfatoÂ ria .

48 Regulamento (CEE) n.o 4056/86 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, que determina as condicàoÄ es de
aplicacàaÄo dos artigos 85.o e 86.o do Tratado aos transportes marõÂtimos.
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Na sequeÃncia de uma denuÂ ncia da British Midland, a ComissaÄo tinha adoptado em 28 de Junho de
1995 49 uma decisaÄo a tõÂtulo do n.o 3 do artigo 86.o do Tratado CE em articulacàaÄo com o artigo 82.o, que
verificava que a BeÂ lgica tinha infringido o n.o 1 do artigo 86.o, em conjugacàaÄo com o artigo 82.o, ao
impor aÁ «ReÂgie des voies aeÂriennes», empresa puÂ blica responsaÂvel pela exploracàaÄo do aeroporto de
Bruxelas um sistema de taxas de aterragem que conduzia a uma discriminacàaÄo. NaÄo tendo a BeÂ lgica
respeitado a decisaÄo acima referida, a ComissaÄo solicitou, em 19 de Marcào de 1997 50, ao Tribunal que
verificasse o incumprimento deste Estado-Membro do seu dever de executar a decisaÄo. Por Decreto-
-Real de 20 de Janeiro de 1998, o Governo belga poÃ s termo aÁ infraccàaÄo tendo, por conseguinte, a
ComissaÄo decidido desistir da accàaÄo.

Em 21 de Outubro de 1997, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo formal, a tõÂtulo do n.o 3 do artigo 86.o do
Tratado em conjugacàaÄo com o artigo 82.o do Tratado, relativa ao sistema regulamentar de reducàaÄo das
tarifas de pilotagem no porto de GeÂnova 51. Por decreto de 8 de Junho de 1998, o Governo italiano poÃ s
termo aÁ infraccàaÄo.

5. Sector dos seguros

5.1. Agrupamentos de seguros: um inqueÂrito no sector dos seguros de aviacàaÄo

111. A fim de conferir segurancàa aos agrupamentos de seguros no que diz respeito aÁ questaÄo de
saber se lhes eÂ aplicaÂvel o Regulamento de isencàaÄo por categoria (Regulamento 3932/92) e a clarificar
a polõÂtica da ComissaÄo em relacàaÄo aos agrupamentos que naÄo saÄo abrangidos pela isencàaÄo por
categoria, a DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia deu inõÂcio, em Setembro de 1997, a uma investigacàaÄo
relativamente a todo um sector dos seguros, o sector da aviacàaÄo. Foram enviados pedidos de
informacàaÄo extensivos a treze agrupamentos estabelecidos na Europa. Oito destes agrupamentos
foram notificados em conformidade com o Regulamento n.o 17, enquanto cinco outros nunca foram
notificados.

112. O Regulamento de isencàaÄo por categoria abrange apenas os agrupamentos, cujos membros
tenham uma quota de mercado limitada (10% para os agrupamentos de co-seguros e 15% para os
agrupamentos de co-resseguro). Quanto aos agrupamentos que ultrapassam estes limiares,
independentemente do nõÂvel da sua quota de mercado, considera-se que naÄo saÄo anticoncorrenciais
enquanto o agrupamento for necessaÂrio para permitir aos seus membros oferecerem um tipo de seguro
que por si soÂ naÄo poderiam proporcionar. EÂ o que acontece quando a natureza especõÂfica dos riscos
envolvidos (por exemplo, riscos de cataÂstrofe) exige o agrupamento de capacidades de diferentes
seguradoras a fim de os cobrir de uma forma rendõÂvel.

113. O inqueÂrito relativo aos agrupamentos de seguros no sector da aviacàaÄo revelou que o mercado
geograÂfico eÂ principalmente internacional. Os agrupamentos do sector da aviacàaÄo neste mercado naÄo
apresentam quaisquer problemas em termos de concorreÃncia. Mesmo que a maior parte dos
agrupamentos contenha entre si quase todas as companhias seguradoras estabelecidas no Estado-
-Membro em questaÄo, estes agrupamentos abrangem apenas uma parte muito reduzida do mercado
internacional e, de qualquer modo, naÄo ultrapassam os limiares do regulamento de isencàaÄo por
categoria.

49 JO L 216 de 12.9.1995, p. 8.
50 Processo C-155/97, ComissaÄo/BeÂlgica.
51 JO L 301 de 5.11.1997, p. 27.
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114. No entanto, no que diz respeito aos pequenos riscos no sector da aviacàaÄo, parece existir um
mercado nacional. Estes pequenos riscos saÄo os riscos naÄo ligados a cataÂstrofes (isto eÂ, riscos que teÃm
uma reduzida frequeÃncia mas um grande volume, tais como a responsabilidade do produto para os
fabricantes de avioÄ es), que representam um valor reduzido em relacàaÄo a outros riscos do mesmo ramo.
Os clientes saÄo proprietaÂrios de avioÄ es mais pequenos com oportunidades limitadas de procurar no
estrangeiro melhores condicàoÄ es em termos de seguro. Estes riscos representam um volume muito
reduzido do sector do seguro na aviacàaÄo.

A maior parte dos agrupamentos do sector da aviacàaÄo representam grandes quotas destes mercados e
naÄo se afiguram necessaÂrios para permitir aos seus membros estar presentes nestes mercados. NaÄo se
pode excluir que para alguns pequenos riscos, em relacàaÄo aos quais o mercado eÂ nacional, o
agrupamento seja restritivo da concorreÃncia e naÄo possa ser objecto de uma isencàaÄo quer ao abrigo do
Regulamento n.o 3932/92, quer individualmente. No entanto, esta infraccàaÄo potencial foi considerada
negligenciaÂvel em termos de ser sancionada a nõÂvel comunitaÂrio, devido ao volume de negoÂ cios muito
limitado gerado nestes mercados nacionais.

115. Por conseguinte, a investigacàaÄo foi concluõÂda atraveÂs de um ofõÂcio de arquivamento dirigido aos
agrupamentos no sector da aviacàaÄo notificados, indicando que saÄo abrangidos pela comunicacàaÄo «de
minimis ou naÄo atingem os limiares de quotas de mercado estabelecidos no Regulamento 3932/92, no
que diz respeito ao mercado internacional dos seguros no sector da aviacàaÄo. Os ofõÂcios de
arquivamento incluõÂam um adverteÃncia em relacàaÄo aos mercados nacionais, referindo que naÄo existe
um interesse comunitaÂrio suficiente para que os servicàos da ComissaÄo considerem formalmente a
existeÃncia de infraccàoÄ es, caso estes se refiram apenas a uma parte mõÂnima das actividades no mercado
da aviacàaÄo, mas que as autoridades nacionais poderiam, de qualquer modo, intervir contra a estrutura
anticoncorrencial destes agrupamentos ou contra o comportamento anticoncorrencial dos seus
membros, se o considerarem adequado.

5.2. A aplicacàaÄo da nova polõÂtica ao processo Clubes P&I

116. A nova polõÂtica face aos agrupamentos de seguros foi jaÂ aplicada a um acordo de reparticàaÄo dos
riscos entre associacàoÄ es muÂ tuas de seguros (o equivalente a um agrupamento no sector dos seguros
sem fins lucrativos). No processo Clubes P&I, a ComissaÄo tenciona adoptar uma decisaÄo formal nos
proÂ ximos meses concluindo que um acordo de reparticàaÄo dos riscos entre associacàoÄ es muÂ tuas cobrindo
89% do mercado mundial dos seguros de responsabilidade civil e contratual no sector marõÂtimo
(seguro de proteccàaÄo e de indemnizacàaÄo) naÄo eÂ indubitavelmente abrangido pelo n.o 1 do artigo 81.o,
uma vez que se afigura necessaÂrio permitir aos seus membros poderem segurar de uma forma rentaÂvel
riscos de responsabilidade marõÂtima muito vastos (por exemplo, a poluicàaÄo marõÂtima).

117. Na realidade, foi publicada em Agosto de 1998 uma comunicacàaÄo nos termos do n.o 3 do
artigo 19.o do Regulamento n.o 17, referindo que a ComissaÄo tenciona adoptar uma decisaÄo favoraÂvel
relativamente ao Acordo de ComparticipacàaÄo concluõÂdo com o International Group of P&I Clubs. Tal
apenas foi possõÂvel, contudo, apoÂ s o IG ter alterado o Acordo de ComparticipacàaÄo a fim de garantir
que jaÂ naÄo incluõÂa uma infraccàaÄo aÁs regras da concorreÃncia. Em especial, o IG reduziu o nõÂvel de
cobertura oferecido em comum por todos os seus membros, a fim de garantir que naÄo permanecia
insatisfeita qualquer parte substancial da procura. Este aspecto tinha sido objecto de uma denuÂ ncia
apresentada pelo Greek Shipping Committee, uma associacàaÄo de armadores.

118. Foi publicada em Outubro de 1998 uma segunda comunicacàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o,
referindo que a ComissaÄo tencionava igualmente adoptar uma posicàaÄo favoraÂvel relativamente ao
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Acordo do Grupo Internacional, que estabelece regras relativas aÁ concorreÃncia entre os membros do
Acordo de ComparticipacàaÄo. Isto soÂ foi possõÂvel apoÂ s o IG ter alterado as restricàoÄ es iniciais, que
impediam que o Clubes P&I estabelecesse livremente tarifas. ApoÂ s a entrada em vigor do novo acordo,
os Clubes P&I poderaÄo entrar em concorreÃncia pela primeira vez no que diz respeito aÁs tarifas que
cobram aos seus membros, tendo em especial a liberdade de fixar a parte da tarifa correspondente aos
seus custos administrativos. As restricàoÄ es aÁ liberdade de fixar a parte restante da tarifa afiguram-se
necessaÂrias para garantir um funcionamento adequado do Acordo de ComparticipacàaÄo.

119. Se for adoptada, a decisaÄo final relativa ao processo Clubes P&I incluiraÂ uma fundamentacàaÄo
completa da nova polõÂtica relativa aos agrupamentos de seguros.

6. Energia

120. O ano de 1999 iniciou-se sob o signo da liberalizacàaÄo do mercado interno da electricidade. A
partir de 19 de Fevereiro de 1999, 25% dos consumidores devem, pelo menos em doze Estados-
-Membros, ter a liberdade de se abastecerem junto do fornecedor da sua escolha. Esta nova liberdade,
que decorre da transposicàaÄo da Directiva «Electricidade, naÄo deixa de influenciar as prioridades da
ComissaÄo, quando aplica o direito da concorreÃncia neste sector.

O contributo da directiva

121. A directiva consagra a existeÃncia de pelo menos dois mercados claramente distintos, ou seja, o
da venda e o do transporte de electricidade. Reconhece, atraveÂs da atencàaÄo que daÂ aÁ sua regulacàaÄo, o
caraÂcter de monopoÂ lio natural do transporte e organiza seguidamente um mercado concorrencial do
produto «electricidade. Para tal, a directiva debrucàa-se simultaneamente sobre a procura (liberdade de
escolha do fornecedor) e sobre a oferta (regime para a construcàaÄo de novas unidades de producàaÄo).

Esta abertura do mercado deve efectuar-se no respeito das missoÄ es de servicào de interesse econoÂ mico
geral atribuõÂdas a determinadas empresas. Nesta perspectiva, a directiva reconhece plenamente a
possibilidade oferecida aos Estados-Membros de definirem essas missoÄ es Ð que podem decorrer, por
exemplo, de objectivos em mateÂria de solidariedade social ou de segurancàa de abastecimento Ð e de
velar por que nenhuma disposicàaÄo associada aÁ liberalizacàaÄo venha a entravar a sua realizacàaÄo.

122. A directiva confere em primeiro lugar a determinados consumidores («elegõÂveis) o direito de
serem abastecidos em electricidade pelo fornecedor da sua escolha. A abertura inicial Ð de cerca de
25% Ð diraÂ de qualquer forma respeito a todas as empresas que consumam mais de 100 GWh por ano
e por local antes de ser progressivamente alargada a fim de atingir cerca de 33% apoÂ s 2003.

Os limiares de abertura previstos pela directiva constituem apenas valores mõÂnimos. Cada Estado-
-Membro tem a liberdade de ir mais longe ou mais rapidamente e inuÂ meros saÄo os que procederam jaÂ

deste modo. Para atenuar os temores destes Estados-Membros relativamente ao desequilõÂbrio criado Ð
alguns abrem o seu mercado ateÂ 100%, outros limitam-se aos 25% estabelecidos Ð a directiva preveÃ

um mecanismo de reciprocidade que autoriza, por um perõÂodo transitoÂ rio, recusas de importacàoÄ es
provenientes dos Estados-Membros que registam um menor grau de abertura aÁ concorreÃncia.
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123. A concessaÄo de um direito de «elegibilidade a determinados consumidores seria meramente
simboÂ lica, se o acesso aÁ rede desses mesmos consumidores naÄo fosse organizado nem garantido. NaÄo eÂ

portanto surpreendente verificar que metade dos capõÂtulos 52 da directiva saÄo consagrados a questoÄ es
ligadas aÁ organizacàaÄo e ao funcionamento da rede. As modalidades praÂticas do acesso podem, segundo
a directiva, assumir treÃs formas 53. A escolha de uma ou outra destas opcàoÄ es incumbe ao Estado-
-Membro, mas deve, em todos os casos, obter-se um resultado equivalente em termos de abertura do
mercado.

NaÄo se justifica expor aqui as modalidades pormenorizadas de cada uma das opcàoÄ es referidas, sendo
suficiente recordar que o acesso aÁs redes de transporte e, sendo caso disso, de distribuicàaÄo, deve ser
garantido a todos os consumidores elegõÂveis em condicàoÄ es naÄo discriminatoÂ rias e isto independente-
mente da identidade ou nacionalidade dos consumidores e fornecedores. Em especial, um operador de
rede integrado naÄo deve favorecer uma empresa-maÄe ou filial e deve preservar, face a estas uÂ ltimas, a
independeÃncia de gestaÄo e a confidencialidade das informacàoÄ es.

A utilizacàaÄo da rede daÂ origem ao pagamento de uma compensacàaÄo quer negociada entre as partes
quer regulamentada pelo Estado. A identificacàaÄo de um precào especõÂfico de utilizacàaÄo da rede
constitui uma novidade na maior parte dos Estados-Membros. Tem como corolaÂrio a elaboracàaÄo de
uma distincàaÄo contabilõÂstica das actividades de rede em relacàaÄo aÁs outras actividade (producàaÄo, por
exemplo), que certas empresas integradas podem realizar. O objectivo consiste, neste caso, em garantir
a transpareÃncia e evitar o aparecimento de subvencàoÄ es cruzadas entre actividades de rede Ð que
relevam do monopoÂ lio natural Ð e outras actividades, frequentemente sujeitas aÁ concorreÃncia.

124. A abertura que decorre da directiva naÄo se limita, no entanto, aos clientes. Os produtores
deveraÄo igualmente beneficiar das novas disposicàoÄ es em mateÂria de construcàaÄo de novas unidades de
producàaÄo Ð para efeitos de auto-consumo ou de venda Ð previstas na directiva. Estas medidas, que
preveÃem por exemplo a concessaÄo de autorizacàoÄ es de exploracàaÄo de novas unidades de producàaÄo em
bases naÄo discriminatoÂ rias, deveriam favorecer o desenvolvimento de uma oferta variada e que tirasse
o melhor partido das inovacàoÄ es tecnoloÂ gicas e ambientais.

125. Estas alteracàoÄ es a nõÂvel da producàaÄo seraÄo acompanhadas, em determinados Estados-Membros,
pelo aparecimento de novos operadores ou de novos produtos: negociantes em electricidade, mercados
de balcaÄo e produtos derivados que se desenvolveraÄo aÁ medida que o mercado se liberalize.

Uma polõÂtica de concorreÃncia em sintonia com a liberalizacàaÄo

126. O acesso aÁ rede constitui um elemento essencial da liberalizacàaÄo. Deve igualmente sublinhar-se
que, contrariamente a um sector como o das telecomunicacàoÄ es, em que as evolucàoÄ es tecnoloÂ gicas
conduziram ao desenvolvimento de novas redes, o sector da electricidade naÄo deveraÂ registar uma
evolucàaÄo susceptõÂvel de poÃ r em causa o caraÂcter essencial e indispensaÂvel das redes existentes.

Os obstaÂculos no domõÂnio do acesso aÁs redes poderaÄo ser muÂ ltiplos: recusa naÄo fundamentada pelos
operadores de redes, precàos de transmissaÄo abusivos ou discriminatoÂ rios.

52 CapõÂtulos IV, V, VI e VII.
53 Acesso de Terceiros aÁ Rede (ATR) negociado, ATR regulamentado, comprador uÂ nico sem obrigacàaÄo de compra

acompanhada de ATR negociado ou regulamentado.
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Por conseguinte, deve velar-se nomeadamente por que os precàos naÄo resultem da repercussaÄo de
custos demasiado elevados ou mal controlados nem da facturacàaÄo de prestacàoÄ es naÄo realmente
utilizadas. Este uÂ ltimo ponto deveraÂ ser objecto de uma atencàaÄo especial, aquando de transmissoÄ es
entre Estados-Membros. Por outro lado, os precàos de transmissaÄo poderiam igualmente ser
estabelecidos em funcàaÄo de um meÂtodo tarifaÂrio susceptõÂvel de incluir efeitos anticoncorrenciais,
como por exemplo um meÂtodo que favorecesse os produtores que dispoÄ em de um equipamento
importante e variado por oposicàaÄo a novos produtores que entram no mercado. Finalmente, naÄo estaÂ

excluõÂdo que as recusas sejam fundamentadas por razoÄ es de falta de capacidade.

A ComissaÄo analisaraÂ , nos processos relativos ao acesso, a situacàaÄo do gestor de rede na perspectiva da
sua independeÃncia face a outras actividades do grupo integrado a que poderaÂ pertencer. De uma forma
geral, um gestor de rede independente naÄo teraÂ a priori qualquer interesse em recusar uma
transmissaÄo. Pelo contraÂrio, deveraÂ procurar maximizar a utilizacàaÄo da sua capacidade ou mesmo
construir uma nova a fim de satisfazer a procura.

127. Outras duas questoÄ es saÄo particularmente importantes e seraÄo no futuro objecto de um exame
aprofundado.

Em primeiro lugar, haÂ que referir o papel evidente que deveraÄo desempenhar as interconexoÄ es
eleÂctricas entre Estados-Membros na oÂ ptica da criacàaÄo de um mercado «uÂ nico da electricidade. EÂ

provaÂvel que os interconectores contribuam de forma determinante para a primeira fase de
liberalizacàaÄo dos mercados permitindo a concorrentes estrangeiros fazer nascer a concorreÃncia. Nesta
perspectiva, o desenvolvimento e principalmente a utilizacàaÄo optimizada das interconexoÄ es existentes
deveraÄo ser objecto de um exame atento do ponto de vista da concorreÃncia.

A segunda questaÄo de preocupacàaÄo em mateÂria de acesso aÁ rede eÂ conhecida sob a designacàaÄo inglesa
de «pancaking. Esta designa a adicàaÄo de custos de transmissaÄo que resultam da utilizacàaÄo de redes
pertencentes a vaÂrios operadores. A tõÂtulo de exemplo, pode referir-se uma transmissaÄo entre Lille e
AmesterdaÄo: a adicàaÄo pura e simples dos custos da rede francesa, belga e neerlandesa poderia atingir
um precào muito elevado em relacàaÄo aos precàos de uma transmissaÄo de distaÃncia equivalente, por
exemplo Lille-Paris. Uma primeira solucàaÄo para este problema foi desenvolvida aÁ escala da
Alemanha Ð onde coexistem vaÂrios operadores de rede Ð no aÃmbito da «VerbaÈndevereinbarung. NaÄo
existe ainda ateÂ ao momento, uma solucàaÄo europeia, mas tal seraÂ indispensaÂvel na perspectiva da
criacàaÄo de um verdadeiro mercado «uÂ nico. A ComissaÄo contribuiraÂ para o efeito utilizando a gama
mais ampla dos instrumentos aÁ sua disposicàaÄo. Por exemplo, poderaÂ examinar na perspectiva do direito
da concorreÃncia uma adicàaÄo de custos que conduza aÁ dupla facturacàaÄo de uma mesma prestacàaÄo.

Finalmente, os esforcàos em mateÂria de acesso aÁ rede deveriam ser acompanhados por uma intervencàaÄo
que garanta a liberdade de escolha dos consumidores, que ameacàa ser limitada pela celebracàaÄo de
contratos exclusivos ou de longa duracàaÄo entre clientes e fornecedores. A ComissaÄo deveraÂ analisar os
contratos aÁ luz das praÂticas desenvolvidas nos mercados mais concorrenciais. Por seu lado, as partes
que operam no mercado da electricidade deveraÄo sem duÂ vida adaptar as suas praÂticas comerciais ao
novo contexto criado pela directiva. Os objectivos prosseguidos atraveÂs dos antigos contratos
(segurancàa de abastecimento, rentabilizacàaÄo dos investimentos, etc.) poderaÄo ser atingidos por outros
meios menos restritivos da concorreÃncia (contratos com vaÂrios fornecedores, instrumentos financeiros
de cobertura dos riscos, etc.).

Finalmente, as garantias a dar em mateÂria de acesso aÁ rede e de liberdade de escolha dos consumidores
soÂ teraÄo efeito se a oferta de electricidade for assegurada por uma gama bastante ampla de
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fornecedores. A este tõÂtulo, um exame circunstanciado deveraÂ acompanhar cada projecto de fusaÄo de
empresas ou de criacàaÄo de empresas comuns a fim de verificar a auseÃncia de efeitos prejudiciais sobre a
oferta.

128. A polõÂtica da concorreÃncia deveraÂ , por conseguinte, acompanhar a accàaÄo legislativa, tendo
simultaneamente em conta as especificidades do sector eleÂctrico Ð por exemplo, a existeÃncia de
servicàos de interesse econoÂ mico geral.

A ComissaÄo naÄo eÂ a uÂ nica instaÃncia competente para agir nestes domõÂnios. Pode contar com o apoio
dos tribunais nacionais, das autoridades de concorreÃncia nacionais e dos reguladores sectoriais criados
atraveÂs da transposicàaÄo da directiva.

Tal como em mateÂria de telecomunicacàoÄ es, a tarefa da ComissaÄo seraÂ entaÄo a de se centrar sobre os
processos que apresentem um verdadeiro interesse comunitaÂrio ou em relacàaÄo aÁqueles em que a sua
intervencàaÄo constituiraÂ uma garantia indispensaÂvel de harmonizacàaÄo da abordagem «anti-trust. Em
especial, a ComissaÄo poderaÂ centrar-se mais sobre os elementos estruturais do mercado (por exemplo,
os meÂtodos de caÂ lculo dos precàos de acesso aÁ rede) do que sobre os processos individuais (por
exemplo, um conflito que surgisse na sequeÃncia da aplicacàaÄo do meÂtodo anteriormente referido).

7. ConcorreÃncia e ambiente

129. Na Cimeira Europeia de Cardiff, os Estados-Membros recordaram as disposicàoÄ es do Tratado de
AmesterdaÄo 54 que estabelecem que a proteccàaÄo do ambiente eÂ tomada em consideracàaÄo nas polõÂticas
da Comunidade a fim de realizar um desenvolvimento duradouro. Esta linha de accàaÄo foi reafirmada
na Cimeira de Viena. No seu XXV RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, a ComissaÄo tinha tido
ocasiaÄo de especificar a sua posicàaÄo sobre a aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias de concorreÃncia ao
sector do ambiente. Indicava nomeadamente: «Na sua anaÂlise dos processos individuais, a ComissaÄo
compara as restricàoÄ es da concorreÃncia decorrentes do acordo com os objectivos ambientais que o
acordo pretende atingir, aplicando o princõÂpio da proporcionalidade, nos termos do n.o 3 do artigo 85.o.
Em especial, a melhoria do ambiente eÂ considerada um elemento que contribui para melhorar a
producàaÄo ou a distribuicàaÄo, bem como para promover o progresso econoÂ mico e teÂcnico 55.
Relativamente a este aspecto, o ano de 1998 foi marcado por quatro processos que testemunham a
vontade da ComissaÄo de adoptar, nas suas anaÂ lises de concorreÃncia, uma atitude positiva face aÁs
questoÄ es ambientais.

130. A ComissaÄo aprovou o acordo assinado entre a AssociacàaÄo Europeia dos Produtores de Bens de
Consumo ElectroÂ nicos (EACEM) e dezasseis dos seus membros, grandes fabricantes de receptores de
televisaÄo e de võÂdeos. Este acordo constitui um compromisso voluntaÂrio que se destina a reduzir o
consumo de electricidade nos seus aparelhos, quando se encontram em «stand-by. A ComissaÄo isentou
com efeito este acordo, ao abrigo do n.o 3 do artigo 81.o, considerando que as economias de energia e
os benefõÂcios do ponto de vista do ambiente oferecidos por este projecto representam manifestamente
um progresso teÂcnico e econoÂ mico e, pela sua proÂ pria natureza, beneficiam igualmente os
consumidores. A economia de energia realizada poderia representar cerca de 3,2 TWht anuais a
partir de 2005. Esta reducàaÄo do consumo de energia teraÂ efeitos significativos em termos da gestaÄo dos
recursos energeÂticos, de diminuicàaÄo das emissoÄ es de CO2 e, por consequeÃncia, de luta contra o
sobreaquecimento planetaÂrio. A ComissaÄo assegurou-se igualmente de que o projecto naÄo eliminaria a

54 Artigo 6.o do Tratado consolidado.
55 XXV RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, ponto 85 .
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concorreÃncia nos mercados em causa e que o seu efeito restritivo era indispensaÂvel aÁ plena realizacàaÄo
dos benefõÂcios previstos.

131. A AssociacàaÄo dos Construtores Europeus de AutomoÂ veis (ACEA) assumiu, em nome dos seus
membros, o compromisso de reduzir as emissoÄ es de CO2 provenientes dos veõÂculos automoÂ veis. Este
compromisso vem juntar-se aÁ polõÂtica comunitaÂria de limitacàaÄo das emissoÄ es de CO2 na atmosfera 56. A
ACEA fixa um objectivo de reducàaÄo de 25% ateÂ ao ano 2008. A ComissaÄo e os Estados-Membros
asseguraraÄo o acompanhamento dos esforcàos efectuados para atingir este objectivo. A ComissaÄo
considerou igualmente que este acordo entre os construtores automoÂ veis europeus naÄo infringia as
regras da concorreÃncia. Com efeito, a ACEA determina um nõÂvel meÂdio de reducàaÄo para o conjunto
dos seus membros, mas cada um deles tem a liberdade de estabelecer o seu proÂ prio nõÂvel, o que os
incentivaraÂ a desenvolver de forma independente novas tecnologias de limitacàaÄo das emissoÄ es de CO2,
que entraraÄo em concorreÃncia entre si. O acordo voluntaÂrio da ACEA naÄo constitui, por conseguinte,
uma restricàaÄo da concorreÃncia, naÄo sendo abrangido pelo aÃmbito de aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o.

132. No processo EUCAR, a ComissaÄo adoptou uma posicàaÄo favoraÂvel face a um acordo de
cooperacàaÄo assinado entre os grandes grupos automoÂ veis, estabelecidos na Europa, e que tem por
objectivo reforcàar a investigacàaÄo na induÂ stria automoÂ vel, em especial em mateÂria de ambiente. Os
projectos que seraÄo desenvolvidos diraÄo essencialmente respeito aÁ investigacàaÄo experimental:
limitacàaÄo da poluicàaÄo sonora ou efeitos das emissoÄ es nocivas dos motores, por exemplo. Os produtos
resultantes destes estudos naÄo seraÄo directamente utilizaÂveis num determinado tipo de veõÂculo
automoÂ vel. A ComissaÄo considerou, por conseguinte, que essas pesquisas eram realizadas num estaÂdio
preÂ-competitivo e que este acordo satisfazia as disposicàoÄ es do direito comunitaÂrio.

133. Finalmente, a ComissaÄo aprovou os acordos de adesaÄo da Valpak, um sistema sem fins
lucrativos criado no Reino Unido pelo sector em causa destinado a dar cumprimento aÁ legislacàaÄo cujo
objectivo eÂ o de assumir as obrigacàoÄ es dos seus membros em mateÂria de recuperacàaÄo e de reciclagem
dos de embalagem de resõÂduos 57. O enquadramento jurõÂdico criado no Reino Unido para transpor a
directiva preveÃ que os servicàos relativos a esses sistemas, cujo objectivo eÂ o de cumprir as obrigacàoÄ es
que incumbem ao sector em mateÂria de recuperacàaÄo e de reciclagem podem entrar em concorreÃncia no
mercado. Embora o Valpak seja actualmente o principal sistema deste tipo no Reino Unido, existem
outros sistemas concorrentes, cujas disposicàoÄ es foram notificadas aÁ ComissaÄo.

134. ApoÂ s ter examinado os acordos de adesaÄo do Valpak, a ComissaÄo concluiu que estes acordos
restringiam a concorreÃncia na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o, uma vez que obrigavam as empresas que
pretendiam aderir ao sistema a transferir a totalidade das suas obrigacàoÄ es a nõÂvel de todos os materiais
de embalagem. Esta abordagem do «tudo ou nada, que transpoÄ e uma disposicàaÄo regulamentar,
restringe a medida em que o Valpak e outros sistemas poderaÄo entrar em concorreÃncia uns com os
outros em relacàaÄo a materiais especõÂficos. A ComissaÄo examinou seguidamente se os acordos
notificados poderiam beneficiar de uma isencàaÄo ao abrigo do n.o 3 do artigo 81.o. Tendo em conta a
natureza emergente do mercado e a probabilidade de o Valpak e outros sistemas serem obrigados a
investir em infra-estruturas de recolha e/ou reprocessamento no Reino Unido a fim de cumprir as
obrigacàoÄ es dos seus membros no futuro, a ComissaÄo concluiu que era necessaÂria uma abordagem de
«tudo ou nada, pelo menos a curto prazo, para que sistemas como o Valpak conseguissem reunir

56 ComunicacàaÄo da ComissaÄo ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 29.07.1998, «AplicacàaÄo da estrateÂgia
comunitaÂria para reduzir as emissoÄ es de CO2 dos automoÂ veis de passageiros: um acordo ambiental com a
induÂ stria automoÂ vel europeia, COM (1998) 495 final.

57 Estas obrigacàoÄ es foram introduzidas em Marcào de 1997 por regulamentos governamentais que aplicavam os
requisitos da directiva comunitaÂria relativa a embalagens e resõÂduos de embalagens (94/62/CE).

28.o REL. CON. 1998

60 XXVIII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE CONCORREÃ NCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



creÂditos suficientes para financiar os investimentos necessaÂrios. A ComissaÄo informou igualmente o
Valpak de que se reservava o direito de reexaminar este processo apoÂ s um perõÂodo de treÃs anos.

Caixa 5: A mundializacàaÄo dos mercados e a anaÂ lise da concorreÃncia

A crescente mundializacàaÄo dos mercados leva a ComissaÄo a situar cada vez mais as suas anaÂlises da
concorreÃncia no contexto de mercados que, do ponto de vista geograÂfico, ultrapassam a esfera
europeia. Por esta razaÄo, a ComissaÄo empenha-se em tomar em consideracàaÄo a dimensaÄo geograÂfica
da concorreÃncia efectiva quando define o mercado relevante (ou «mercado em causa), que constitui
a base da sua anaÂ lise. A ComissaÄo pode igualmente interessar-se pela situacàaÄo da concorreÃncia em
zonas geograÂficas exteriores ao mercado relevante quando efectua uma anaÂ lise da concorreÃncia
potencial.

A nocàaÄo de mercado a que a ComissaÄo se refere quando efectua a apreciacàaÄo de um acordo, de uma
praÂtica ou de um projecto de concentracàaÄo na perspectiva do direito comunitaÂrio da concorreÃncia
obedece a criteÂrios bem precisos, que foram definidos em 1997 numa «comunicacàaÄo sobre a
definicàaÄo de mercado relevante para efeitos da aplicacàaÄo do direito comunitaÂrio da concorreÃncia.
No essencial, o mercado relevante, local de encontro da oferta e da procura, constitui um quadro de
anaÂ lise que evidencia as restricàoÄ es com que as empresas em causa se confrontam do ponto de vista
da concorreÃncia. Por outras palavras, trata-se de identificar os concorrentes destas empresas que
estaÄo realmente em condicàoÄ es de influenciar o seu comportamento e de as impedir de agir
independentemente de qualquer pressaÄo concorrencial efectiva.

Para conseguir definir os contornos geograÂficos do mercado relevante, a ComissaÄo toma em
consideracàaÄo um certo nuÂ mero de elementos, como por exemplo as reaccàoÄ es efectivas dos
operadores econoÂ micos aos movimentos de precàos relativos, as caracterõÂsticas socioculturais da
procura ou ainda a presencàa (mercado restrito) ou auseÃncia (mercado amplo) de obstaÂculos aÁ

entrada, tal como os custos de transporte. Deve ainda sublinhar-se que a ComissaÄo tem tendeÃncia
para privilegiar nas suas anaÂ lises o comportamento da procura e que tal acaba por influenciar a
dimensaÄo geograÂfica do mercado relevante.

Por conseguinte, o mercado relevante constitui um instrumento de anaÂ lise especõÂfico, que nem
sempre estaÂ em sintonia com percepcàoÄ es mais vagas da realidade econoÂ mica. Com efeito, um sector
de actividade econoÂ mica naÄo constitui forcàosamente um mercado relevante. Um produto pode ser
fabricado e vendido no mundo inteiro sem que no entanto, a oferta e a procura se encontrem
necessariamente nesse espacào. As diferencàas de precàos de uma zona geograÂfica para outra revelam,
nomeadamente, a existeÃncia de mercados geograÂficos distintos.

Apesar disto, nas suas anaÂ lises de concorreÃncia a ComissaÄo define, quando eÂ caso disso e em
conformidade com as suas regras jurõÂdicas, mercados relevantes de dimensaÄo mundial.

Nos uÂ ltimos anos, o controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo de empresas levou a ComissaÄo a
considerar mercados mundiais. Em 1998, a ComissaÄo definiu o mercado como «mundial em cerca
de 20 processos. Um estudo das decisoÄ es em mateÂria de concentracàoÄ es permite observar que a
ComissaÄo considerou a existeÃncia de mercados mundiais em sectores econoÂ micos muito diversos.
Por exemplo, no processo Boeing/Mac Donnell Douglas, a ComissaÄo considerou que o mercado dos
grandes avioÄ es comerciais a jacto era um mercado mundial. Da mesma forma, nos processos
Gencor/Lonrho e Anglo American Corporation/Lonrho, a ComissaÄo reconheceu a existeÃncia de
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um mercado mundial da platina e do roÂ dio. AliaÂs, mesmo que o mercado seja definido como
europeu, a ComissaÄo pode tomar em consideracàaÄo a concorreÃncia potencial proveniente de outras
zonas geograÂ ficas, a fim de concretizar a sua apreciacàaÄo da operacàaÄo. Deste modo, no
processo Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, apesar de ter distinguido dois mercados do
carboneto de silõÂcio limitados ao EEE, a ComissaÄo examinou a situacàaÄo da concorreÃncia potencial
das empresas activas na China ou na antiga Europa de Leste.

Em mateÂria de aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado, a ComissaÄo, em determinados sectores
de actividade que pela sua natureza implicam operadores europeus e naÄo europeus, efectua
regularmente anaÂlises da concorreÃncia em mercados mais vastos que o Espacào EconoÂ mico
Europeu. Por exemplo, este ano, no processo TACA, que dizia respeito a companhias marõÂtimas
que asseguram ligacàoÄ es transatlaÃnticas, a ComissaÄo teve necessariamente em conta na sua anaÂ lise a
dimensaÄo transatlaÃntica do acordo. A ComissaÄo aplicou assim coimas a empresas europeias, mas
igualmente a empresas americanas ou asiaÂticas. A preocupacàaÄo da ComissaÄo eÂ a mesma no que diz
respeito aÁs aliancàas transatlaÃnticas aeÂreas ou ainda aÁs aliancàas estrateÂgicas no sector das
telecomunicacàoÄ es (Atlas/Global One ou Uniworld, por exemplo). Nalguns processos, a natureza
mundial do mercado relevante resultante do reduzido nuÂ mero de produtores e de uma procura
mundializada, tal como no processo IRE/Nordion, levou a ComissaÄo a realizar a sua anaÂlise da
concorreÃncia com base em mercados mundiais.

Se eÂ verdade que a ComissaÄo dispoÄ e, atraveÂs da nocàaÄo de mercado relevante, de um instrumento
que lhe permite efectuar anaÂ lises e adoptar decisoÄ es que tomam em consideracàaÄo a dimensaÄo
mundial dos mercados, eÂ evidente que tambeÂm se pode ver confrontada com dificuldades quando
tem de procurar informacàoÄ es soÂ disponõÂveis fora da UniaÄo ou quando tem de aplicar ou fazer
aplicar as suas decisoÄ es. EÂ por isso que a ComissaÄo desenvolveu uma polõÂtica de cooperacàaÄo
internacional em mateÂria de concorreÃncia com os seus principais parceiros comerciais.
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D Ð EstatõÂsticas

GraÂ fico 1
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GraÂ fico 3
EvolucàaÄ o do nuÂ mero dos processos pendentes no final do ano
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II Ð CONTROLO DAS OPERACßOÄ ES DE CONCENTRACßAÄ O

A Ð IntroducàaÄ o

135. Em 1998 continuou a assistir-se aÁ «onda de concentracàoÄ es, cujos primoÂ rdios remontam pelo
menos ao inõÂcio de 1997, naÄo sendo visõÂveis quaisquer indõÂcios de declõÂnio deste fenoÂ meno no final do
ano. O nuÂ mero e a natureza dos casos examinados pela ComissaÄo em 1998 reflecte esta evolucàaÄo no
domõÂnio das concentracàoÄ es, com importantes consequeÃncias e implicacàoÄ es potenciais para o trabalho
da ComissaÄo nesta aÂrea. O processo comunitaÂrio de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo deveraÂ ,
para manter a sua eficaÂcia e eficieÃncia, continuar a adaptar-se rapidamente aos importantes desafios
suscitados pelas transformacàoÄ es do meio econoÂ mico, por um lado, e pela evolucàaÄo jurõÂdica e polõÂtica,
por outro, tendo como pano de fundo o desejo de minimizar os custos, os atrasos e as incertezas
inerentes aÁ observaÃncia da regulamentacàaÄo neste domõÂnio.

136. Neste contexto, por conseguinte, naÄo surpreende que a principal caracterõÂstica do ano tenha
sido a prossecucàaÄo da trajectoÂ ria ascendente do nuÂ mero de operacàoÄ es de concentracàaÄo examinadas
pela ComissaÄo. Este incremento tem sido bastante superior a 10% nos uÂ ltimos quatro anos. Este ano, o
nuÂ mero total de notificacàoÄ es recebidas nos termos do Regulamento das concentracàoÄ es 58 excedeu pela
primeira vez as duas centenas. O nuÂ mero total de 235 representa um aumento de 36% face ao ano
precedente, uma taxa de crescimento equivalente ao nõÂvel recorde atingido o ano transacto e bastante
superior aÁs taxas relativas a outros anos. O mesmo sucede em mateÂria de decisoÄ es: o nuÂ mero total de
238 decisoÄ es «finais tomadas este ano representa igualmente de longe o maior nuÂ mero jamais atingido,
correspondendo a um aumento superior a 66% comparativamente ao ano transacto, o que reflecte a
persisteÃncia de uma taxa de crescimento muito elevada.

137. VaÂrios factores, nem sempre facilmente identificaÂveis, conduzem a este nõÂvel de actividade em
mateÂria de concentracàoÄ es. Em 1998, contudo, um importante factor nas grandes operacàoÄ es de
concentracàaÄo, frequentemente de caraÂcter multinacional, examinadas pela ComissaÄo pode ter sido o
advento da moeda uÂ nica europeia, conducente a eventuais sinergias resultantes de operacàoÄ es
comerciais e financeiras simplificadas em grupos de empresas, nomeadamente nos grupos que deteÃm
participacàoÄ es substanciais em diversos Estados-Membros. Tal parece ter constituõÂdo um factor em
vaÂrias concentracàoÄ es em sectores taÄo diversos como a banca e o sector financeiro, componentes de
automoÂ veis e sector farmaceÃutico. Outro factor provaÂvel, que se traduziu num nõÂvel de actividade mais
elevado do que o habitual em mateÂria de concentracàoÄ es no sector petrolõÂfero e em sectores conexos,
consistiu na descida dos precàos do petroÂ leo a nõÂvel mundial, facto que desencadeou importantes
operacàoÄ es de reestruturacàaÄo com o objectivo de assegurar a rendibilidade perante margens de lucro
mais reduzidas.

138. A complexidade dos processos analisados pela ComissaÄo tambeÂm naÄo tem vindo a diminuir. As
12 decisoÄ es tomadas este ano de dar inõÂcio a investigacàoÄ es mais aprofundadas («investigacàaÄo da
segunda fase Ð n.o 1, alõÂnea c), do artigo 6.o do Regulamento das concentracàoÄ es) corresponde a uma
situacàaÄo de estabilidade, embora este nuÂ mero seja ligeiramente inferior ao registado no ano anterior
em percentagem do nuÂ mero total de processos. Verificou-se igualmente um ligeiro recuo no que diz
respeito ao nuÂ mero de processos objecto de uma decisaÄo na segunda fase. DaõÂ naÄo se deve inferir,
contudo, que a percentagem de operacàoÄ es de concentracàaÄo de grande dimensaÄo com efeitos
anticoncorrenciais potencialmente graves sobre o comeÂrcio comunitaÂrio tem vindo a diminuir. EÂ

58 Regulamento (CE) n.o 4064/89 do Conselho (JO L 395 de 30.12.89), com a uÂ ltima redaccàaÄo que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1310/97 do Conselho (JO L 180 de 9.7.97).
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igualmente necessaÂrio tomar em consideracàaÄo o nuÂ mero significativo de processos em que a ComissaÄo
recorreu aos novos poderes que lhe foram conferidos no sentido de aceitar compromissos formais na
primeira fase de investigacàaÄo (n.o 1, alõÂnea b), do artigo 6.o, tal como alterado) Ð 12 no total no
perõÂodo de nove meses desde a introducàaÄo dos referidos poderes. AleÂm disso, verificaram-se diversos
casos, incluindo alguns em que a investigacàaÄo da segunda fase jaÂ se encontrava a decorrer (por
exemplo, KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed
Elsevier 61 e LHZ/Carl Zeiss) 62, em que as partes decidiram renunciar aos seus projectos em mateÂria
de concentracàaÄo antes da tomada de uma decisaÄo final potencialmente adversa.

Em 1998 assistiu-se tambeÂm, pela primeira vez, aÁ aplicacàaÄo pela ComissaÄo de uma coima a uma
empresa por esta naÄo ter notificado atempadamente uma operacàaÄo de concentracàaÄo 63. Neste ano
foram igualmente introduzidas alteracàoÄ es aos limiares que determinam os casos que devem ser objecto
de investigacàaÄo e aÁ forma como determinadas empresas comuns saÄo examinadas ao abrigo do
regulamento. Em geral, o impacto destas alteracàoÄ es eÂ relativamente diminuto face aos outros factores
mencionados, embora tenham conduzido a um aumento do nuÂ mero de processos tratados nos termos
do regulamento, tendo um dos processos relativo a uma empresa comum (BT/AT & T) 64 sido objecto
de uma decisaÄo de dar inõÂcio a uma investigacàaÄo da segunda fase.

139. Parece ter prosseguido igualmente a tendeÃncia de «globalizacàaÄo, ou seja, a criacàaÄo de empresas
que saÄo lõÂderes a nõÂvel mundial em determinadas aÂreas de produto, em contraposicàaÄo aÁ diversificacàaÄo e
aÁ criacàaÄo de conglomerados que caracterizaram a «onda de concentracàoÄ es da deÂcada de oitenta. De
igual modo, intensificou-se a necessidade de as autoridades de concorreÃncia poderem intervir (quer
individualmente, quer em conjunto) de forma eficaz para aleÂm das fronteiras nacionais. AÁ luz da
experieÃncia obtida a ComissaÄo desenvolveu metodologias com vista a assegurar que a cooperacàaÄo com
Estados terceiros em mateÂria de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo Ð e, nomeadamente, com os
Estados Unidos Ð seja eficiente e construtiva, devendo prosseguir os trabalhos neste domõÂnio.

140. Outra consequeÃncia assinalaÂvel da tendeÃncia de globalizacàaÄo e especializacàaÄo no domõÂnio das
operacàoÄ es de concentracàaÄo consiste no nuÂ mero cada vez maior de concentracàoÄ es em mercados
susceptõÂveis de serem descritos como oligopolõÂsticos: mercados caracterizados por um reduzido
nuÂ mero de operadores de grande dimensaÄo mas sem qualquer empresa em posicàaÄo potencialmente
dominante. O acoÂ rdaÄo proferido pelo Tribunal de Justicàa no aÃmbito do processo Kali und Salz 65,
analisado mais aÁ frente, confirmou a aplicacàaÄo do regulamento aÁs posicàoÄ es dominantes colectivas (ou
seja, oligopoÂ lios), estando a ComissaÄo actualmente a reexaminar a sua abordagem nestes casos aÁ luz do
referido acoÂ rdaÄo 66 e de outros factores.

141. Neste ano assistiu-se igualmente aÁ adopcàaÄo de decisoÄ es finais numa seÂrie de outros casos
importantes, devendo ser eventualmente salientados os processos respeitantes aos mercados em raÂpida
evolucàaÄo dos servicàos da televisaÄo digital e da Internet. Nos processos conexos Bertelsmann/Kirch/

59 Processo n.o IV/M 1044.
60 Processo n.o IV/M 1047.
61 Processo n.o IV/M 1040.
62 Processo n.o IV/M 1246.
63 Processo n.o IV/M 970, Samsung/Ast.
64 Processo n.o JV.15.
65 Francàa/ComissaÄo; e RepuÂ blica francesa, SCPA e EMC/ComissaÄo; processos apensos C-68/94 e C-30/95 de 31.3.98.
66 Ver, por exemplo, processo n.o IV/M. 1016, Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, igualmente examinado

infra.

28.o REL. CON. 1998

66 XXVIII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE CONCORREÃ NCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



Premiere e Deutsche Telekom/Betaresearch 67, a ComissaÄo decidiu proibir um importante projecto
alemaÄo no sector dos servicàos de televisaÄo digital. Esta intervencàaÄo revelou-se necessaÂria a fim de
evitar o encerramento neste sector de mercados em expansaÄo a outros fornecedores de televisaÄo por
assinatura e de sistemas e servicàos conexos, designadamente acesso aÁ rede por cabo, tecnologia de
descodificacàaÄo digital e filmes e outros programas. As duas operacàoÄ es de concentracàaÄo criariam um
agrupamento de empresas com importante poder de intervencàaÄo em todas as componentes
fundamentais do pacote de bens e servicàos necessaÂrios para a transmissaÄo dos servicàos de televisaÄo
digital no mercado. Qualquer das partes passaria a deter uma posicàaÄo muito forte em cada um dos
sectores relevantes, muito embora as sobreposicàoÄ es horizontais daõÂ resultantes naÄo fossem, em todos os
casos, taÄo significativas. As tentativas de chegar a um acordo com as partes quanto aÁ apresentacàaÄo de
compromissos satisfatoÂ rios para sanar os problemas de concorreÃncia, a fim de autorizar o acordo, naÄo
foram coroadas de eÃxito, sendo por isso a proibicàaÄo da concentracàaÄo a uÂ nica alternativa. Esta decisaÄo
sublinha a determinacàaÄo da ComissaÄo de intervir sempre que necessaÂrio a fim de assegurar o naÄo
encerramento de novos mercados. O potencial de crescimento destes mercados soÂ poderaÂ ser
plenamente realizado num meio concorrencial, crescimento esse que se revela necessaÂrio para
satisfazer a crescente procura dos consumidores.

142. No processo Worldcom/MCI 68, a questaÄo fulcral prendia-se igualmente com o encerramento de
uma outra aÂrea de produto relativamente recente, a saber, a Internet. Neste caso, foi obtida uma
solucàaÄo satisfatoÂ ria que consistiu na alienacàaÄo das actividades da MCI no domõÂnio da Internet a um
novo operador. Nesse altura tratou-se da maior alienacàaÄo de sempre com vista a assegurar a defesa da
concorreÃncia. ApoÂ s uma investigacàaÄo aprofundada, a ComissaÄo concluiu que ambas as partes nesta
enorme operacàaÄo de concentracàaÄo, abrangendo um vasto leque de actividades no sector das
telecomunicacàoÄ es, eram importantes fornecedores de «conectividade universal, ou seja, a capacidade
de oferecer acesso em toda a rede da Internet sem ter de pagar a terceiros para realizarem as conexoÄ es.
Em conjunto, tornar-se-iam operadores em posicàaÄo dominante nesse mercado, com capacidade para
impor condicàoÄ es aos concorrentes que carecessem deste importante servicào. Uma outra caracterõÂstica
significativa deste processo consistiu no facto de ter envolvido uma anaÂ lise e negociacàaÄo de solucàoÄ es
em estreita coordenacàaÄo com as autoridades de concorreÃncia americanas, neste caso o Departamento
de Justicàa, tal como tem vindo a suceder num crescente nuÂ mero de outros processos.

Caixa 6: A revisaÄo do regulamento relativo ao controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo

A segunda caracterõÂstica a ressalvar este ano eÂ a aceleracàaÄo do ritmo da evolucàaÄo neste domõÂnio. Na
sequeÃncia do ree xame do regulamento no ano transacto, descrito no XXVII RelatoÂ rio 1, foi
introduzido um pacote de alteracàoÄ es que produziu efeitos a partir do inõÂcio de Marcào. A alteracàaÄo
mais significativa, em termos praÂticos, foi provavelmente a que se prende com a aceitacàaÄo de
compromissos na primeira fase, conforme jaÂ referido. A apresentacàaÄo de compromissos na primeira
fase revelou-se ser do interesse das partes na concentracàaÄo e da ComissaÄo. Permite reduzir os
prazos e a consequente incerteza quanto ao resultado de uma operacàaÄo notificada, evitando
tambeÂm a necessidade de afectar os importantes recursos suplementares (tanto da ComissaÄo como
das partes) exigidos para uma investigacàaÄo aprofundada da segunda fase e a respectiva decisaÄo. A
experieÃncia no domõÂnio das novas competeÃncias atribuõÂdas revela claramente que o sistema revisto
tem capacidade de resolver rapidamente Ð numa questaÄo de semanas e naÄo vaÂrios meses Ð e

1 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, 1997; SEC (98) 636 final, p. 49.

67 Processos n.os IV/M 993 e IV/M 1027.
68 Processo n.o IV/M 1069.
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eficazmente os problemas suscitados pelas operacàoÄ es de concentracàaÄo em que eÂ possõÂvel a criacàaÄo
de uma posicàaÄo dominante. No entanto, para que o novo procedimento seja aplicaÂvel, eÂ essencial
que os problemas possam ser claramente identificados para definir e acordar solucàoÄ es eficazes Ð e
rapidamente aplicaÂveis Ð num curto perõÂodo de tempo. EÂ animador observar que, em diversos
casos deste tipo, as partes na operacàaÄo de concentracàaÄo reconheceram com franqueza, desde o
inõÂcio, a provaÂvel existeÃncia de problemas do ponto de vista da concorreÃncia, tendo igualmente
manifestado a sua disponibilidade para apresentar compromissos especõÂficos adequados Ð
envolvendo geralmente a alienacàaÄo de uma parte das actividades existentes ou adquiridas Ð e
para cooperar plenamente com a ComissaÄo na busca de uma solucàaÄo. ContinuaraÄo a subsistir
evidentemente casos em que, naÄo obstante a existeÃncia de boa vontade e de uma preparacàaÄo
cuidadosa, seraÂ necessaÂria uma investigacàaÄo aprofundada a fim de identificar e avaliar de forma
adequada os problemas que se levantam do ponto de vista da concorreÃncia, bem como para
examinar solucàoÄ es alternativas, incluindo uma decisaÄo de proibicàaÄo. No entanto, na auseÃncia dos
factores positivos acima referidos, as perspectivas de uma raÂpida resolucàaÄo dos problemas seraÄo
evidentemente muito mais reduzidos.

Os limiares suplementares de volume de negoÂ cios 1 introduzidos com o objectivo de atenuar o
problema das partes na operacàaÄo de concentracàaÄo de terem de notificar a mesma operacàaÄo a
diversas autoridades nacionais tambeÂm parecem ter produzido o efeito esperado. Durante o ano
foram notificados, no total, catorze casos deste tipo, o que equivale a 6% da totalidade dos casos
notificados. Tal coaduna-se em linhas gerais com as estimativas da ComissaÄo. AleÂm disso, na
maioria dos casos em questaÄo, as partes realizavam importantes actividades em vaÂrios Estados-
-Membros, pelo que era de prever um impacto sobre a concorreÃncia nos mercados nacionais ou da
UE, impondo provavelmente a apresentacàaÄo de uma notificacàaÄo em vaÂrios Estados-Membros.

Foram igualmente publicadas em Marcào as novas versoÄ es alteradas das comunicacàoÄ es da ComissaÄo
relativamente a diversos aspectos do regime, tendo prosseguido durante o ano os importantes
trabalhos com vista a apresentar uma versaÄo codificada da ComunicacàaÄo relativa aÁs restricàoÄ es
acessoÂ rias das operacàoÄ es de concentracàaÄo. Outras alteracàoÄ es introduzidas na sequeÃncia desta
revisaÄo, nomeadamente no que se refere ao tratamento de empresas comuns autoÂ nomas («full-
-function»), saÄo debatidas noutras seccàoÄ es do presente relatoÂ rio.

A revisaÄo do regulamento tambeÂm contribuiu para salientar a importaÃncia de a ComissaÄo
prosseguir a optimizacàaÄo dos seus processos de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo, atendendo
ao aumento do volume de trabalho, por um lado, e aÁ necessidade de conter as despesas em mateÂria
de recursos, por outro. Uma importante questaÄo neste contexto prende-se com o tratamento de um
nuÂ mero substancial de processos notificados que, aÁ primeira vista, parecem pouco susceptõÂveis de
levantar problemas da concorreÃncia. A ComissaÄo deu consequentemente inõÂcio a uma anaÂ lise das
eventuais solucàoÄ es alternativas com vista aÁ racionalizacàaÄo e simplificacàaÄo do tratamento destes
casos.

1 Ver n.o 1, alõÂnea b), do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1310/97.
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B Ð Novos desenvolvimentos

1. DefinicàaÄo do mercado

Infra-estrutura e servicàos de acesso aÁ Internet

143. Em 1998, a ComissaÄo examinou uma seÂrie de processos relacionados com o fornecimento de
servicàos no aÃmbito da Internet. Alguns destes processos tambeÂm incidiam sobre empresas comuns
autoÂ nomas que exigiam a anaÂ lise da possibilidade de uma coordenacàaÄo substancial das actividades das
empresas-maÄe, ao abrigo dos novos procedimentos adoptados no aÃmbito da revisaÄo do Regulamento
das concentracàoÄ es. Os processos em causa saÄo debatidos em maior pormenor na caixa 7. Do ponto de
vista da definicàaÄo de mercado, contudo, os servicàos no domõÂnio da Internet levantam uma seÂrie de
questoÄ es interessantes, algumas das quais foram analisadas pela ComissaÄ o no aÃ mbito do
processo Worldcom/MCI, jaÂ referido. Dado que se trata de um novo sector em expansaÄo, a ComissaÄo
teve de adoptar uma abordagem da definicàaÄo de mercado com base em informacàoÄ es especialmente
recolhidas para o efeito. NaÄo se encontravam publicamente disponõÂveis informacàoÄ es gerais e
completas, por exemplo no que se refere aÁs quotas de mercado, pelo que a ComissaÄo, juntamente com
o Departamento de Justicàa dos EUA, procedeu aÁ recolha de informacàoÄ es e de opinioÄ es sobre a
operacàaÄo de concentracàaÄo junto de diversas empresas que operam no sector, bem como das proÂ prias
partes. Tal constituiu em si uma tarefa consideraÂvel, facilitada em grande medida pela capacidade de
comunicar e transferir dados rapidamente a nõÂvel mundial Ð atraveÂs da Internet Ð com um grande
nuÂ mero de interlocutores.

144. Com base na investigacàaÄo da segunda fase, tornou-se claro, nomeadamente, que muito embora
a Internet apresentasse, aÁ primeira vista, muitas das caracterõÂsticas de um mercado fragmentado com
um reduzido nuÂ mero de entraves aÁ entrada de novos operadores, a estrutura baÂsica do mercado era, na
realidade, hieraÂrquica ou piramidal, com diferentes caracterõÂsticas a diferentes nõÂveis. Ao passo que os
nõÂveis inferiores se caracterizavam normalmente por um leque de fornecedores e por um reduzido
nuÂ mero de entraves em mateÂria de acesso ao mercado, no cume da piraÃmide o sector apresentava um
grau de concentracàaÄo muito mais elevado. A denominada «conectividade universal, ou seja, a
capacidade de assegurar o acesso a todos os pontos na Internet, a nõÂvel mundial, sem ter de pagar a
terceiros para a realizacàaÄo das conexoÄ es, foi considerado uma componente fundamental de qualquer
pacote de servicàos Internet. Contudo, os entraves aÁ penetracàaÄo a este nõÂvel saÄo significativos,
reforcàados pelo denominado «efeito de rede, mediante o qual os assinantes preferem aderir aÁ maior
rede disponõÂvel. Este aspecto dos servicàos Internet foi consequentemente considerado como um
mercado distinto a nõÂvel mundial, onde apenas opera um nuÂ mero restrito de fornecedores (de grande
dimensaÄo), entre os quais figuravam as partes.

Servicàos de contabilidade

145. Ao analisar pela primeira vez duas importantes operacàoÄ es de concentracàaÄo no sector, a
ComissaÄo teve de optar por uma definicàaÄo de mercado no que diz respeito aÁ prestacàaÄo de servicàos de
contabilidade. Os projectos de concentracàaÄo entre a Price Waterhouse e a Coopers and Lybrand
(operacàaÄo autorizada apoÂ s uma investigacàaÄo da segunda fase 69 e entre a KPMG e a Ernst & Young
(subsequentemente abandonada), teriam suscitado pouca preocupacàaÄo se fossem avaliados em termos
de quotas de mercado globais, quer numa base nacional, quer numa base geograÂfica mais lata. No
entanto, numa anaÂ lise que apresentou certas analogias com a do sector Internet acima referida, a

69 Processo n.o IV/M 1016.
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ComissaÄo concluiu que, nos nõÂveis mais elevados da estrutura piramidal deste sector, era patente um
grau de concentracàaÄo muito elevado. Os contactos com terceiros confirmaram a existeÃncia de um
mercado distinto para a prestacàaÄo de servicàos de contabilidade (e, nomeadamente, no domõÂnio da
revisaÄo oficial de contas) a empresas de grande dimensaÄo, normalmente multinacionais. Em relacàaÄo a
estes clientes, era fundamental a capacidade de fornecer um servicào global com base numa rede
mundial de escritoÂ rios e pessoal devidamente especializado, com qualificacàoÄ es reconhecidas a nõÂvel
local. Para aleÂm da importaÃncia de optar por uma empresa com uma reputacàaÄo jaÂ consagrada, a fim de
garantir a confiancàa dos accionistas nos resultados financeiros, tal significa, na praÂtica, que para muitas
grandes empresas o mercado se restringe aÁs denominadas «Seis Grandes empresas de contabilidade,
que passariam a ser quatro se os dois projectos de concentracàaÄo fossem concretizados.

Mercados dos seguros

146. O sector das empresas seguradoras constitui um domõÂnio em que as concentracàoÄ es raramente
teÃm suscitado problemas de concorreÃncia, muito embora nos uÂ ltimos anos tenha vindo a denotar um
maior grau de concentracàaÄo. O seguro (e o resseguro) de grandes riscos tende a ser realizado numa
base internacional, podendo os clientes escolher (quer por iniciativa proÂ pria, quer com a assisteÃncia de
um corretor) entre uma seÂrie de fornecedores em diversos paõÂses. A nõÂvel da oferta destes servicàos a
pequenas empresas ou particulares, os mercados continuam a assumir principalmente uma dimensaÄo
nacional, devido a problemas relacionados com a lõÂngua, os costumes e a regulamentacàaÄo e fiscalidade
a nõÂvel local. Na maioria destes mercados existe, uma vez mais, um leque satisfatoÂ rio de fornecedores,
de grande e pequena dimensaÄo, naÄo sendo geralmente problemaÂtica a penetracàaÄo nos mesmos, pelo
menos no que se refere a instituicàoÄ es financeiras estabelecidas, como por exemplo os bancos. AleÂm
disso, a substituicàaÄo a nõÂvel da oferta de produtos eÂ, em geral, relativamente faÂcil, pelo que a maioria
das grandes seguradoras pode oferecer uma gama completa de produtos e aceder a novas aÂreas de
produtos sem quaisquer dificuldades. No aÃmbito do processo Allianz/AGF 70, contudo, a ComissaÄo
considerou que determinados produtos constituõÂam mercados distintos, designadamente o denominado
seguro de creÂdito «delcredere (ou seja, o seguro contra o risco de naÄo pagamento a um fornecedor, em
consequeÃncia da insolveÃncia do adquirente). As empresas que fazem seguros nesta aÂrea teÃm de obter
um conhecimento pormenorizado dos mercados (sobretudo nacionais) e dos adquirentes em relacàaÄo
aos quais oferecem esta cobertura. Tal pode exigir um largo perõÂodo de tempo, uma vez que este
conhecimento normalmente soÂ pode ser adquirido com base na experieÃncia e, entretanto, a empresa de
seguros encontra-se sujeita a riscos que, em contraposicàaÄo a outros tipos de seguros, naÄo podem ser
quantificados de forma exacta. Por conseguinte, considerou-se que os entraves aÁ penetracàaÄo de novos
operadores no mercado eram suficientemente elevados para que esta aÂrea de produto constituõÂsse um
mercado separado. A anaÂ lise subsequente identificou o risco de a operacàaÄo de concentracàaÄo poder
criar uma posicàaÄo dominante neste mercado, tendo as partes assumido um compromisso no sentido de
alienar a participacàaÄo da AGF numa filial que desenvolvia actividades neste sector, a fim de dissipar o
referido problema.

2. ApreciacàaÄo das posicàoÄ es dominantes

PosicàaÄo dominante conjunta/colectiva

147. Da abordagem da ComissaÄo neste domõÂnio eÂ de assinalar o impacto significativo do acoÂ rdaÄo
proferido em Marcào pelo Tribunal de Justicàa no aÃmbito do processo Kali und Salz. O acoÂ rdaÄo, em
resposta aos recursos apresentados pelo Governo franceÃs e pelas partes francesas na operacàaÄo de
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concentracàaÄo, incidiu sobre diversas questoÄ es processuais e materiais, tendo concluõÂdo que a decisaÄo da
ComissaÄo de 1993 no sentido de autorizar a operacàaÄo de concentracàaÄo, embora sob reserva de
determinados compromissos, devia ser anulada. Foi, contudo, igualmente importante devido ao facto
de ser a primeira vez que o Tribunal de Justicàa teve de examinar a abordagem da ComissaÄo na anaÂ lise
de um oligopoÂ lio («posicàaÄo dominante colectiva) em contraposicàaÄo aÁ situacàaÄo mais corrente de uma
posicàaÄo dominante detida por uma uÂ nica empresa (ou, quando muito, por duas empresas). Segundo o
Tribunal de Justicàa, a fim de determinar a existeÃncia de uma posicàaÄo dominante colectiva no contexto
de uma operacàaÄo de concentracàaÄo a ComissaÄo devia verificar se a operacàaÄo notificada conduziria a
uma reducàaÄo significativa da concorreÃncia entre as partes na concentracàaÄo e um ou mais terceiros, ao
conferir-lhes a capacidade de adoptarem, em conjunto, uma polõÂtica comum nos mercados em causa e
de agirem de forma substancialmente independente de outros concorrentes, clientes e consumidores,
devido ao facto de existirem «factores correlativos entre as partes. Afigura-se que estes factores
correlativos naÄo devem forcàosamente incluir ligacàoÄ es estruturais, na sua acepcàaÄo estrita de
participacàoÄ es cruzadas, contratos, etc., entre as alegadas empresas em posicàaÄo dominante, muito
embora nos casos em que sejam referidas tais ligacàoÄ es seja necessaÂrio demonstrar a forma como
podem conduzir aÁ supressaÄo da concorreÃncia entre as empresas em causa. Mas, independentemente
dos factores referidos, estes devem naÄo soÂ apontar para a existeÃncia de uma estrutura de mercado e de
condicàoÄ es comerciais caracterõÂsticas de um oligopoÂ lio, como demonstrar de forma inequõÂvoca o
interesse comum entre as empresas em causa de naÄo concorrerem activamente entre si. Este interesse
comum pode ser comprovado mediante uma anaÂ lise de factores como, por exemplo, o grau de simetria
entre as quotas de mercado, as capacidades de producàaÄo e as estruturas de custo das alegadas empresas
em posicàaÄo dominante. A ComissaÄo tomou em consideracàaÄo todos estes factores, em certa medida, na
sua decisaÄo inicial. No entanto, o Tribunal de Justicàa, muito embora tenha reconhecido as dificuldades
inerentes aÁ anaÂ lise e recolha de dados dentro dos prazos restritos impostos pelo Regulamento das
concentracàoÄ es, considerou que estes factores naÄo tinham sido devidamente comprovados para
fundamentar de forma adequada a decisaÄ o, pelo que impoÃ s a sua anulacàaÄ o. Revelou-se
subsequentemente necessaÂrio que a ComissaÄo reexaminasse o processo aÁ luz do acoÂ rdaÄo, sendo
descritas as medidas adoptadas neste contexto noutra seccàaÄo do presente relatoÂ rio (ver «Regras e
procedimentos infra).

148. Desde a adopcàaÄo da decisaÄo, a ComissaÄo tem vindo a reexaminar a sua abordagem em mateÂria
de oligopoÂ lios no aÃmbito das operacàoÄ es de concentracàaÄo, estando ainda a decorrer os trabalhos nesta
aÂrea. Muitos aspectos exigem um exame mais aprofundado, por exemplo no que se refere aÁ anaÂ lise das
estruturas de custo. Contudo, a questaÄo dos oligopoÂ lios foi examinada de forma pormenorizada em
dois outros processos da segunda fase em 1998, a saber, o processo relativo aÁ Price Waterhouse/
Coopers & Lybrand no domõÂnio da contabilidade e o processo relativo aÁs empresas escandinavas de
papel Enso/Stora 71.

149. No processo Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, considerou-se que o mercado do produto
relevante, relativo aos servicàos de auditoria e contabilidade prestados a grandes empresas (ver acima
«DefinicàaÄo do mercado), era muito concentrado, naÄo obstante a inexisteÃncia de qualquer empresa
uÂ nica em posicàaÄo dominante. A quota de mercado combinada apoÂ s a operacàaÄo de concentracàaÄo cifrar-
-se-ia abaixo dos 40% em qualquer Estado-Membro e subsistiriam outros quatro concorrentes. A fim
de analisar os aspectos relacionados com a existeÃncia de um duopoÂ lio/oligopoÂ lio, a ComissaÄo baseou a
sua abordagem em criteÂrios utilizados anteriormente, nomeadamente no processo Gencor/Lonrho de
1996 72, que tambeÂm parecem ter sido largamente aceites pelo Tribunal no processo Kali und Salz. Em
tracàos largos, estes criteÂrios apontam para o facto de uma posicàaÄo dominante colectiva ser mais
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provaÂvel em mercados caracterizados por um elevado grau de concentracàaÄo sempre que existam, aleÂm
disso, outras caracterõÂsticas susceptõÂveis de restringir ainda mais o comportamento concorrencial das
partes, como por exemplo produtos homogeÂneos, transpareÃncia em mateÂria de precàos, importantes
entraves aÁ penetracàaÄo no mercado, tecnologia madura, procura estaÂtica ou em regressaÄo, ligacàoÄ es entre
fornecedores, inexisteÃncia de poder de compensacàaÄo do comprador, etc. Nestas condicàoÄ es, eÂ provaÂvel
que se verifiquem incentivos no sentido de os fornecedores procederem a uma fixacàaÄo de precàos em
paralelo e adoptarem outros comportamentos oligopolõÂsticos. A ComissaÄo detectou a existeÃncia de
vaÂrias caracterõÂsticas deste tipo no processo em causa. Por exemplo, a procura era estaÂ tica, a inovacàaÄo
pouco provaÂvel e os precàos eram relativamente transparentes (nalguns paõÂses, os honoraÂrios dos
auditores tinham de ser publicados nas contas da empresa auditada). No entanto, considerou-se que o
nuÂ mero de concorrentes que subsistiriam apoÂ s a operacàaÄo de concentracàaÄo era suficiente para evitar a
criacàaÄo de um oligopoÂ lio na praÂtica Ð quanto maior for o nuÂ mero de participantes, tanto mais difõÂcil eÂ

manter e, caso necessaÂrio, assegurar a coereÃncia do comportamento concorrencial entre as empresas
em causa. Os clientes consideravam que naÄo tinha havido qualquer comportamento oligopolõÂstico
antes da operacàaÄo de concentracàaÄo e era patente que os clientes estavam dispostos e eram capazes de
optar por outros prestadores de servicàos a fim de obter melhores condicàoÄ es, naÄo obstante a natureza
duradoura da maioria das relacàoÄ es de auditoria.

150. Na auseÃncia da operacàaÄo de concentracàaÄo entre a KPMG e a Ernst & Young (a que as partes
renunciaram no inõÂcio do ano apoÂ s a decisaÄo da ComissaÄo de dar inõÂcio a uma investigacàaÄo da segunda
fase), naÄo havia qualquer risco de uma posicàaÄo dominante conjunta entre as duas maiores empresas.
AleÂm disso, as quotas de mercado dos concorrentes seriam substancialmente inferiores aÁs da empresa
resultante da fusaÄo, divergindo tambeÂm consideravelmente consoante os diferentes mercados
geograÂficos (nacionais). Tal pressupunha estruturas de custo muito assimeÂtricas, o que reforcàaria a
dificuldade de manter um comportamento paralelo anticoncorrencial. A fim de assegurar a coereÃncia
numa parte substancial do mercado, seria necessaÂrio que a empresa resultante da operacàaÄo de
concentracàaÄo assegurasse um comportamento paralelo por parte de vaÂrios dos seus concorrentes de
menor dimensaÄo, naÄo sendo suficiente um ou dois. Consequentemente, a ComissaÄo decidiu autorizar
esta operacàaÄo de concentracàaÄo.

151. No processo Enso/Stora, a questaÄo do oligopoÂ lio incidia nos mercados de papel de jornal e para
revistas. As partes na operacàaÄo de concentracàaÄo, a Enso da FinlaÃndia e a Stora da SueÂcia, que
constituem, em conjunto, o maior grupo integrado de papel e cartaÄo a nõÂvel mundial, eram dois dos
uÂ nicos seis fornecedores importantes de papel de jornal (representando, no seu conjunto, cerca de treÃs
quartos da capacidade total) no mercado do EEE. O grupo assim criado tornar-se-ia o maior destes
fornecedores. A estrutura do mercado no sector do papel para revistas apresentava um grau de
concentracàaÄo apenas ligeiramente inferior. A investigacàaÄo aprofundada da ComissaÄo revelou que estes
mercados apresentavam muitas caracterõÂsticas de um oligopoÂ lio anticoncorrencial, a saber, reduzido
crescimento da procura, concentracàaÄo a nõÂvel da oferta, produtos homogeÂneos, tecnologia madura,
numerosos entraves aÁ penetracàaÄo no mercado e estruturas de custos similares. A operacàaÄo reforcàaria
de forma significativa o grau de concentracàaÄo em ambos os mercados. Contudo, a ComissaÄo concluiu
igualmente que naÄo existiam outras caracterõÂsticas fundamentais de um oligopoÂ lio, nomeadamente a
inexisteÃncia de qualquer transpareÃncia a nõÂvel do mercado, ou seja, os concorrentes naÄo dispunham
facilmente de acesso a informacàoÄ es sobre os precàos e as quantidades fornecidas, verificando-se mesmo
a concessaÄo de descontos secretos. AleÂm disso, havia indõÂcios que apontavam no sentido de que os
clientes, nomeadamente os grandes grupos editoriais, dispunham de um certo poder de compensacàaÄo.
Consequentemente, a ComissaÄo concluiu que esta operacàaÄo de concentracàaÄo naÄo conduziria aÁ criacàaÄo
nem ao reforcào de uma posicàaÄo dominante que entravaria de forma significativa a concorreÃncia no
mercado comum ou numa parte substancial do mesmo.
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Encerramento do mercado mediante võÂnculos com clientes/fornecedores

152. Dois processos da segunda fase concluõÂdos durante o ano prendiam-se com a criacàaÄo de uma
posicàaÄo dominante atraveÂs de ligacàoÄ es com clientes e/ou fornecedores. No processo Hoffmann-La
Roche/Boehringer Mannheim 73, os mercados relevantes eram no sector de determinados produtos
quõÂmicos para anaÂ lise clõÂnica. Levantavam-se tambeÂm preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia no
que se refere aos diagnoÂ sticos «in vitro, devido naÄo apenas ao facto de a empresa objecto de fusaÄo
deter uma quota combinada que oscilava entre 40% e 80% do mercado dos produtos em causa
(consoante o mercado nacional em questaÄo), como tambeÂm devido ao facto de esta empresa beneficiar
da posicàaÄo inigualaÂvel das partes em termos da «base instalada de instrumentos utilizados para a
realizacàaÄo dos testes «in vitro. Prevalecia o risco de que os clientes passariam a estar «vinculados aos
fornecimentos dos produtos de anaÂ lise da empresa objecto de fusaÄo Ð com a exclusaÄo de outros
fornecedores Ð devido aÁ sua dependeÃncia face a estes produtos para efeitos de servicào, manutencàaÄo,
etc. dos instrumentos. Consequentemente, a ComissaÄo aceitou um compromisso segundo o qual a
Roche alienaria a maioria das suas actividades no sector dos produtos quõÂmicos para anaÂ lise clõÂnica em
determinados Estados-Membros.

153. No aÃmbito do processo Agfa-Gevaert/Du Pont 74, a ComissaÄo manifestou as suas preocupacàoÄ es
em mateÂria de concorreÃncia no que diz respeito aos mercados de chapas para impressaÄo offset. No
mercado a nõÂvel do EEE, a Agfa e a Du Pont, empresas que deteÃm jaÂ , a tõÂtulo individual, importantes
quotas de mercado, dispunham de diversos acordos de financiamento com os fabricantes de chapas e
acordos comerciais numa base de exclusividade com os principais distribuidores das suas chapas e
equipamento conexo. Uma vez mais, as preocupacàoÄ es prendiam-se com o facto de os concorrentes naÄo
disporem da possibilidade de acesso aos fornecimentos ou aÁ distribuicàaÄo dos seus produtos, o que
permitiria aÁs partes aumentarem os precàos para nõÂveis excessivos. A fim de dissipar estas preocupacàoÄ es,
a Agfa propoÃ s poÃ r termo aos seus acordos exclusivos com os fornecedores e distribuidores de
equipamento, o que permitiria aos concorrentes oferecerem as suas proÂ prias chapas aos distribuidores
e desenvolverem assim as suas vendas. A ComissaÄo aceitou esta solucàaÄo, tendo a operacàaÄo sido
aprovada nesta base.

PosicàaÄo dominante em mercados vizinhos

154. No processo Wolters Kluwer/Reed Elsevier, respeitante a um projecto que teria resultado na
criacàaÄo de uma das maiores editoras a nõÂvel mundial de publicacàoÄ es profissionais e especializadas, a
ComissaÄo manifestou preocupacàoÄ es quanto ao impacto da concentracàaÄo sobre a concorreÃncia em
diversos mercados do produto vizinhos, com diferentes dimensoÄ es geograÂficas: o mercado de edicàaÄo
acadeÂmica (a nõÂvel mundial); o mercado de livros destinados a especialistas em mateÂria de direito e
fiscalidade (em diversos Estados-Membros); o mercado de material didaÂctico destinado a
estabelecimentos escolares (no Reino Unido); o mercado de diversos tipos de publicacàoÄ es destinadas
aÁs empresas (PaõÂses Baixos); o mercado de dicionaÂrios neerlandeses; e o mercado de servicàos prestados
a partir de bases de dados em mateÂria de transporte (a nõÂvel da Europa). Cada um destes mercados
apresentava problemas especõÂficos do ponto de vista da concorreÃncia. No entanto, a forte posicàaÄo das
partes em toda uma seÂrie de mercados estreitamente relacionados entre si, bem como a importante
dimensaÄo da entidade resultante da fusaÄo, que seria superior a qualquer outra editora de publicacàoÄ es
profissionais na Comunidade, constituõÂa outra fonte de preocupacàaÄo. Na opiniaÄo da ComissaÄo, esta
estrutura de mercado impediria a manutencàaÄo da concorreÃncia no mercado de publicacàoÄ es no domõÂnio
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jurõÂdico, fiscal e cientõÂfico, com os consequentes efeitos negativos a nõÂvel dos precàos. AleÂm disso,
resultaria no encerramento do mercado, uma vez que a conjugacàaÄo dos recursos financeiros das partes,
bem como dos seus direitos de propriedade intelectual, seria susceptõÂvel de desincentivar o
investimento por parte de concorrentes existentes ou potenciais. Em todo o caso, contudo, naÄo foi
necessaÂrio que a ComissaÄo chegasse a uma conclusaÄo definitiva sobre estas questoÄ es, uma vez que na
sequeÃncia do inõÂcio de uma investigacàaÄo da segunda fase no final de 1997, as partes anunciaram em
Marcào deste ano que tinham decidido renunciar aos seus projectos em mateÂria de concentracàaÄo.

LigacàoÄ es verticais

155. Os dois processos conexos no domõÂnio da televisaÄo digital por assinatura, a saber, respeitantes aÁ

Bertelsmann/Kirch/Premiere e aÁ Deutsche Telekom/Betaresearch, acima referidos, suscitaram
preocupacàoÄ es quanto aÁ criacàaÄo de uma posicàaÄo dominante atraveÂs de ligacàoÄ es verticais no mercado,
em detrimento do fenoÂ meno mais corrente das sobreposicàoÄ es horizontais. Para fornecer um «pacote
completo de servicàos de televisaÄo digital por assinatura aos consumidores saÄo necessaÂrios vaÂrios
elementos, nomeadamente dispositivos no domõÂnio da tecnologia de descodificacàaÄo («set-top box»,
para descodificar os programas vendidos e registar informacàoÄ es para efeitos de facturacàaÄo), infra-
-estruturas de radiodifusaÄo, acesso a redes por cabo e/ou sateÂ lite e conteuÂ do de programacàaÄo. As
operacàoÄ es propostas teriam reunido os principais fornecedores de todos estes elementos no mercado
alemaÄo e visavam o desenvolvimento do canal Premiere, enquanto canal de televisaÄo por assinatura
digital conjunto e plataforma de comercializacàaÄo. A Premiere passaria a englobar as actividades de
televisaÄo digital actualmente realizadas pela Kirch, bem como a sua tecnologia de descodificacàaÄo
(incluindo o dispositivo de descodificacàaÄo necessaÂrio para a recepcàaÄo digital), juntamente com os
servicàos teÂcnicos conexos (prestados pela Deutsche Telekom) e conteuÂ do (assegurado por uma
empresa comum existente envolvendo a Bertelsmann e a Kirch- CLT-UFA).

156. Considerou-se que estas concentracàoÄ es criariam ou reforcàariam posicàoÄ es dominantes em aÂreas
fundamentais do mercado. A Premiere teria obtido uma posicàaÄo dominante no mercado da televisaÄo
por assinatura na Alemanha (e no resto da Europa germanoÂ fona). Actualmente, constitui apenas um
dos dois fornecedores de televisaÄo por assinatura na Alemanha. A conjugacàaÄo desta importante
posicàaÄo, que assegura o acesso a uma base alargada de assinantes, com os significativos recursos da
Kirch e CLT-UFA em mateÂria de programacàaÄo, teria impedido, na opiniaÄo da ComissaÄo, o
desenvolvimento de uma plataforma alternativa de marketing e de radiodifusaÄo por parte de outras
empresas, uma vez que a entidade resultante da fusaÄo ficaria em condicàoÄ es de determinar as condicàoÄ es
de penetracàaÄo das outras empresas de radiodifusaÄo no mercado da televisaÄo por assinatura. De igual
forma, no que diz respeito aos servicàos teÂcnicos associados aÁ televisaÄo por assinatura, as partes
passariam a ser, de forma permanente, o fornecedor dominante destes servicàos no domõÂnio da televisaÄo
por sateÂ lite e o uÂ nico fornecedor destes servicàos no domõÂnio da televisaÄo por assinatura por cabo.
Todos os fornecedores de televisaÄo digital por assinatura nessa zona geograÂfica utilizam actualmente a
tecnologia de acesso Betaresearch e o dispositivo de descodificacàaÄo conexo («D-Box»), que tem um
sistema de cifragem/decifragem especõÂfico. Considerou-se pouco provaÂvel o desenvolvimento de uma
tecnologia alternativa, pelo que os outros prestadores de servicàos teriam de obter uma licencàa relativa
a esta tecnologia junto da Betaresearch, criando de novo as condicàoÄ es necessaÂrias para que a entidade
resultante da fusaÄo pudesse vedar o acesso a este mercado aos seus concorrentes. No que se refere aÁs
redes por cabo, a Deutsche Telekom jaÂ dispoÄ e da maior quota de assinantes. A operacàaÄo dificultaria
ainda mais a concorreÃncia por parte de outros operadores de rede por cabo, dado que teriam de
adoptar o modelo de transmissaÄo transparente da Deutsche Telekom relativo aÁ televisaÄo digital por
assinatura. Era pouco provaÂvel que a Premiere aceitasse um modelo de marketing distinto
desenvolvido pelos seus concorrentes, factor necessaÂrio para que estes uÂ ltimos pudessem financiar o
desenvolvimento das suas proÂ prias redes.
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157. Consequentemente, as entidades resultantes da fusaÄo ficariam em condicàoÄ es de actuar
independentemente dos seus concorrentes no que se refere a todos os aspectos importantes associados
ao fornecimento de servicàos de televisaÄo digital por assinatura e servicàos conexos e, na auseÃncia de um
acordo com as partes quanto a eventuais compromissos, a proibicàaÄo da operacàaÄo constituiu a uÂ nica
solucàaÄo possõÂvel.

ConcorreÃncia potencial

158. Na anaÂ lise dos efeitos de uma operacàaÄo de concentracàaÄo, a ComissaÄo toma tambeÂm em
consideracàaÄo, para aleÂm da concorreÃncia efectiva, a concorreÃncia potencial, podendo por vezes este
uÂ ltimo aspecto ser decisivo para a tomada da sua decisaÄo. No processo ITS/Signode/Titan 75, a
ComissaÄo examinou a concorreÃncia no que se refere ao fornecimento de fitas de acào e plaÂstico na
Europa Ocidental, tendo encontrado motivos de preocupacàaÄo no que se refere aÁ quota combinada das
partes no primeiro domõÂnio. No decurso de uma investigacàaÄo aprofundada (segunda fase), a ComissaÄo
concluiu que, contrariamente ao inferido na investigacàaÄo inicial, as fitas de plaÂstico poderiam substituir
as de acào em diversas aplicacàoÄ es, de forma eficaz e sem incorrer em custos mais elevados. Nesta base, a
quota de mercado combinada das partes no mercado geograÂfico relevante cifrava-se em torno dos
40%, sendo a maior parte no sector do acào. Considerou-se que a penetracàaÄo no mercado do acào era
difõÂcil, mas que as fitas de plaÂstico eram relativamente faÂceis de produzir e comercializar, estando a
aumentar a sua procura (ao inveÂs do que sucedia em relacàaÄo aÁs fitas de acào). Consequentemente, a
possibilidade de acesso ao mercado por parte de novos operadores no sector do plaÂstico na
eventualidade de qualquer tentativa das partes de aumentarem os precàos dos seus produtos e,
nomeadamente, dos produtos de acào, foi considerada uma salvaguarda adequada em mateÂria de
concorreÃncia na sequeÃncia da operacàaÄo de concentracàaÄo, dado tambeÂm o facto de os clientes deterem
aparentemente um certo poder de compensacàaÄo. Por conseguinte, a ComissaÄo decidiu autorizar a
operacàaÄo.

Poder de compensacàaÄo a nõÂvel da procura

159. A questaÄo da capacidade de um ou mais clientes importantes neutralizarem na praÂtica a posicàaÄo
de um fornecedor em posicàaÄo potencialmente dominante foi tambeÂm considerada em pormenor no
processo Enso/Stora no que se refere ao mercado de cartaÄo de embalagem para produtos lõÂquidos
(utilizado, por exemplo, nas embalagens de leite e sumos de fruta). Em consequeÃncia da operacàaÄo de
concentracàaÄo, assistir-se-ia a uma reducàaÄo do nuÂ mero de fornecedores neste mercado especializado a
nõÂvel do EEE, que passariam para treÃs, ficando a entidade resultante da fusaÄo lider em termos de
quotas de mercado. Considerou-se que os entraves teÂcnicos e comerciais aÁ penetracàaÄo no mercado
eram elevados e o crescimento da procura global bastante modesto, o que tornava pouco provaÂvel a
entrada de novos operadores no mercado. No entanto, o mercado denotava igualmente um elevado
grau de concentracàaÄo do lado da procura, havendo especialmente uma empresa, a Tetra Pak, com uma
quota muito significativa. Os dois outros adquirentes principais (Elopak e SIG Combibloc) naÄo
adquiriam quantidades taÄo vastas como a Tetra Pak. No entanto, tambeÂm estas empresas pareciam
deter um certo poder de compensacàaÄo, uma vez que importavam quantidades «estrateÂgicas dos
Estados Unidos. Em geral, a investigacàaÄo da ComissaÄo sugeriu que estas circunstaÃncias resultavam,
excepcionalmente, numa situacàaÄo de dependeÃncia muÂ tua entre adquirentes e vendedores, situacàaÄo essa
que a operacàaÄ o de concentracàaÄ o era pouco susceptõÂvel de perturbar, sendo a operacàaÄ o
consequentemente autorizada.
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3. Compromissos

Primeira fase

160. Como jaÂ foi observado, houve um nuÂ mero significativo de processos em que a ComissaÄo poÃ de
empregar os novos poderes que lhe foram conferidos para sanar eventuais problemas de posicàaÄo
dominante na primeira fase, mediante um compromisso formal assumido pelas empresas, sem
necessidade de incorrer em quaisquer despesas e atrasos inerentes a uma investigacàaÄo da segunda fase.
Como acima referido, este procedimento naÄo se revela adequado para todos os casos que suscitam
problemas em mateÂria de concorreÃncia. Se o problema e uma solucàaÄo satisfatoÂ ria para o mesmo naÄo
puderem ser facilmente identificados, ou se a solucàaÄo naÄo puder ser rapidamente aplicada, ou ainda se
as partes naÄo quiserem ou forem incapazes de cooperar com a ComissaÄo com vista a obter uma solucàaÄo
no curto espacào de tempo previsto para o efeito, nesse caso impor-se-aÂ o desenrolar do processo
normal, ou seja, uma investigacàaÄo completa da segunda fase. Revela-se essencial, evidentemente, que
as partes que desejam assumir um compromisso na primeira fase o facàam dentro do prazo prescrito de
treÃs semanas a contar da data de notificacàaÄo. Este prazo significa igualmente que eÂ fundamental que o
compromisso proposto represente uma tentativa genuõÂna das partes no sentido de resolver claramente
o problema de concorreÃncia identificado pela ComissaÄo, suprimindo assim os motivos para quaisquer
«duÂ vidas graves quanto aÁ compatibilidade da operacàaÄo com o mercado comum que estejam na base do
inõÂcio de um processo da segunda fase, e naÄo uma simples «proposta inicial que tenha de ser
eventualmente melhorada se a ComissaÄo assim insistir. As possibilidades de uma revisaÄo aprofundada
das propostas no aÃmbito deste procedimentos saÄo muito limitadas. Aquando da apresentacàaÄo de
compromissos na primeira fase, a ComissaÄo precisa, nomeadamente, de assegurar que os Estados-
-Membros dispoÄ em da oportunidade de fazer observacàoÄ es sobre os compromissos apresentados e, se for
caso disso, de testar as solucàoÄ es no mercado junto dos terceiros interessados, antes de decidir se deve
ou naÄo aceitaÂ -los. A ComissaÄo naÄo eÂ obrigada a aceitar qualquer compromisso na primeira fase e naÄo
permitiraÂ que as partes abusem deste procedimento mediante a naÄo apresentacàaÄo de uma solucàaÄo
plenamente eficaz ateÂ ao uÂ ltimo momento, na esperancàa de que um compromisso menor se revele
suficiente.

161. Atendendo ao enquadramento geral estabelecido pelo regulamento revisto, era de prever que
as solucàoÄ es adoptadas na maioria dos casos em que os compromissos apresentados na primeira fase
foram aceites consistissem em alienacàoÄ es simples e directas de actividades sobrepostas, que foi o que
sucedeu na praÂtica 76. O primeiro caso deste tipo Ð Owens-Illinois/BTR Packaging 77 Ð foi, em muitos
aspectos, bastante caracterõÂstico. Esta grande operacàaÄo afectava diversos sectores da induÂ stria de
embalagem. No entanto, a ComissaÄo apenas detectou a possõÂvel existeÃncia de problemas de
concorreÃncia num uÂ nico sector, designadamente o mercado das embalagens de vidro (garrafas,
recipientes de vidro, etc.) no Reino Unido e na Irlanda, devido a uma sobreposicàaÄo significativa entre
as actividades das partes neste sector muito concentrado. A solucàaÄo acordada consistiu na alienacàaÄo
pela BTR da globalidade das suas actividades no sector das embalagens de vidro, desenvolvidas por
intermeÂdio da sua filial Rockware em quatro faÂbricas, bem como na alienacàaÄo da sua participacàaÄo em
empresas associadas de reciclagem de vidro a um terceiro considerado adequado.

76 Ver, por exemplo, os processos seguintes: IV/M 931 Neste/Ivo; IV/M 1082 Allianz/AGF; IV/M 1182 Akzo Nobel/
Courtaulds; IV/M 1137 Exxon/Shell; IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.

77 Processo n.o IV/M 1109.
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162. No processo Pakhoed/Van Ommeren 78, pelo contraÂrio, naÄo foi possõÂvel chegar a acordo quanto
a compromissos satisfatoÂ rios, pelo que as partes renunciaram aos seus projectos de concentracàaÄo.
Considerou-se que havia uma sobreposicàaÄo preocupante no que dizia respeito ao fornecimento de
tanques de armazenagem para diversos produtos nos portos de AmesterdaÄo, RoterdaÄo e AntueÂrpia
(denominados, no seu conjunto, zona «ARA). Na sequeÃncia de discussoÄ es com a ComissaÄo, foram
acordadas alienacàoÄ es satisfatoÂ rias em relacàaÄo a todos os produtos, aÁ excepcàaÄo dos produtos
petrolõÂferos, relativamente aos quais se verificaria uma quota de mercado combinada de cerca de
90% em RoterdaÄo na sequeÃncia da operacàaÄo de concentracàaÄo. O facto de a zona referida constituir ou
naÄo o mercado geograÂfico adequado (facto contestado pelas partes, mas naÄo por terceiros) foi
considerado pela ComissaÄo como uma questaÄo complexa, que apenas poderia ser esclarecida de forma
adequada no decurso de uma investigacàaÄo da segunda fase. As partes decidiram, todavia, renunciar aos
seus planos pouco antes de ter findado o prazo para uma decisaÄo da primeira fase, em vez de propor
novas alienacàoÄ es com o objectivo de ultrapassar as preocupacàoÄ es manifestadas pela ComissaÄo.

Segunda fase

163. Em relacàaÄo aos nove processos da segunda fase que foram objecto de uma decisaÄo em 1998,
cinco resultaram em autorizacàoÄ es sob reserva de compromissos formais e noutro processo (Enso/
Stora) a ComissaÄo registou, aquando da autorizacàaÄo da operacàaÄo de concentracàaÄo, determinadas
garantias oferecidas pelas partes. As solucàoÄ es apresentadas nos processos Agfa Gevaert/Dupont e
Hoffmann±La Roche/Boehringer Mannheim foram jaÂ referidas. No processo Veba/Degussa 79

colocava-se um problema de concorreÃncia no mercado do «fumed silica» (um silicato de etilo
calcinado), uma especialidade quõÂmica cujo mercado apresentava um elevado grau de concentracàaÄo. A
Veba operava neste mercado por conta proÂ pria, ao passo que as actividades da Degussa eram
desenvolvidas atraveÂs de uma empresa comum com um dos dois fornecedores existentes, a Cabot HuÈ ls
AG. A solucàaÄo adoptada consistiu na alienacàaÄo pela Veba da sua participacàaÄo na empresa comum a um
terceiro independente, assegurando-se deste modo a existeÃncia de treÃs concorrentes independentes no
mercado, tal como anteriormente.

164. No processo Worldcom/MCI, a solucàaÄo adoptada, consistindo na alienacàaÄo das actividades
sobrepostas no mercado relevante, naÄo constituiu uma solucàaÄo ineÂdita. No entanto, os compromissos
continham igualmente algumas disposicàoÄ es suplementares, destinadas a assegurar a eficaÂcia da
alienacàaÄo e a coordenar o processo com as Autoridades dos EUA, que tambeÂm examinaram a
operacàaÄo. Era importante assegurar que a alienacàaÄo fosse efectuada a um novo operador e naÄo a um
operador existente, dado que, caso contraÂ rio, o leque de escolha dos consumidores seria
substancialmente reduzido. AleÂm disso, foram impostos requisitos no sentido de impedir as partes
na operacàaÄo de criarem novas actividades que concorressem com as actividades alienadas (o que,
atendendo ao poder global das partes, poderia ter rapidamente neutralizado esta operacàaÄo) e de
conceder ao adquirente das actividades alienadas os servicàos necessaÂrios para a sua exploracàaÄo eficaz.
Esses servicàos incluõÂam a manutencàaÄo da rede adquirida e o acesso sem restricàoÄ es aÁ rede subsistente da
Worldcom/MCI atraveÂs dos denominados acordos de troca de traÂfego entre redes homoÂ logas
(«peering»). As partes apresentaram o mesmo compromisso conjuntamente aÁ ComissaÄo e ao
Departamento de Justicàa dos EUA, devendo as formas da sua aplicacàaÄo reflectir os procedimentos
divergentes das duas autoridades responsaÂveis pela investigacàaÄo. Deste modo, muito embora a
ComissaÄo dispusesse, como habitualmente, de poderes para designar um terceiro independente para
fiscalizar e, caso necessaÂrio, concretizar a alienacàaÄo, estes poderes foram mantidos em reserva, tendo
sido atribuõÂdo aÁs partes a oportunidade de concluõÂrem a alienacàaÄo, sob a fiscalizacàaÄo do Departamento

78 Processo n.o IV/M 1145.
79 Processo n.o IV/M 942.
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de Justicàa, antes da implementacàaÄo da operacàaÄo de concentracàaÄo. Tal contribuiu para assegurar a
conclusaÄo da alienacàaÄo numa questaÄo de meses, o que representou um prazo curto para uma alienacàaÄo
taÄo importante. A adopcàaÄo dessas disposicàoÄ es tambeÂm reflectiu a cooperacàaÄo particularmente estreita
com as Autoridades americanas neste processo, tanto no que se refere aÁs solucàoÄ es propostas como
tambeÂm a outros aspectos. Representantes do Departamento da Justicàa participaram na audicàaÄo da
ComissaÄo realizada em Bruxelas, tendo havido igualmente reunioÄ es conjuntas de representantes da
ComissaÄo e do Departamento de Justicàa com as partes, situacàaÄo que se verificou pela primeira vez.

165. No processo Skanska/Scancem 80, a investigacàaÄo da ComissaÄo centrou-se nos mercados do
cimento e betaÄo (seco e pronto), bem como de produtos de betaÄo na SueÂcia, FinlaÃndia e Noruega. As
quotas de mercado combinadas resultantes da operacàaÄo de concentracàaÄo eram muito elevadas nalguns
mercados, atingindo quase 90% no mercado do cimento. No entanto, a operacàaÄo de concentracàaÄo
tambeÂm produzia importantes efeitos verticais, uma vez que ambas as partes desenvolviam actividades
importantes nos treÃs nõÂveis principais do sector de construcàaÄo civil: mateÂrias-primas (cimento e
agregados), material de construcàaÄo (betaÄo e produtos de betaÄo) e, por uÂ ltimo, a proÂ pria construcàaÄo. A
maioria dos concorrentes das partes naÄo estavam integrados verticalmente, o que restringia ainda mais
a sua capacidade de concorreÃncia efectiva apoÂ s a operacàaÄo de concentracàaÄo. A fim de sanar o
problema das posicàoÄ es dominantes identificadas, a Skanska comprometeu-se a alienar a totalidade da
sua participacàaÄo na Scancem e, ademais, a alienar as actividades da Scancem no sector do cimento na
FinlaÃndia. A primeira parte da solucàaÄo destina-se a poÃ r termo aÁs ligacàoÄ es verticais que suscitaram
preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia e a segunda a criar uma fonte independente de
abastecimento de cimento de qualidade elevada.

166. Como jaÂ foi referido, a operacàaÄo de concentracàaÄo relativa aÁ Enso/Stora foi autorizada sem
imposicàaÄo de quaisquer condicàoÄ es ou obrigacàoÄ es. A ComissaÄo tomou em consideracàaÄo determinados
compromissos apresentados pelas partes (alguns dos quais no decurso da primeira fase de
investigacàaÄo) com vista a dissipar as preocupacàoÄ es quanto aÁ posicàaÄo da Elopak e Combibloc no
mercado mais concentrado das embalagens para produtos lõÂquidos que resultaria da operacàaÄo de
concentracàaÄo. Os compromissos apresentados foram os seguintes: a Enso alienaria a sua participacàaÄo
numa operacàaÄo de conversaÄo conjunta com a Elopak, uma vez que esta ligacàaÄo vertical enfraqueceria o
poder de compensacàaÄo da Elopak. A empresa resultante da fusaÄo ofereceria aÁ Elopak e aÁ Combibloc
um acordo de proteccàaÄo de precàos. Em tracàos largos, nos termos deste acordo, quaisquer alteracàoÄ es nos
precàos cobrados aos treÃs adquirentes seriam ideÃnticas, salvo se justificadas por criteÂrios objectivos em
mateÂria de custos. Esta medida destinava-se a assegurar que os clientes de menor dimensaÄo naÄo
ficassem sujeitos a uma discriminacàaÄo de precàos naÄo justificada em relacàaÄo aÁ Tetra Pak. Por uÂ ltimo, as
partes comprometeram-se a naÄo se oporem a qualquer pedido de um contingente isento de direitos
relativo a cartoÄ es destinados aÁ embalagem de produtos lõÂquidos proveniente do exterior da
Comunidade. A adopcàaÄo desse contingente tornaria as importacàoÄ es mais concorrenciais, fomentando
assim as actividades de outros fornecedores.

4. Remessa aos Estados-Membros

167. Os Estados-Membros formularam quatro pedidos de remessa aos tribunais nacionais
relativamente a processos abrangidos pelo aÃmbito de aplicacàaÄo do Regulamento das concentracàoÄ es
(artigo 9.o). Todos os pedidos foram deferidos.

80 Processo n.o 1157.
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168. No processo Vendex/KBB 81, as Autoridades neerlandesas apresentaram um pedido com base
no facto de a operacàaÄo apresentar o risco de conduzir aÁ criacàaÄo de uma posicàaÄo dominante no sector
retalhista de produtos naÄo alimentares nos PaõÂses Baixos. A ComissaÄo aceitou que os padroÄ es de
consumo e os haÂbitos dos consumidores eram importantes factores do ponto de vista da concorreÃncia
nos mercados retalhistas, denotando nõÂtidas caracterõÂsticas nacionais e, eventualmente, regionais ou
locais. O sector retalhista de produtos naÄo alimentares nos PaõÂses Baixos poÃ de, consequentemente, ser
considerado um «mercado distinto no territoÂ rio de um Estado-Membro, conforme previsto no
artigo 9.o. A Vendex e a KBB deteÃm importantes quotas neste mercado, sendo, por exemplo, os uÂ nicos
retalhistas nos PaõÂses Baixos a dispoÃ rem de grandes armazeÂns neste paõÂs. Existia, por conseguinte, o
risco de criacàaÄo ou reforcào de uma posicàaÄo dominante em consequeÃncia da operacàaÄo de concentracàaÄo.
A delimitacàaÄo exacta dos mercados geograÂfico e do produto afectados pela operacàaÄo de concentracàaÄo
e o impacto especõÂfico desta operacàaÄo a nõÂvel da concorreÃncia nestes mercados apenas poderiam ser
estabelecidos atraveÂs de uma averiguacàaÄo mais aprofundada que, atendendo ao sector e aÁ aÂrea em
causa, seria melhor realizada pela autoridade de concorreÃncia nacional relevante e naÄo pela ComissaÄo.
A operacàaÄo de concentracàaÄo naÄo produziria quaisquer efeitos importantes noutros Estados-Membros.
Consequentemente, a ComissaÄo concluiu que estavam preenchidos os criteÂrios de remessa para um
Estado-Membro nos termos do artigo 9.o do Regulamento das concentracàoÄ es, naÄo havendo outros
factores que pudessem justificar a sua intervencàaÄo no processo. Deste modo, o processo foi remetido
para as autoridades nacionais no que diz respeito ao sector retalhista de produtos naÄo alimentares nos
PaõÂses Baixos, sendo o resto da operacàaÄo autorizada.

169. No processo Krauss-Maffei/Wegmann 82, respeitante a uma empresa comum, as Autoridades
alemaÄs solicitaram a sua remessa alegando que a operacàaÄo ameacàava criar uma posicàaÄo dominante no
mercado de fornecimento de veõÂculos militares blindados na Alemanha. Baseando-se principalmente
no comportamento dos adquirentes, a ComissaÄo considerou que se tratava de um mercado que assumia
sobretudo uma dimensaÄo nacional, apenas aberto aÁ concorreÃncia estrangeira num grau limitado. As
actividades das partes eram complementares, uma vez que a Krauss-Maffei era um importante
fornecedor de chassis dos veõÂculos em causa e a Wegmann das torres giratoÂ rias. NaÄo obstante,
mediante a conjugacàaÄo de importantes fornecedores destes «sub-sistemas fundamentais, a operacàaÄo de
concentracàaÄo conferiria aÁs partes uma vantagem concorrencial em termos de oferta de um pacote
completo destes veõÂculos, em consequeÃncia da qual poderiam ficar em condicàoÄ es de vedar o acesso ao
mercado a outros fornecedores. As investigacàoÄ es realizadas pela ComissaÄo naÄo conduziram a qualquer
solucàaÄo susceptõÂvel de eliminar estas preocupacàoÄ es. NaÄo se verificavam quaisquer efeitos significativos
a nõÂvel de outros mercados, nem havia quaisquer outros factores que justificassem a intervencàaÄo da
ComissaÄo neste processo. Consequentemente, a ComissaÄo decidiu remeter o processo para as
Autoridades alemaÄs no que diz respeito ao mercado de veõÂculos militares blindados, sendo o resto da
operacàaÄo autorizada.

170. No processo Alliance Unichem/Unifarma 83, as Autoridades italianas solicitaram a remessa do
processo relativo a esta operacàaÄo de concentracàaÄo no sector da venda por grosso de produtos
farmaceÃuticos, devido ao risco de a operacàaÄo poder criar ou reforcàar uma posicàaÄo dominante neste
mercado em determinadas zonas da ItaÂ lia, designadamente no noroeste deste paõÂs. A ComissaÄo
considerou que a venda por grosso de produtos farmaceÃuticos constituõÂa um mercado de õÂndole
principalmente regional ou local (tal como em anteriores processos deste sector), muito embora a
delimitacàaÄo precisa num caso especõÂfico apenas pudesse ser estabelecida apoÂ s uma anaÂ lise mais
aprofundada, que as Autoridades italianas estariam em melhores condicàoÄ es de empreender. A

81 Processo n.o IV/M 1060.
82 Processo n.o IV/M 1153.
83 Processo n.o IV/M 1220.
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operacàaÄo de concentracàaÄo criaria o maior grupo de venda por grosso no noroeste de ItaÂ lia, que
passaria a deter uma importante quota de mercado, tanto em termos absolutos como em relacàaÄo aos
seus concorrentes. AleÂm disso, as partes e alguns dos seus concorrentes estariam vinculados entre si
atraveÂs de participacàoÄ es. A natureza do mercado, que exige um volume importante de existeÃncias e
servicàos de entrega regulares e frequentes a farmaÂcias mesmo em aÂreas remotas, tornava a penetracàaÄo
no mercado difõÂcil, naÄo havendo qualquer poder significativo do lado da procura. Consequentemente,
a ComissaÄo decidiu remeter a operacàaÄo na sua globalidade para as Autoridades italianas.

5. Regras e procedimentos

Surgiram vaÂrias questoÄ es de interesse neste domõÂnio durante o ano de 1998.

ComunicacàoÄ es revistas

171. No aÃmbito da revisaÄo do Regulamento das concentracàoÄ es, a ComissaÄo introduziu um novo
regulamento de execucàaÄo e uma versaÄo alterada dos formulaÂrios de notificacàaÄo (FormulaÂrio CO) 84,
tendo igualmente publicado versoÄ es revistas das suas comunicacàoÄ es relativas ao conceito de empresa
em causa, conceito de concentracàaÄo de empresas, caÂ lculo do volume de negoÂ cios e empresa comum de
pleno exercõÂcio 85. Na sua maioria, as alteracàoÄ es saÄo de ordem teÂcnica ou visam clarificar determinadas
situacàoÄ es, sendo resultantes das alteracàoÄ es introduzidas no proÂ prio regulamento. Porventura a maior
alteracàaÄo de fundo prende-se com o fim da distincàaÄo entre as empresas comuns com caraÂcter de
«concentracàaÄo», e de «cooperacàaÄo» enquanto criteÂ rio determinante para a aplicabilidade do
Regulamento das concentracàoÄ es. O seu aÃmbito de aplicacàaÄo passaraÂ agora a ser determinado com
base na aplicacàaÄo do criteÂrio de empresa de pleno exercõÂcio, criteÂrio sobre o qual a comunicacàaÄo
fornece maiores orientacàoÄ es. PreveÃ-se que seraÄo oportunamente publicadas orientacàoÄ es sobre questoÄ es
materiais subjacentes a diversos aspectos relacionados com a cooperacàaÄo no aÃmbito de empresas
comuns de pleno exercõÂcio, assim que a ComissaÄo tiver uma experieÃncia suficiente neste domõÂnio.

NotificacàoÄ es incompletas

172. O nuÂ mero total de notificacàoÄ es relativas a operacàoÄ es de concentracàaÄo que foram declaradas
incompletas pela ComissaÄo (em conformidade com o artigo 4.o do regulamento de execucàaÄo) continua
a ser diminuto, embora tenha registado um certo aumento nos uÂ ltimos anos. A ComissaÄo gostaria de
encontrar forma de reduzir o nuÂ mero de notificacàoÄ es incompletas. Consequentemente, congratulou-se
com as discussoÄ es realizadas sobre esta questaÄo com representantes forenses, em consequeÃncia das
quais foram elaboradas e publicadas algumas «OrientacàoÄ es em mateÂria de melhores praÂticas» nas
paÂginas da DireccàaÄo-Geral IV 86 na Internet.

173. A ComissaÄo considerou que na maioria dos casos em que uma notificacàaÄo era declarada
incompleta naÄo tinha havido quaisquer discussoÄ es ou apenas discussoÄ es mõÂnimas com a ComissaÄo
sobre o caso ou sobre o teor da notificacàaÄo antes da sua apresentacàaÄo. A auseÃncia de uma discussaÄo
aprofundada antes da notificacàaÄo (e/ou da apresentacàaÄo antecipada de um projecto do FormulaÂrio
CO) aumenta inevitavelmente o risco de a notificacàaÄo ser considerada incompleta. Foram diversos os
motivos pelos quais foi necessaÂrio declarar as notificacàoÄ es incompletas, mas podem ser identificadas
treÃs categorias principais. Algumas notificacàoÄ es naÄo puderam ser aceites devido ao facto de naÄo

84 Regulamento (CE) n.o 447/98 da ComissaÄo, de 1 de Marcào de 1998.
85 JO C n.o 66 de 2.3.98, pp. 1-25.
86 Na paÂgina da DG IV, sob «Mergers Ð Other Documents Ð http://europa.eu.int/comm/dg04.
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estarem preenchidos determinados requisitos formais, como por exemplo a naÄo inclusaÄo de todas as
partes relevantes ou o facto de a notificacàaÄo ter sido apresentada antes da existeÃncia de acordos
suficientemente claros relativos aÁ realizacàaÄo da concentracàaÄo. Noutros casos (eventualmente a
categoria mais importante), as informacàoÄ es prestadas na notificacàaÄo eram insuficientes Ð por exemplo
no que se refere aos mercados considerados afectados pela operacàaÄo de concentracàaÄo e aÁs quotas de
mercado das partes e dos seus concorrentes Ð ou naÄo estavam apresentadas de forma suficientemente
clara para permitir uma anaÂ lise adequada do ponto de vista da concorreÃncia no prazo previsto para o
efeito. Este uÂ ltimo aspecto pode assumir particular importaÃncia nos casos, bastante correntes, em que a
documentacàaÄo de apoio eÂ bastante volumosa e em que os eventuais mercados afectados saÄo numerosos
ou complexos. A terceira categoria abrange os casos em que a investigacàaÄo da ComissaÄo revelou a
existeÃncia de potenciais mercados afectados que naÄo tinham sido identificados pelas partes
notificantes - embora nalguns casos pelo menos o pudessem e devessem ter sido - e sobre os quais
eram necessaÂrias informacàoÄ es suplementares que naÄo podiam ser apresentadas e/ou devidamente
analisadas no prazo remanescente.

174. A ComissaÄo reconhece que as partes nas operacàoÄ es de concentracàaÄo e os seus assessores
desejam minimizar os esforcàos e os prazos necessaÂrios para assegurar a observaÃncia dos processos
comunitaÂrios em mateÂria de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo. Simultaneamente, contudo, a
dimensaÄo e a complexidade dos diversos casos em relacàaÄo aos quais a ComissaÄo tem de tomar uma
decisaÄo significa que as informacàoÄ es a serem apresentadas desde o inõÂcio deveraÄo ser completas e
pormenorizadas. Estas informacàoÄ es devem ser igualmente relevantes e centrar-se nos potenciais
domõÂnios problemaÂticos, mesmo se as partes considerarem que podem demonstrar a inexisteÃncia de
eventuais problemas concretos. As orientacàoÄ es abrangem aspectos como a preÂ-notificacàaÄo, questoÄ es
associadas aos prazos, a necessidade de adoptar uma abordagem prudente no que diz respeito aÁ

definicàaÄo de mercado e aÁ sua identificacàaÄo (por exemplo, sempre que a definicàaÄo de mercado
geograÂfico seja problemaÂtica, apresentacàaÄo de dados relativos ao mercado numa base nacional ou
numa base mais lata, como a da UE no seu conjunto) e o importante contributo que pode advir da
participacàaÄo em reunioÄ es de preÂ-notificacàaÄo dos representantes das partes notificantes que disponham
de informacàoÄ es pormenorizadas sobre as actividades comerciais e os mercados em causa. Se estas
orientacàoÄ es forem respeitadas, seraÄo reduzidas as probabilidades de uma notificacàaÄo ser declarada
incompleta, bem como a necessidade de solicitar informacàoÄ es complementares aÁs partes apoÂ s a
apresentacàaÄo da notificacàaÄo. No entanto, a ComissaÄo pode evidentemente solicitar essas declaracàoÄ es
sempre que necessaÂrio.

Reexame apoÂ s anulacàaÄo da decisaÄo pelo Tribunal de Justicàa Ð Kali und Salz

175. AÁ luz da anulacàaÄo da sua decisaÄo inicial de 1993 relativa a este processo Ð a primeira vez que
tal sucede no aÃmbito de um processo relativo a uma operacàaÄo de concentracàaÄo Ð impoÃ s-se o seu
reexame pela ComissaÄo. Este processo, sem antecedentes, que culminou numa decisaÄo no sentido de
autorizar a operacàaÄo de concentracàaÄo na primeira fase (n.o 1, alõÂnea b), do artigo 6.o.o do Regulamento
das concentracàoÄ es) suscitou uma seÂrie de questoÄ es formais e materiais, sendo a seguir referidas
algumas, porventura as que suscitam maior interesse geral.

176. O Regulamento das concentracàoÄ es (n.o 5 do artigo 10.o) preveÃ que, quando o Tribunal de Justicàa
profira um acoÂ rdaÄo que anule no todo ou em parte uma decisaÄo da ComissaÄo, os prazos fixados no
regulamento para o exame do processo e para a tomada de uma decisaÄo comecàaraÄo de novo a correr a
contar da data do acoÂ rdaÄo. No entanto, na opiniaÄo da ComissaÄo, tal naÄo implicava que o prazo
comecàaria automaticamente a correr de novo. O n.o 1 do artigo 10.o preveÃ que o prazo inicial de anaÂ lise
comecàa a correr no dia seguinte ao da recepcàaÄo da notificacàaÄo ou, caso as informacàoÄ es a facultar na
notificacàaÄo estejam incompletas, no dia seguinte ao da recepcàaÄo das informacàoÄ es completas. Se a uÂ nica
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base para a anaÂ lise consistir na situacàaÄo prevalecente aquando da notificacàaÄo inicial (a denominada
base ex tunc), nesse caso, ceteris paribus, naÄo seraÄo necessaÂrias quaisquer informacàoÄ es suplementares
para que a ComissaÄo proceda aÁ sua anaÂ lise, podendo a notificacàaÄo inicial ser considerada completa. Se,
por outro lado, tiver de ser examinada a situacàaÄo actual (base ex nunc), nesse caso, atendendo ao lapso
de tempo decorrido e aÁ possibilidade de os factos relevantes (por exemplo, quotas de mercado, nuÂ mero
de concorrentes, etc.) terem sofrido entretanto alteracàoÄ es, a notificacàaÄo inicial naÄo conteraÂ

forcàosamente todas as informacàoÄ es susceptõÂveis de serem necessaÂrias, estando nesse caso incompleta
ateÂ aÁ apresentacàaÄo das informacàoÄ es revistas ou suplementares.

177. No caso em aprecào, a ComissaÄo considerou que se impunha uma combinacàaÄo das duas
abordagens acima delineadas. A competeÃncia da ComissaÄo para analisar o processo ao abrigo do
regulamento naÄo tinha sido contestada. Consequentemente, a ComissaÄo naÄo considerou necessaÂrio
reexaminar essa questaÄo, pelo que a abordagem podia ser considerada ex tunc. Em contrapartida, a
anaÂ lise concorrencial devia reflectir a situacàaÄo actual (portanto, abordagem ex nunc). Na sua decisaÄo, o
que a ComissaÄo devia declarar, tal como sucede normalmente, era o caraÂcter compatõÂvel ou naÄo da
operacàaÄo com o mercado comum e naÄo se a mesma tinha sido compatõÂvel anteriormente. Foi assim
necessaÂrio encetar uma anaÂ lise totalmente nova das condicàoÄ es concorrenciais com base nos factos
relacionados com a actual situacàaÄo do mercado, incluindo igualmente as partes da decisaÄo impugnada
que tinham sido sustentadas pelo Tribunal de Justicàa (como, por exemplo, as definicàoÄ es de mercado).
DaõÂ que a notificacàaÄo inicial estivesse incompleta na altura em que o acoÂ rdaÄo foi proferido.

178. Considerou-se todavia necessaÂrio abrir uma excepcàaÄo aÁ base ex nunc da anaÂ lise concorrencial
no que se refere ao argumento da «failing company» inicialmente avancàado pelas partes, uma vez que
a situacàaÄo com a qual se prendia tinha deixado de existir e naÄo podia ser recriada. A empresa adquirida
MdK foi subsequentemente reestruturada e transformada numa sociedade anoÂ nima ao abrigo do
direito alemaÄo e teria sido impossõÂvel estabelecer uma separacàaÄo entre esta nova entidade econoÂ mica e
as suas anteriores componentes para efeitos de anaÂ lise Ð por exemplo, a fim de decidir sobre a
eventual existeÃncia de um potencial adquirente alternativo.

179. ApoÂ s a recepcàaÄo da notificacàaÄo completa, a ComissaÄo procedeu a uma anaÂlise inicial do
processo na base supramencionada, tal como em condicàoÄ es normais. Considerou que, nas
circunstaÃncias actuais, naÄo era susceptõÂvel a criacàaÄo ou o reforcào de qualquer posicàaÄo dominante
nos mercados relevantes que, tal como antes, eram os dos produtos aÁ base de potaÂssio para utilizacàaÄo
agrõÂcola na Alemanha e no resto da UE, respectivamente. Na Alemanha, a Kali u. Salz GmbH
continuava a ser, na praÂtica, uma empresa monopolista. No entanto, pelos motivos referidos na decisaÄo
inicial da ComissaÄo e subsequentemente sustentados pelo Tribunal de Justicàa (por exemplo, o
argumento da «failing company» que - ver supra Ð devia ser examinado «ex tunc), naÄo era aÁ

concentracàaÄo proposta que se ficaria a dever qualquer deterioracàaÄo da estrutura concorrencial do
mercado. AleÂm disso, na sequeÃncia do termo das ligacàoÄ es comerciais entre a SCPA e a Kali u. Salz, a
primeira tinha comecàado a efectuar fornecimentos na Alemanha. No resto da UE, as quotas de
mercado combinadas das partes eram presentemente inferiores a 50% e o cartel no domõÂnio da
exportacàaÄo que tinha sido observado na investigacàaÄo inicial tinha cessado, tal como as estreitas
relacàoÄ es comerciais entre a Kali u. Salz e o outro concorrente principal, a SCPA. A Kali u. Salz GmbH
era actualmente um concorrente independente em Francàa. Consequentemente, a operacàaÄo foi
autorizada (n.o 1, alõÂnea b), do artigo 6.o do regulamento).
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Coima aplicada por infraccàaÄo ao regulamento

180. A ComissaÄo aplicou este ano a primeira coima a uma empresa por esta naÄo ter notificado
atempadamente uma operacàaÄo de concentracàaÄo e por a ter implementado sem autorizacàaÄo da
ComissaÄo. Em Fevereiro, foi aplicada aÁ empresa coreana Samsung uma coima no valor de 33 000 ecus
relativamente aÁ sua aquisicàaÄo da AST Research Inc (AST) 87. A operacàaÄo foi notificada aÁ ComissaÄo em
Abril de 1997. No entanto, de acordo com as informacàoÄ es de que a ComissaÄo dispunha, a Samsung
tinha jaÂ adquirido o controlo da AST, na acepcàaÄo do Regulamento das concentracàoÄ es, em Janeiro de
1996 ou mesmo anteriormente a esta data. O artigo 4.o do regulamento requer que as operacàoÄ es de
concentracàaÄo abrangidas pelo seu aÃmbito de aplicacàaÄo sejam notificadas no prazo de uma semana apoÂ s
a conclusaÄo do acordo ou da aquisicàaÄo de uma participacàaÄo de controlo. AleÂm disso, a operacàaÄo naÄo
deve ser concretizada antes de ser autorizada e esta aquisicàaÄo tinha sido concluõÂda e concretizada
previamente aÁ sua notificacàaÄo. Na fixacàaÄo do montante da coima, a ComissaÄo tomou em consideracàaÄo,
como circunstaÃncias atenuantes, o facto de a concorreÃncia naÄo ter sido afectada, de e infraccàaÄo naÄo ter
sido intencional e as partes terem eventualmente notificado a operacàaÄo e de a Samsung ter
reconhecido as infraccàoÄ es e cooperado com a ComissaÄo nas suas averiguacàoÄ es. NaÄo obstante, a
infraccàaÄo abrangeu um perõÂodo de tempo consideraÂvel. Por outro lado, tratando-se de uma grande
empresa que desenvolve importantes actividades a nõÂvel europeu, era de esperar que a Samsung tivesse
conhecimento das regras comunitaÂrias em mateÂria de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo. O
montante relativamente diminuto da coima teve em conta estes factores, bem como o facto de ser a
primeira vez que a ComissaÄo adoptou uma medida deste tipo.

Caixa 7: AplicacàaÄo do novo n.o 4 do artigo 2.o do Regulamento das concentracàoÄ es

O novo regulamento das concentracàoÄ es entrou em vigor em 1 de Marcào de 1998, introduzindo
diversas alteracàoÄ es que alargam o seu aÃmbito de aplicacàaÄo, por forma a incluir as empresas comuns
conhecidas por empresas comuns de pleno exercõÂcio com caraÂcter de cooperacàaÄo. Esta alteracàaÄo
alarga o aÃmbito de aplicacàaÄo do Regulamento das concentracàoÄ es a uma seÂrie de empresas comuns
que teriam sido anteriormente examinadas ao abrigo do Regulamento n.o 17/62.

O n.o 4 do artigo 2.o aplica-se a todas as empresas comuns que constituam uma concentracàaÄo na
acepcàaÄo do artigo 3.o, embora apenas «na medida em que [a sua criacàaÄo] tenha por objecto ou efeito
a coordenacàaÄo do comportamento concorrencial de empresas que se manteÃm independentes. Em
1998, dos 76 processos respeitantes a empresas comuns que foram objecto de uma decisaÄo nos
termos do Regulamento das concentracàoÄ es alterado, 13 exigiram uma anaÂlise nos termos do n.o 4 do
artigo 2.o. As anaÂ lises mais aprofundadas foram realizadas no aÃmbito de processos relacionados com
os sectores das telecomunicacàoÄ es e da Internet. AteÂ aÁ data, soÂ foram propostas solucàoÄ es com vista a
eliminar as preocupacàoÄ es manifestadas nos termos do n.o 4 do artigo 2.o num uÂ nico caso (processo
n.o IV/M.1327 Ð Canal+/CDPQ/BankAmerica, de 3 de Dezembro de 1998, ver infra). Foi dado
inõÂcio a uma investigacàaÄo da segunda fase noutro processo (JV.15, BT AT &T, ver infra).

No processo Canal+/CDPQ/BankAmerica foram detectadas repercussoÄ es num mercado a
montante da empresa comum, designadamente no mercado de venda por grosso de direitos
televisivos em Espanha (muito embora a operacàaÄo notificada incidisse sobre o mercado a jusante
em Francàa). No mercado espanhol, o Canal+ detinha uma posicàaÄo significativa ou mesmo
dominante no mercado da televisaÄo por assinatura e no mercado a montante de conteuÂ dos. Devido

87 Processo n.o IV/M 970.
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aÁ situacàaÄo em termos de equilõÂbrio de poder na empresa comum, considerou-se que a operacàaÄo
notificada conferia ao Canal+ fortes incentivos para favorecer a Cableuropa (controlada pela
CDPQ e pelo BankAmerica) na venda de direitos de televisaÄo por assinatura em Espanha. As
solucàoÄ es aceites suprimiriam a possibilidade de discriminacàaÄo contra outros concorrentes no
mercado espanhol de televisaÄo por assinatura.

O processo Canal+/CDPQ/BankAmerica demonstra a potencial utilizacàaÄo do n.o 4 do artigo 2.o.
Em primeiro lugar, a operacàaÄo notificada naÄo criava nem reforcàava a posicàaÄo dominante do Canal+,
criando sim uma situacàaÄo em que os incentivos comerciais da empresa passariam a ser diferentes,
aumentando o risco de discriminacàaÄo contra outros operadores de televisaÄo por assinatura em
Espanha. Em segundo lugar, a solucàaÄo proposta estabelece basicamente os paraÃmetros de
refereÃncia para o futuro comportamento do Canal+ no mercado espanhol de programacàaÄo da
televisaÄo por assinatura, mas naÄo introduz quaisquer alteracàoÄ es estruturais aÁ operacàaÄo notificada.
Na auseÃncia do n.o 4 do artigo 2.o, esta solucàaÄo teria sido mais difõÂcil de aceitar nos termos do
Regulamento das concentracàoÄ es.

A ComissaÄo debrucàou-se sobre quatro casos no domõÂnio da Internet.

O processo Telia/Telenor/Schibsted merece ser descrito em pormenor, uma vez que contribuiu para
definir a metodologia da ComissaÄo no tratamento das questoÄ es suscitadas pelo n.o 4 do artigo 2.o no
quadro do Regulamento das concentracàoÄ es. A Telia, operador puÂ blico de telecomunicacàoÄ es na
SueÂcia, a Telenor, operador puÂ blico na Noruega, e a Schibsted, uma empresa editorial e de
radiodifusaÄo na Noruega, criaram uma empresa comum com vista a prestar servicàos no domõÂnio dos
pontos de acesso («gateways») aÁ Internet, bem como servicàos de producàaÄo de paÂginas «web». Os
servicàos no domõÂnio dos pontos de acesso aÁ Internet destinam-se a permitir aos utilizadores aceder
mais facilmente ao conteuÂ do da Internet. Este conteuÂ do pode ser assegurado pelo prestador destes
servicàos ou por terceiros e pode ser gratuito para o utilizador (normalmente financiado pela
publicidade) ou pode constituir um conteuÂ do em relacàaÄo aos quais os utilizadores devem pagar o
respectivo acesso («conteuÂ dos pagos).

Na sua anaÂlise do processo, a ComissaÄo considerou que a prestacàaÄo de servicàos no domõÂnio dos
pontos de acesso naÄo constituõÂa em si um mercado enquanto tal, mas que a publicidade nas paÂginas
«web» e o pagamento do acesso aos conteuÂ dos deviam ser considerados mercados relevantes. Estes
dois mercados saÄo relevantes para efeitos de posicàaÄo dominante, tal como a producàaÄo de paÂginas
«web». A producàaÄo de paÂginas «web» foi igualmente considerada um eventual mercado para
anaÂ lise da coordenacàaÄo nos termos do n.o 4 do artigo 2.o, uma vez que a empresa comum e duas das
empresas-maÄe (Telia e Telenor) desenvolviam actividades no mesmo mercado. Um outro mercado
passõÂvel de anaÂ lise consistia no fornecimento de acesso telefoÂ nico aÁ Internet, sector em que
operavam a Telia e a Telenor (atraveÂs da sua participacàaÄo na empresa de telecomunicacàoÄ es sueca
Telenordia).

Na sua anaÂ lise da operacàaÄo, a ComissaÄo defrontava-se com duas situacàoÄ es distintas a analisar nos
termos do n.o 4 do artigo 2.o. Em primeiro lugar, o mercado de producàaÄo de paÂginas «web» envolvia
a presencàa da empresa comum e duas das empresas-maÄe no mesmo mercado. A quota de mercado
combinada das empresas-maÄe e da empresa comum cifrava-se em menos de 10% segundo a
definicàaÄo de mercado o mais estrita possõÂvel e mais desfavoraÂvel para as partes. Consequentemente,
a ComissaÄo concluiu que mesmo na eventualidade de uma coordenacàaÄo das actividades das
empresas-maÄe neste mercado, tal naÄo culminaria numa restricàaÄo consideraÂvel da concorreÃncia. Na
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segunda parte da sua anaÂ lise fundamentada no n.o 4 do artigo 2.o, no que diz respeito ao mercado de
acesso telefoÂ nico aÁ Internet na SueÂcia, a ComissaÄo considerou que o mercado se caracterizava por
uma elevada taxa de crescimento, reduzido nuÂ mero de entraves de acesso ao mercado e baixos
custos de transfereÃncia. A Telia e a Telenordia detinham, respectivamente, quotas de mercado da
ordem dos 25%-40% e 10%-25%, mas a ComissaÄo concluiu que estas quotas de mercado assumiam
uma importaÃncia limitada neste mercado em expansaÄo, naÄo conduzindo a sua estrutura aÁ

coordenacàaÄo do comportamento concorrencial das partes. AleÂm disso, as probabilidades de uma
coordenacàaÄo do seu comportamento eram ainda mais atenuadas pela dimensaÄo relativa do mercado
de acesso telefoÂ nico aÁ Internet (que representava mais de 90% das receitas da Internet na SueÂcia)
em relacàaÄo aÁ dimensaÄo de outros mercados em que a empresa comum desenvolveria actividades.
Deste modo, a ComissaÄo concluiu que naÄo havia qualquer probabilidade de coordenacàaÄo entre as
empresas-maÄe neste mercado.

A ComissaÄo analisou igualmente oito processos no domõÂnio das telecomunicacàoÄ es que envolveram
uma investigacàaÄo nos termos do n.o 4 do artigo 2.o.

A ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a uma investigacàaÄo pormenorizada relativamente a um projecto de
empresa comum entre a British Telecommunications e a AT&T, dois dos maiores operadores de
telecomunicacàoÄ es aÁ escala mundial. A empresa comum prestaraÂ uma vasta gama de servicàos de
telecomunicacàoÄ es a empresas multinacionais, bem como servicàos internacionais de transporte de
chamadas a outros operadores de telecomunicacàoÄ es. A ComissaÄo decidiu realizar uma investigacàaÄo
da segunda fase sobre os efeitos da empresa comum a nõÂvel de diversos mercados globais de
telecomunicacàoÄ es e tambeÂm nalguns mercados no Reino Unido. Na sequeÃncia da sua investigacàaÄo
preliminar, a ComissaÄo manifestou preocupacàoÄ es quanto aos seguintes domõÂnios: a quota de
mercado combinada das partes nos mercados de prestacàaÄo de servicàos de telecomunicacàoÄ es globais
a grandes empresas multinacionais e de servicàos internacionais de transporte aos operadores de
telecomunicacàoÄ es; os efeitos da criacàaÄo da empresa comum, eventualmente conducentes aÁ criacàaÄo
ou ao reforcào de uma posicàaÄo dominante no que diz respeito a determinados servicàos de
telecomunicacàoÄ es no Reino Unido e aos eventuais efeitos de coordenacàaÄo do projecto de empresa
comum no Reino Unido entre a ACC, uma filial a 100% da AT&T, e entre a BT e a Telewest, em
que a AT&T, atraveÂs da TCI, deteraÂ uma participacàaÄo de controlo conjunto. PreveÃ-se a adopcàaÄo de
uma decisaÄo final em Abril de 1999.

Os primeiros processos da ComissaÄo que incluõÂram uma anaÂ lise dos efeitos nos termos do n.o 4 do
artigo 2.o jaÂ demonstraram a existeÃncia de alguns aspectos comuns. A dimensaÄo relativa do mercado
abrangido pelo n.o 4 do artigo 2.o e a do mercado da empresa comum, avaliados com vista a
determinar a existeÃncia ou naÄo de uma posicàaÄo dominante, tem sido um importante factor na
apreciacàaÄo de uma provaÂvel coordenacàaÄo do comportamento entre as partes. Normalmente, os
incentivos comerciais e, por conseguinte, o risco de coordenacàaÄo saÄo tanto menores quanto menor
for o mercado da empresa comum em comparacàaÄo com os mercados abrangidos pelo n.o 4 do
artigo 2.o. No entanto, tal naÄo basta para inferir a inexisteÃncia de qualquer coordenacàaÄo entre as
empresas-maÄe. A natureza dos proÂ prios mercados tambeÂm constituiraÂ um factor a ter em conta na
apreciacàaÄo da ComissaÄo. A natureza das ligacàoÄ es existentes entre as empresas-maÄe eÂ igualmente
relevante para a determinacàaÄo de uma relacàaÄo de causalidade entre a operacàaÄo notificada e os
efeitos previstos pelo n.o 4 do artigo 2.o, muito embora a sua existeÃncia naÄo pressuponha
automaticamente que esses efeitos naÄo existem. Uma vez mais, deveraÄo ser tomados em
consideracàaÄo outros factores antes de se poder realizar uma anaÂlise da mateÂria.
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C Ð EstatõÂsticas

GraÂ fico 4
NuÂ mero de decisoÄ es finais adoptadas anualmente desde 1992 e nuÂ mero
de notificacàoÄ es 1
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1 A ComissaÄ o alterou a seÂ rie dos dados relativos aÁ s decisoÄ es finais (Regulamento (CEE) no 4064/89) a
fim de ter em conta as decisoÄ es adoptadas nos termos do n.o 3 do artigo 9.o (remessa parcial aos
Estados-Membros) : +1 decisaÄ o em 1992, +1 decisaÄ o em 1994, +6 decisoÄ es em 1997.
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GraÂ fico 5
ReparticàaÄ o por tipos de operacàoÄ es (1992-1998)
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III Ð AUXIÂLIOS ESTATAIS

A Ð PolõÂtica geral

1. Melhorar a eficaÂcia do controlo em mateÂria de auxõÂlios estatais

181. No que diz respeito aÁ polõÂtica e ao controlo dos auxõÂlios estatais, em 1998 a ComissaÄo prosseguiu
a sua accàaÄo de reorientacàaÄo e modernizacàaÄo do controlo dos auxõÂlios estatais. O Sexto RelatoÂ rio sobre
os auxõÂlios estatais na UniaÄo Europeia, que a ComissaÄo adoptou em Julho, refere-se ao perõÂodo 1994-
-1996 88 . Neste perõÂodo, foi despendido, em meÂdia, por ano no sector da induÂ stria transformadora da
Europa dos 15 38 mil milhoÄ es de ecus, ou seja, 3% do valor acrescentado ou 1 238 ecus por assalariado.
O relatoÂ rio revela que, apoÂ s terem atingido o seu maÂximo em 1993 e 1994, o volume de auxõÂlios estatais
entrou numa trajectoÂ ria decrescente. Como jaÂ sucedia no relatoÂ rio precedente, a caracterõÂstica mais
marcante continua a ser os elevados montantes de auxõÂlios ad hoc concedidos a empresas individuais,
naÄo incluõÂdos em regimes a favor de objectivos horizontais, sectoriais ou regionais. Um nuÂ mero
limitado de auxõÂlios individuais muito elevados concedidos nos sectores da induÂ stria transformadora,
dos servicàos financeiros e dos transportes aeÂreos representa uma parte desproporcionada do volume
total dos auxõÂlios concedidos. Entre 1992 e 1996, o volume de auxõÂlios ad hoc, principalmente de
emergeÃncia ou destinados aÁ reestruturacàaÄo de empresas, aumentou de 6% dos auxõÂlios totais nestes
sectores para 16%.

182. Os elevados nõÂveis de auxõÂlios estatais continuam a constituir uma fonte de distorcàoÄ es da
concorreÃncia. Continua a ser importante assegurar uma polõÂtica e controlo rigorosos em mateÂria de
auxõÂlios estatais se se pretende aumentar a competitividade da Europa nos mercados mundiais. AliaÂs,
no Conselho Europeu de Cardiff, os Estados-Membros salientaram a necessidade de promover a
concorreÃncia e de reduzir as distorcàoÄ es tais como as decorrentes de auxõÂlios estatais. SoÂ esta
abordagem permitiraÂ atenuar as disparidades subsistentes entre os nõÂveis de auxõÂlios entre os Estados-
-Membros e sustentar o objectivo de coesaÄo econoÂ mica e social.

183. Com a modernizacàaÄo pretende-se melhorar a transpareÃncia e a segurancàa jurõÂdica, reforcàar a
eficieÃncia do sistema de controlo dos auxõÂlios estatais, por um lado, reforcàando esse controlo em
especial nos casos de auxõÂlios ad hoc em que estaÄo envolvidos montantes consideraÂveis e, por outro,
simplificando-o em casos de menores proporcàoÄ es. Em 1998, a ComissaÄo privilegiou a simplificacàaÄo e a
clarificacàaÄo do regime processual, assim como a concentracàaÄo de recursos por forma a controlar mais
rigorosamente os casos mais importantes. Pela primeira vez desde a entrada em vigor do Tratado,
recorreu ao artigo 89.o, o qual estabelece que o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob
proposta da ComissaÄo, pode adoptar todos os regulamentos adequados na perspectiva do controlo dos
auxõÂlios estatais. A ComissaÄo apresentou duas propostas de regulamento neste sentido: o Conselho deu
o seu acordo, em 16 de Novembro de 1998, a uma proposta da ComissaÄo relativa a um regulamento
processual 89 e, em 7 de Maio de 1998, adoptou a proposta da ComissaÄo relativa a um regulamento que
a habilita a isentar da obrigacàaÄo de notificacàaÄo determinadas categorias de auxõÂlios estatais
horizontais 90.

88 COM(1998), 417 final.
89 Proposta de Regulamento do Conselho que estabelece regras de execucàaÄo do artigo 93.o do Tratado CE, JO C

116, 16.4.1998.
90 Regulamento (CE) n.o 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativo aÁ aplicacàaÄo dos artigos 92.o e 93.o do

Tratado que institui a Comunidade Europeia a determinadas categorias de auxõÂlios estatais horizontais, JO L 142,
14.5.1998.
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184. Para aleÂm destes regulamentos, a ComissaÄo adoptou, em 11 de Novembro de 1998, uma
comunicacàaÄo sobre a apreciacàaÄo das regras relativas aos auxõÂlios estatais aÁs medidas que respeitam aÁ

fiscalidade directa das empresas 91. Por outro lado, adoptou em 22 de Julho um enquadramento dos
auxõÂlios aÁ formacàaÄo 92. Em Junho de 1998, o Conselho adoptou um regulamento que estabelece novas
regras em mateÂria de auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval 93. O Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios
regionais a grandes projectos de investimento entrou em vigor em 1 de Setembro por um perõÂodo de
treÃs anos 94.

2. IsencàoÄ es por categoria em mateÂria de auxõÂlios estatais

185. Em 7 de Maio de 1998, o Conselho adoptou um regulamento que constitui a base jurõÂdica que
habilita a ComissaÄo a isentar, mediante regulamento, certas categorias de auxõÂlios estatais horizontais
da obrigacàaÄo de notificacàaÄo 95. Podem beneficiar destas isencàoÄ es por categoria os auxõÂlios aÁs PME, aÁ

investigacàaÄo e desenvolvimento, ao ambiente, ao emprego e aÁ formacàaÄo, assim como os regimes de
auxõÂlio com finalidade regional. AleÂm disso, a ComissaÄo pode adoptar um regulamento relativo aÁ regra
de minimis. A ComissaÄo iniciou os seus trabalhos relativos aÁ preparacàaÄo de isencàoÄ es por categoria.

186. Este regulamento justifica-se pela necessidade de a ComissaÄo concentrar os seus esforcàos nos
casos mais importantes e de ser dispensado da avaliacàaÄo um grande nuÂ mero de casos correntes,
relativamente aos quais a apreciacàaÄo da compatibilidade passou a constituir uma mera formalidade. Os
domõÂnios abrangidos por este regulamento de habilitacàaÄo regeram-se, durante algum tempo, por
enquadramentos e orientacàoÄ es especõÂficos. Os Estados-Membros definem os respectivos regimes de
auxõÂlios em funcàaÄo destes textos. A experieÃncia permite, por conseguinte, presumir que estas medidas
de auxõÂlio horizontais saÄo, em geral, compatõÂveis com o mercado comum. Todavia, a ComissaÄo reserva-
-se o direito de controlar as medidas de auxõÂlio e de apreciar a sua compatibilidade com o Tratado. Os
Estados-Membros teraÄo de manter um registo das mesmas e informar a ComissaÄo atraveÂs de relatoÂ rios
anuais. A incorrecta aplicacàaÄo das regras de isencàaÄo da obrigacàaÄo de notificacàaÄo, para aleÂm das
consequeÃncias habituais decorrentes dos auxõÂlios concedidos ilegalmente na perspectiva das regras
processuais da ComissaÄo, pode ser contestada junto dos tribunais nacionais.

3. Regulamento processual

187. Em 1998, o esforcào legislativo mais importante em mateÂria de auxõÂlios estatais incidiu sobre a
codificacàaÄo das regras processuais da ComissaÄo em mateÂria de controlo. Em 18 de Fevereiro de 1998, a
ComissaÄo adoptou uma proposta de regulamento 96, com base no artigo 88.o do Tratado CE, que visa
codificar os diferentes aspectos processuais do controlo dos auxõÂlios, reforcàando esse controlo onde tal
se revelar necessaÂrio. O Conselho InduÂ stria de 16 de Novembro de 1998 deu o seu acordo polõÂtico a
este regulamento, cuja adopcàaÄo formal pelo Conselho poderaÂ ter lugar no inõÂcio de 1999, assim que o
Parlamento Europeu tiver formulado o seu parecer. Pela primeira vez, o controlo comunitaÂrio dos

91 JO C 384, 10.12.1998.
92 JO C 343, 11.11.1998.
93 Ainda naÄo publicado.
94 JO C 107, 7.4.1998.
95 Regulamento (CE) n.o 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativo aÁ aplicacàaÄo dos artigos 92.o e 93.o do

Tratado que institui a Comunidade Europeia a determinadas categorias de auxõÂlios estatais horizontais, JO L 142,
14.5.1998.

96 Proposta de Regulamento do Conselho que estabelece regras de execucàaÄo do artigo 93.o do Tratado CE, JO C
116, 16.4.1998, p. 13.
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auxõÂlios estatais disporaÂ de um acto de base que integra o conjunto das regras processuais num texto
uÂ nico e coerente.

188. Este regulamento eÂ importante a dois tõÂtulos. Em primeiro lugar, codifica os diferentes
procedimentos em vigor, inspirados na praÂtica da ComissaÄo e na jurisprudeÃncia do Tribunal de Justicàa.
Deste modo, este conjunto de regras dispersas seraÂ doravante substituõÂdo por um texto transparente e
vinculativo. A codificacàaÄo num regulamento do conjunto das regras processuais teraÂ indubitavelmente
um impacte a meÂdio e longo prazo sobre a polõÂtica em mateÂria de auxõÂlios. Para aleÂm da segurancàa
jurõÂdica que assegura, o regulamento facilitaraÂ o acesso aÁs regras e dotaraÂ esta mateÂria de uma maior
visibilidade, o que permitiraÂ um melhor conhecimento das regras por todos os interessados e uma
maior implicacàaÄo da sua parte. Todavia, o regulamento naÄo se limita a codificar os procedimentos em
vigor, permitindo tambeÂm aÁ ComissaÄo reforcàar o controlo dos auxõÂlios relativamente a alguns aspectos
e dota a ComissaÄo de novos meios de accàaÄo, que lhe permitiraÄo lutar mais eficazmente contra os
auxõÂlios ilegais e contra situacàoÄ es de abuso.

189. Assim, a ComissaÄo poderaÂ por exemplo, sempre que se encontrem reunidas determinadas
condicàoÄ es, ordenar imediatamente o reembolso provisoÂ rio de auxõÂlios concedidos ilegalmente, ateÂ ter
estatuõÂdo quanto aÁ compatibilidade do mesmo com o mercado comum. O regulamento impoÄ e tambeÂm
aÁ ComissaÄo a obrigacàaÄo de princõÂpio de solicitar a recuperacàaÄo dos auxõÂlios concedidos ilegalmente naÄo
compatõÂveis com o mercado comum. O Estado-Membro deveraÂ proceder imediatamente aÁ

recuperacàaÄo dos auxõÂlios segundo as modalidades e condicàoÄ es definidas no seu direito nacional,
desde que permitam a execucàaÄo imediata e efectiva da decisaÄo da ComissaÄo. AleÂm disso, deveraÂ tomar
as devidas provideÃncias, mesmo que provisoÂ rias, para dar cumprimento aÁ decisaÄo da ComissaÄo.

Um outro aspecto inovador do regulamento consiste na possibilidade de a ComissaÄo efectuar
investigacàoÄ es in loco sempre que tiver seÂrias duÂ vidas quanto aÁ observaÃncia das decisoÄ es de autorizacàaÄo
de um auxõÂlio. Sempre que necessaÂrio, os Estados-Membros devem prestar aos agentes da ComissaÄo a
assisteÃncia requerida para que possam efectuar tal verificacàaÄo.

A fim de assegurar a segurancàa jurõÂdica no que se refere a auxõÂlios muito antigos, o regulamento
introduz um prazo de prescricàaÄo de 10 anos: a ComissaÄo naÄo solicitaraÂ a recuperacàaÄo de auxõÂlios
concedidos haÂ mais de 10 anos.

190. Por uÂ ltimo, o regulamento visa ainda acelerar os procedimentos. A este respeito, estabelece um
prazo de 18 meses a contar do inõÂcio do processo para o processo formal de investigacàaÄo, ateÂ ao
momento naÄo sujeito a qualquer prazo. No termo deste prazo, o Estado-Membro pode solicitar aÁ

ComissaÄo que se pronuncie atraveÂs de decisaÄo, o que a ComissaÄo deveraÂ fazer nos dois meses
subsequentes. Sempre com o objectivo de reduzir os prazos da tomada de decisaÄo, o regulamento
estabelece que as comunicacàoÄ es de inõÂcio do processo seraÄo doravante exclusivamente publicadas na
lõÂngua que faz feÂ, acompanhadas de um resumo significativo nas restantes lõÂnguas. Em contrapartida, as
decisoÄ es finais continuaraÄo a ser integralmente publicadas em todas as lõÂnguas.
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4. AuxõÂlios estatais incluõÂdos em regimes fiscais

191. A comunicacàaÄo da ComissaÄo sobre a aplicacàaÄo das regras relativas aos auxõÂlios estatais aÁs
medidas que respeitam aÁ fiscalidade directa das empresas 97 insere-se no compromisso assumido pela
ComissaÄo de assegurar um controlo rigoroso dos auxõÂlios estatais independentemente da forma como
saÄo concedidos. Este compromisso surge paralelamente aos esforcàos envidados pelos Estados-
-Membros no aÃmbito do Grupo «CoÂ digo de conduta, a fim de poÃ r termo aÁ concorreÃncia fiscal
prejudicial. Com base nesta comunicacàaÄo, a ComissaÄo examinaraÂ ou reexaminaraÂ numa base casuõÂstica
todos os regimes fiscais especõÂficos em vigor nos Estados-Membros. A comunicacàaÄo fixa os criteÂrios
que permitem determinar se as medidas fiscais saÄo abrangidas pelas regras em mateÂria de auxõÂlios
estatais, apresentando de forma sucinta as respectivas consequeÃncias processuais.

192. O documento salienta que, para ser abrangido pelas regras em mateÂria de auxõÂlios estatais, a
vantagem fiscal deve ser especõÂfica, isto eÂ, favorecer determinadas empresas ou producàoÄ es. A vantagem
fiscal pode ser concedida sob diversas formas, nomeadamente, taxas de imposto mais baixas, deducàoÄ es
fiscais, amortizacàoÄ es aceleradas ou remissoÄ es de dõÂvidas. Nos termos da comunicacàaÄo, uma vantagem
fiscal deve ser considerada especõÂfica sempre que constitua uma excepcàaÄo ao regime fiscal geral, salvo
se justificada pela natureza ou economia do sistema, ou decorra de uma praÂtica discricionaÂria das
autoridades fiscais. As regras fiscais que visam, por exemplo, uma determinada regiaÄo ou sector ou
certas actividades no seio de uma empresa (como os servicàos financeiros) seraÄo consideradas
especõÂficas aÁ luz das regras em mateÂria de auxõÂlios estatais. Nos processos relativos ao regime irlandeÃs
de imposto sobre o rendimento das sociedades 98, a ComissaÄo tinha jaÂ precisado claramente que naÄo
considerava uma medida geral o tratamento preferencial reservado aÁ induÂ stria transformadora
comparativamente ao sector dos servicàos. A evolucàaÄo da nocàaÄo de auxõÂlio estatal e a interpretacàaÄo
mais rigorosa do artigo 87.o do Tratado CE podem conduzir a uma revisaÄo de anteriores decisoÄ es da
ComissaÄo. Neste caso, esta proporia medidas adequadas nos termos do n.o 1 do artigo 88.o do Tratado.

B Ð NocàaÄ o de auxõÂlio estatal

193. Um auxõÂlio estatal que satisfacàa os quatro criteÂrios enunciados no n.o 1 do artigo 87.o do
Tratado CE eÂ, em princõÂpio, incompatõÂvel com o mercado comum. Mais especificamente, para que um
auxõÂlio seja abrangido por esta disposicàaÄo, eÂ necessaÂrio que a) confira uma vantagem econoÂ mica ao seu
beneficiaÂrio, b) seja concedido pelo Estado ou com recursos do Estado, c) seja concedido de modo
selectivo a «determinadas empresas ou «determinadas producàoÄ es, causando, por conseguinte,
distorcàoÄ es da concorreÃncia e d) afecte o comeÂrcio entre os Estados-Membros. A forma assumida
pelos auxõÂlios (subvencàaÄo, bonificacàaÄo de juros, desagravamento fiscal, garantia de empreÂstimos, etc.) eÂ

irrelevante para efeitos da aplicacàaÄo do artigo 87.o.

194. A classificacàaÄo das medidas de auxõÂlio como auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o eÂ

importante para as autoridades nacionais que, por forcàa do n.o 3 do artigo 88.o, devem notificar aÁ

ComissaÄo os projectos de concessaÄo ou de alteracàaÄo de medidas de auxõÂlio. Trata-se de uma questaÄo de
actualidade para os paõÂses empenhados no processo de negociacàaÄo para a transposicàaÄo do acervo
comunitaÂrio para a respectiva ordem jurõÂdica na perspectiva da sua adesaÄo aÁ UniaÄo Europeia. Esta
classificacàaÄo eÂ igualmente importante para os tribunais nacionais, competentes para estatuir sobre a
existeÃncia e ilegalidade dos auxõÂlios estatais e habilitados a formular e dirigir questoÄ es prejudiciais ao
Tribunal de Justicàa das Comunidades Europeias, ao abrigo do artigo 234.o do Tratado CE. Por fim, eÂ

97 JO C 384, 10.12.1998.
98 Processos E 1/98 e 2/98, JO C 395, 18.12.1998.
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essencial que os potenciais beneficiaÂrios de auxõÂlios estatais disponham de orientacàoÄ es a nõÂvel da
definicàaÄo de auxõÂlio estatal que lhes permitam examinar com diligeÃncia a legalidade do auxõÂlio que
eventualmente receberaÄo.

Em 1998, a ComissaÄo adoptou uma seÂrie de decisoÄ es interessantes do ponto de vista da nocàaÄo de
auxõÂlio estatal, as quais se resumem infra.

1. Vantagens para a(s) empresa(s)

195. Uma vantagem econoÂ mica pode ser concedida sob diversas formas e em diversas circunstaÃncias.
No Processo Ladbroke 99, o Tribunal de Primeira InstaÃncia concluiu que a decisaÄo do Ministro franceÃs
do Orcàamento que autorizava a empresa «Pari Mutuel Urbain (PMU) a diferir o pagamento ao Estado
franceÃs de determinados encargos e taxas cobrados sobre as apostas em corridas de cavalos resultava
na concessaÄo de vantagens financeiras a esta empresa, melhorando por conseguinte o seu
posicionamento no mercado das apostas, quer a nõÂvel nacional, quer a nõÂvel internacional.

196. No processo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a ComissaÄo declarou que a conclusaÄo com
empresas controladas pelo Estado de contratos exclusivos de fornecimento de servicàos ou produtos ao
Estado poder-lhes-ia conferir vantagens econoÂ micas se estes contratos fossem remunerados a precàos
superiores aos do mercado 100. EÂ possõÂvel que estes contratos se limitassem a contribuir para assegurar
a sobreviveÃncia dos beneficiaÂrios e a dar-lhes a possibilidade de procederem a subvencàoÄ es cruzadas
entre as suas diferentes actividades comerciais. O beneficiaÂrio do auxõÂlio em questaÄo opera no sector
do fabrico de moeda, o qual naÄo eÂ objecto de comeÂrcio intracomunitaÂrio. Todavia, foram-lhe
adjudicados dois contratos com paõÂses terceiros, suspeitando-se que a sua proposta foi mais favoraÂvel
do que a dos seus concorrentes europeus gracàas a estas subvencàoÄ es cruzadas.

197. Na sua decisaÄo relativa ao auxõÂlio de emergeÃncia concedido aÁ Case di Cura Riunite 101, a
ComissaÄo considerou que a concessaÄo de uma garantia estatal a este estabelecimento de sauÂ de italiano
naÄo conferia qualquer vantagem econoÂ mica. Dada a deÂbil situacàaÄo financeira do beneficiaÂrio, que lhe
vedava o acesso a creÂdito no mercado, a ComissaÄo considerou que o elemento de auxõÂlio equivalia ao
montante total do empreÂstimo obtido gracàas a este mecanismo de garantia. NaÄo obstante, o Estado era
o principal cliente da Case di Cura, devendo a esta empresa no aÃmbito de transaccàoÄ es comerciais
normais um montante quatro vezes superior ao empreÂstimo garantido. Na medida em que o Estado
naÄo pode ser objecto de um processo de liquidacàaÄo, contrariamente a qualquer outro devedor em
circunstaÃncias comparaÂveis, a Case di Cura encontrava-se numa situacàaÄo de grande desvantagem
relativamente aos seus concorrentes que prestam servicàos a particulares. A garantia produz efeitos ateÂ

aÁ data de reembolso da dõÂvida pelo Estado. Neste caso, o Estado naÄo concedeu qualquer auxõÂlio
injustificado aÁ empresa, tendo-se limitado a compensar parte das desvantagens financeiras que ele
proÂ prio causou ao naÄo reembolsar a sua dõÂvida.

198. Uma empresa pode tambeÂm beneficiar de uma vantagem econoÂ mica atraveÂs das condicàoÄ es de
acesso a infra-estruturas e exploracàaÄo das mesmas. Empresas que podem usufruir do desenvolvimento
de infra-estruturas, por exemplo, transferindo as suas instalacàoÄ es para um parque empresarial,
beneficiam de uma vantagem gratuita se nada pagarem a tõÂtulo de contrapartida. Na sua decisaÄo de dar
inõÂcio a um processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente a uma seÂrie de auxõÂlios

99 Processo T-67/94 Ladbroke Racing Ltd v ComissaÄo, [1998] ColectaÃnea II-1.
100 C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ItaÂ lia, ainda naÄo publicado no JO.
101 N 461/97, ItaÂ lia, JO C 149, 15.05.1998.
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concedidos pelas Autoridades austrõÂacas aÁ Lenzing Lyocell 102, a ComissaÄo observou que o
desenvolvimento de certas infra-estruturas visava especificamente esta empresa, tendo-se ainda
interrogado quanto aÁ questaÄo de saber se um investidor privado, que explore um parque empresarial,
estaria disposto a efectuar gratuitamente trabalhos desta natureza para uma empresa especõÂfica.

199. Concretamente no que se refere aÁ descontaminacàaÄo de instalacàoÄ es, a ComissaÄo tem em conta a
aplicacàaÄo do princõÂpio do poluidor-pagador e, se relevante, o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
a favor do ambiente 103. Num caso de financiamento puÂ blico a favor de uma empresa que procedeu aÁ

descontaminacàaÄo das suas instalacàoÄ es, a ComissaÄo concluiu que o proprietaÂrio das mesmas tinha
beneficiado de uma vantagem econoÂ mica ao naÄo ter de suportar os custos de descontaminacàaÄo. Nos
termos do direito austrõÂaco, o proprietaÂrio apenas tem uma responsabilidade subsidiaÂria face ao
poluidor. Neste caso, o poluidor encontrava-se em liquidacàaÄo e tinha cessado todas as actividades. Por
conseguinte, podia concluir-se que lhe era impossõÂvel retirar qualquer vantagem da descontaminacàaÄo
das instalacàoÄ es 104.

200. No contexto mais vasto dos auxõÂlios estatais a promotores imobiliaÂrios, a ComissaÄo considerou,
no caso do regime Parcerias Inglesas, que o financiamento do diferencial estimado entre o valor do
bem imoÂ vel naÄo valorizado acrescido do custo da valorizacàaÄo e o valor alegadamente inferior do
projecto acabado constituõÂa um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o. Segundo o regime em
questaÄo, o financiamento proposto deveria constituir um incentivo quantificaÂvel para os investidores/
promotores efectuarem trabalhos em instalacàoÄ es que, pela sua natureza ou situacàaÄo geograÂfica, naÄo
eram atraentes para investidores privados 105.

201. A ComissaÄo aplica regularmente o criteÂrio do investidor privado a fim de verificar se o apoio do
Estado a empresas puÂ blicas ou a empresas privadas por ele parcialmente controladas eÂ concedido em
condicàoÄ es mais favoraÂveis do que por parte de um investidor privado em condicàoÄ es normais de
mercado. Em caso afirmativo, a atitude do Estado equivale a um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do n.o 1 do
artigo 87.o. O Tribunal de Primeira InstaÃncia proferiu dois acoÂ rdaÄos relativos aÁ aplicacàaÄo deste
princõÂpio. No processo Cityflyer Express 106, estabeleceu que, sempre que a ComissaÄo concluir que um
investidor privado naÄo teria realizado a operacàaÄo nas mesmas condicàoÄ es que o Estado, deve aleÂm disso
identificar as condicàoÄ es que um investidor privado consideraria satisfatoÂ rias. No processo BP
Chemicals 107, o Tribunal concluiu que, apesar de o Estado ter adquirido por duas vezes participacàoÄ es
no capital de uma empresa e, ao fazeÃ-lo, ter concedido duas vezes um auxõÂlio estatal aÁ mesma empresa,
naÄo pode inviabilizar a apreciacàaÄo individual de uma eventual terceira aquisicàaÄo de participacàaÄo,
enquanto investimento autoÂ nomo, aÁ luz do criteÂrio do investidor privado. Neste caso, todavia,
considerando que as primeiras operacàoÄ es naÄo se revelaram rentaÂveis, o Tribunal de Primeira InstaÃncia
convidou a ComissaÄo a determinar se um investidor privado adquiriria pela terceira vez uma
participacàaÄo no capital da empresa.

202. No processo Ponsal 108, a ComissaÄo concluiu que a remissaÄo de dõÂvidas ao Estado no aÃmbito do
processo de liquidacàaÄo de uma empresa naÄo constituõÂa um auxõÂlio, com base em caÂ lculos alternativos

102 C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, AÂ ustria, JO C 009, 13.01.1999.
103 JO C 72, 13.03.1994.
104 C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, AÂ ustria, JO C 201, 27.06.1998.
105 E 2/97 Parcerias Inglesas, Reino Unido.
106 Processo T-16/96 Cityflyer Express LtD v ComissaÄo [1998] ColectaÃnea II-757.
107 Processo T-11/95 BP Chemicals Ltd v ComissaÄo [1998], ainda naÄo publicado na ColectaÃnea.
108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), ainda naÄo

publicado no JO.
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transmitidos pelas autoridades nacionais, os quais confirmavam que se se tivesse recorrido a outras
formas de liquidacàaÄo previstas na ordem jurõÂdica nacional, as perdas teriam sido superiores. As
autoridades nacionais comprovaram tambeÂm que o direito espanhol em mateÂria de faleÃncia tinha sido
escrupulosamente respeitado.

203. Ao apreciar o precào de venda de uma empresa sideruÂ rgica, a ComissaÄo concluiu 109, na
sequeÃncia de um exame aprofundado dos dois meÂtodos, a saber, a avaliacàaÄo dos bens e a avaliacàaÄo do
cash-flow futuro, utilizados por auditores independentes, que o criteÂrio do investidor privado tinha sido
observado. Os nõÂveis de precàos foram calculados segundo um cenaÂrio pessimista e um cenaÂrio
optimista. A ComissaÄo considerou que o precào real correspondia ao precào do mercado na medida em
que se situava neste intervalo. O argumento da realizacàaÄo de um valor acrescentado, apoÂ s a cotacàaÄo da
empresa, veio corroborar a posteriori a anaÂlise supra, embora naÄo seja suficiente, por si soÂ , para provar
a observaÃncia do criteÂrio do investidor privado e, por conseguinte, excluir a existeÃncia de auxõÂlio.

204. Ao decidir dar inõÂcio ao processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o 110 relativamente aÁs tarifas
preferenciais de electricidade aplicadas pela empresa puÂ blica EDF a determinadas empresas do sector
do papel, a ComissaÄo verificou nomeadamente em que medida o comportamento da EDF se regia por
uma loÂ gica comercial. AleÂm disso, exprimiu duÂ vidas quanto ao facto de o actual comportamento
discriminatoÂ rio se poder justificar por razoÄ es comerciais, a saber, lutar com os concorrentes para
manter clientes, conseguindo simultaneamente cobrir pelo menos parte dos custos variaÂveis e alguns
custos fixos.

205. Num processo que envolvia empresas a que foi confiada a prestacàaÄo de servicàos de interesse
econoÂ mico geral (construcàaÄo de uma rede de gaÂs natural e distribuicàaÄo de gaÂs na Dinamarca) 111, a
ComissaÄo concluiu que uma seÂrie de desagravamentos fiscais concedidos a estas empresas constituõÂa
um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o. Neste caso, o desagravamento fiscal fora
concedido a empresas seleccionadas sem recurso a qualquer concurso puÂ blico, por forma a compensar
os custos iniciais de investimento na construcàaÄo e extensaÄo de uma rede de gaÂs natural. Todavia, a
ComissaÄo decidiu autorizar os auxõÂlios em virtude do n.o 2 do artigo 86.o do Tratado CE, na medida em
que se demonstrou que a aplicacàaÄo das regras da concorreÃncia impediria a realizacàaÄo da missaÄo
especõÂfica imposta aÁs empresas beneficiaÂrias. Ao aplicar esta disposicàaÄo do Tratado, a ComissaÄo
reconheceu que o comeÂrcio naÄo seria afectado numa medida contraÂria ao interesse da Comunidade,
especialmente por as medidas em causa deverem ser objecto de uma nova notificacàaÄo apoÂ s o ano 2000,
no contexto da entrada em vigor da directiva comunitaÂria relativa aÁ liberalizacàaÄo do mercado do gaÂs
natural 112.

2. Origem dos recursos

206. No que se refere aÁ concessaÄo de vantagens econoÂ micas atraveÂs de legislacàaÄo, o Tribunal de
Justicàa das Comunidades Europeias examinou um processo no qual uma empresa tinha sido isenta da
aplicacàaÄo geral da legislacàaÄo em mateÂria de contratos de trabalho a prazo. O Tribunal concluiu que esta
isencàaÄo naÄo implicava a transfereÃncia directa ou indirecta de recursos estatais para a empresa 113.

109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð RequisicàaÄo da empresa pelas autoridades puÂ blicas, ainda naÄo publicado no JO.
110 C 39/98 (ex NN 53/98), AuxõÂlios da EDF a certas empresas do sector do papel, ainda naÄo publicado.
111 N 449a/97 e NN 50/98, Medidas a favor do sector do gaÂs natural na Dinamarca, ainda naÄo publicado no JO.
112 Directiva 98/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, JO L 245, 04.09.1998.
113 Processos C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido e outros v Ente Poste Italiane [1998] ColectaÃnea I-2629.
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3. CriteÂrio da especificidade

207. EÂ importante, nomeadamente quando se trata de medidas fiscais ou de polõÂtica social, distinguir
os casos em que os beneficiaÂrios saÄo certas empresas ou producàoÄ es, como previsto no n.o 1 do
artigo 87.o, dos casos em que as medidas em causa teÃm repercussoÄ es intersectoriais e visam favorecer a
economia no seu conjunto. Nesta segunda situacàaÄo, naÄo se trata de um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do
n.o 1 do artigo 87.o, mas sim de uma medida geral.

208. No Processo Ladbroke 114, o Tribunal de Primeira InstaÃncia teve ocasiaÄo de desenvolver e
precisar o conceito de especificidade. O facto de um auxõÂlio concedido a um agente econoÂ mico poder
beneficiar tambeÂm, embora indirectamente, vaÂrios outros operadores cujas actividades dependem da
actividade do beneficiaÂrio naÄo eÂ suficiente para concluir que se trata de uma medida geral naÄo
abrangida pelo n.o 1 do artigo 87.o; poderaÂ , quando muito, permitir invocar a derrogacàaÄo prevista no
n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o (auxõÂlio destinado a facilitar o desenvolvimento de certas actividades
econoÂ micas). A «Pari Mutuel Urbain (PMU) assegura, a tõÂtulo exclusivo, a organizacàaÄo de um certo
tipo de apostas em corridas hõÂpicas em Francàa, encontrando-se sujeito aÁ legislacàaÄo fiscal que rege
especificamente o sector das corridas de cavalos neste paõÂs. O Tribunal de Primeira InstaÃncia
corroborou a posicàaÄo da ComissaÄo segundo a qual este regime especõÂfico, no cerne da anaÂ lise do
presente caso, naÄo deve ser considerado uma derrogacàaÄo ao regime fiscal geral, devendo antes ser
examinado exclusivamente aÁ luz do regime fiscal franceÃs especificamente aplicaÂvel ao sector das
corridas de cavalos. O Tribunal acrescentou ainda que o caraÂcter temporaÂrio ou permanente da medida
em causa eÂ irrelevante para efeitos da interpretacàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o. AleÂm disso, o facto de as
medidas naÄo constituõÂrem uma operacàaÄo pontual naÄo eÂ pertinente, dado que, de acordo com a
jurisprudeÃncia constante, uma medida eÂ qualificada auxõÂlio estatal exclusivamente em funcàaÄo dos seus
efeitos e naÄo das suas causas ou objectivos.

209. Os pagamentos a trabalhadores de uma empresa insolvente despedidos apoÂ s a ruptura do seu
contrato de trabalho, a fim de lhes permitir uma melhor cobertura de desemprego, constitui uma
medida que proporciona uma cobertura social complementar, superior aÁ prevista pelas obrigacàoÄ es
legais da empresa. A ComissaÄo concluiu 115 que naÄo se tratava de um auxõÂlio estatal aÁ empresa
insolvente, mas sim um apoio excepcional com efeitos essencialmente positivos a nõÂvel da cobertura
social destes trabalhadores.

210. Em Julho, a ComissaÄo procedeu a um novo exame do tratamento preferencial reservado ao
sector da induÂ stria transformadora comparativamente ao dos servicàos no aÃmbito do regime irlandeÃs de
imposto sobre o rendimento das sociedades. Em 1980, quando o comeÂrcio dos servicàos era menos
liberalizado do que no final dos anos 90, a ComissaÄo havia considerado que este tratamento
preferencial da induÂ stria transformadora, praticamente o uÂ nico sector aberto aÁ concorreÃncia, constituõÂa
uma medida de caraÂcter geral. Na sua decisaÄo de 22 de Julho de 1998 116, na qual propunha medidas
adequadas em virtude do n.o 1 do artigo 88.o do Tratado CE, a ComissaÄo concluiu que este tratamento
preferencial constituõÂa naÄo soÂ um auxõÂlio estatal, mas tambeÂm um auxõÂlio ao funcionamento que naÄo
podia ser autorizado, dado que a Irlanda perdeu o seu estatuto de regiaÄo assistida na acepcàaÄo do n.o 3,
alõÂnea a), do artigo 87.o. Por conseguinte, deve ser posto termos a este tratamento preferencial,
adoptando uma taxa uÂ nica de imposto, aplicaÂvel tanto aÁ induÂ stria transformadora como aos servicàos.

114 Processo T-67/94, acima referido.
115 C 44/97 (ex NN 78/97), Medidas a favor da MAGEFESA e sucessores, Espanha, ainda naÄo publicado no JO.
116 Processos E 1/98 e E 2/98, JO C 395, 18.12.98.
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4. DistorcàoÄ es da concorreÃncia e efeitos sobre o comeÂrcio intracomunitaÂrio

211. Em conformidade com o acoÂ rdaÄo proferido pelo Tribunal de Primeira InstaÃncia no processo
RegiaÄo da Flandres/ComissaÄo 117, sempre que o Estado confere uma vantagem, mesmo reduzida, a
uma empresa de um sector caracterizado por uma concorreÃncia intensa, existe distorcàaÄo de
concorreÃncia ou risco de distorcàaÄo de concorreÃncia. Para determinar as repercussoÄ es sobre o comeÂrcio
entre os Estados-Membros, basta constatar que as actividades exercidas pelo beneficiaÂrio, mesmo que
limitadas, suscitam um importante comeÂrcio entre os Estados-Membros.

212. No caso de um regime que preveÃ a extensaÄo de um desagravamento fiscal, a saber, «obrigacàaÄo
de naÄo utilizacàaÄo de combustõÂveis foÂ sseis a favor da producàaÄo de electricidade a partir de fontes
renovaÂveis 118, a ComissaÄo considerou que o comeÂrcio da electricidade entre os Estados-Membros era
susceptõÂvel de ser afectado, nomeadamente o comeÂrcio entre o Reino Unido e a Francàa atraveÂs do
Canal da Mancha.

213. Os auxõÂlios aÁs empresas destinados a apoiar o investimento directo estrangeiro saÄo susceptõÂveis
de afectar o comeÂrcio entre Estados-Membros. Na realidade, eÂ possõÂvel que os concorrentes do
beneficiaÂrio destes auxõÂlios lutem por aumentar a sua quota de mercado em paõÂses terceiros sem
receber qualquer auxõÂlio. Trata-se de uma posicàaÄo que a ComissaÄo reafirmou ao adoptar uma decisaÄo
final negativa no primeiro caso notificado de auxõÂlio ao investimento directo estrangeiro a favor de
uma grande empresa 119. A ComissaÄo verificou se a derrogacàaÄo prevista no n.o 3, alõÂnea c), do
artigo 87.o, era aplicaÂvel. EÂ conveniente recordar que eÂ praÂtica constante da ComissaÄo aprovar auxõÂlios
ao investimento directo estrangeiro a favor das PME se concedidos nas condicàoÄ es estabelecidas nas
OrientacàoÄ es comunitaÂrias dos auxõÂlios estatais aÁs pequenas e meÂdias empresas.

C Ð ApreciacàaÄ o da compatibilidade dos auxõÂlios com o mercado comum

1. AuxõÂlios horizontais

1.1. InvestigacàaÄo e desenvolvimento

214. Ao aplicar o Enquadramento dos auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e ao desenvolvimento de
1996 120, a ComissaÄo procura essencialmente verificar se os auxõÂlios que lhe saÄo notificados
correspondem efectivamente a projectos de investigacàaÄo e de desenvolvimento e se constituem um
incentivo aÁ realizacàaÄo desses projectos. Em 1998, a ComissaÄo deu inõÂcio ao processo previsto no n.o 2
do artigo 88.o do Tratado CE relativamente a vaÂrios casos de auxõÂlio aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento
em que subsistiam duÂ vidas quanto a pelo menos um dos criteÂrios: sector da electroÂ nica (Sican 121), do

117 Processos T-214/95, [1998] ColectaÃnea II-717.
118 N 153/98, ObrigacàaÄo de naÄo utilizacàaÄo de combustõÂveis foÂ sseis como fonte de energia renovaÂvel, ainda naÄo

publicado no JO, Reino Unido, ainda naÄo publicado no JO.
119 C 77/98 (ex. 99/97), Investimento directo na China pela LiftGmbH, AÂ ustria, ainda naÄo publicado no JO, ver

CapõÂtulo C 3 infra.
120 JO C 45, 17.2.1996.
121 C20/98 (ex-NN 166/97, NN 169/97 e NN 170/97), JO C 307, 7.10.1998.
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papel (KNP Leykam 122), das embalagens (BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) e das
impressoras (OceÂ N.V. 124).

215. No processo Sican, a ComissaÄo verificou, na sequeÃncia de denuÂ ncias apresentadas, que tinha
sido pago um auxõÂlio superior a 100 milhoÄ es de ecus sem notificacàaÄo preÂvia pelas Autoridades alemaÄs.
AleÂm disso, aÁ luz das informacàoÄ es transmitidas por estas autoridades, a ComissaÄo naÄo poÃ de apreciar a
compatibilidade do auxõÂlio com o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios aÁ I&D. No caso da OceÂ, a
ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo formal uma vez que tinha seÂrias duÂ vidas quanto ao caraÂcter
de investigacàaÄo e desenvolvimento dos trabalhos efectuados. Na realidade, as informacàoÄ es
comunicadas aÁ ComissaÄo permitiam inferir que o auxõÂlio proposto pelas Autoridades neerlandesas
correspondia a trabalhos muito proÂ ximos do mercado que naÄo podiam, por conseguinte, ser
qualificados «investigacàaÄo e desenvolvimento na acepcàaÄo do Enquadramento comunitaÂrio. As
Autoridades austrõÂacas preferiram renunciar ao projecto KNP Leykam. As Autoridades alemaÄs
optaram tambeÂm por retirar a sua notificacàaÄo no caso Biotec, constatando que parte deste auxõÂlio era
abrangida por um regime anteriormente aprovado pela ComissaÄo e renunciando aÁ parte remanescente
do projecto de auxõÂlio.

216. Em vaÂrios outros casos, a ComissaÄo verificou que os auxõÂlios notificados observavam os criteÂrios
estabelecidos no Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios aÁ I&D (nomeadamente, no que diz respeito
ao caraÂcter de investigacàaÄo e desenvolvimento dos projectos e ao efeito de incentivo dos auxõÂlios), pelo
que eram compatõÂveis com o Tratado CE. A tõÂtulo de exemplo, pode citar-se o caso COMMEND,
notificado conjuntamente pelas Autoridades francesas 125 e neerlandesas 126. Este projecto EUREKA,
desenvolvido em colaboracàaÄo por industriais alemaÄes, austrõÂacos, belgas, franceses e neerlandeses,
destina-se aÁ obtencàaÄo de conhecimentos situados largamente a montante do desenvolvimento de
produtos comercializaÂveis. Corresponde aÁ fase de investigacàaÄo «industrial na acepcàaÄo do enqua-
dramento. O auxõÂlio concedido pelos Governos franceÃs e neerlandeÃs deve permitir lancàar uma
cooperacàaÄo a nõÂvel comunitaÂrio num domõÂnio tecnoloÂ gico ambicioso. O projecto conduziraÂ , aleÂm disso,
a uma importante difusaÄo dos resultados obtidos. Por conseguinte, a ComissaÄo considerou que os
auxõÂlios propostos a favor deste projecto constituõÂam um incentivo para as empresas beneficiaÂrias
intensificarem os seus esforcàos de I&D e efectuarem, em colaboracàaÄo, trabalhos mais ambiciosos e
arriscados do que normalmente fariam.

1.2. Emprego e formacàaÄo

217. A melhoria da situacàaÄo do emprego constitui um dos principais desafios com que a Comunidade
se encontra confrontada. A promocàaÄo de «um elevado nõÂvel de emprego tornou-se uma questaÄo de
interesse comum para os Estados-Membros. O novo tõÂtulo sobre o emprego a inserir no Tratado CE
impoÄ e aos Estados-Membros a elaboracàaÄo de uma estrateÂgia coordenada para o emprego e promocàaÄo
de maÄo-de-obra qualificada, com formacàaÄo de faÂcil adaptacàaÄo, bem como de mercados de trabalho
capazes de reagir rapidamente a qualquer evolucàaÄo econoÂ mica. O importante papel desempenhado
pela formacàaÄo, tanto a nõÂvel do reforcào da competitividade da Comunidade, como da criacàaÄo e
manutencàaÄo de postos de trabalho, encorajou os Estados-Membros a promoverem o investimento na
formacàaÄo. A proÂ pria ComissaÄo lancàou uma seÂrie de diferentes iniciativas neste domõÂnio tendo-se, por

122 C 23/98 (ex-N 895/96), JO C 296, 24.9.1998.
123 C 8/98 (ex-N237/97 e NN 151/97), JO C 219, 15.7.1998.
124 C 18/98 (ex N 939/96), JO C 270, 29.08.1998.
125 N 664/97, JO C 192, 19.06.1998.
126 N 506/97, JO C 192, 19.06.1998.
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outro lado, esforcàado por integrar a vertente formacàaÄo e respectiva abordagem favoraÂvel noutras
polõÂticas comunitaÂrias, nomeadamente na polõÂtica da concorreÃncia.

218. Em 22 de Julho de 1998, a ComissaÄo adoptou o Enquadramento dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo 127.
Este texto clarifica, antes de mais, as circunstaÃncias em que os financiamentos puÂ blicos concedidos aÁs
empresas para a formacàaÄo dos seus trabalhadores podem ser abrangidos pelas regras de concorreÃncia
relativas aos auxõÂlios estatais. Na realidade, o Enquadramento apenas abrange uma parte muito
reduzida dos financiamentos puÂ blicos a favor da formacàaÄo dos trabalhadores. A maior parte das
medidas estatais neste domõÂnio naÄo constitui auxõÂlios na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o, mas sim
medidas gerais. EÂ o caso das medidas especificamente vocacionadas para os trabalhadores,
independentemente da empresa em que trabalham ou dirigidas a todas as empresas indiscriminada-
mente, por exemplo, sob forma de incentivos fiscais. Estas medidas naÄo colocam quaisquer problemas
na perspectiva da concorreÃncia, sendo pelo contraÂrio, encorajadas pela ComissaÄo.

219. Em contrapartida, sempre que favorece apenas algumas empresas ao reduzir os custos de
formacàaÄo dos trabalhadores que deveriam suportar, o auxõÂlio estatal coloca-as numa situacàaÄo de
vantagem face aos concorrentes pelo que eÂ susceptõÂvel de falsear a concorreÃncia. O enquadramento
define os criteÂrios que a ComissaÄo utilizaraÂ para apreciar a compatibilidade destes auxõÂlios com o
mercado comum. Estes criteÂrios visam impedir distorcàoÄ es da concorreÃncia entre empresas que naÄo se
justificam aÁ luz dos objectivos prosseguidos em mateÂria de formacàaÄo dos trabalhadores.

220. Na sua apreciacàaÄo da compatibilidade, a ComissaÄo adopta uma abordagem muito positiva
relativamente aos auxõÂlios que beneficiam efectivamente os trabalhadores e melhoram a sua
«empregabilidade. Uma formacàaÄo que proporciona aos trabalhadores competeÃncias facilmente
transferõÂveis para outras empresas reforcàa efectivamente as suas possibilidades de emprego no
mercado do trabalho. Os auxõÂlios autorizados saÄo, por conseguinte, mais elevados do que no caso da
formacàaÄo especificamente dirigida a uma empresa, menos vantajosa para os trabalhadores.

A ComissaÄo considera tambeÂm que o nõÂvel de despesas mais reduzido em mateÂria de formacàaÄo nas
PME e nas regioÄ es menos favorecidas, bem como a difõÂcil posicàaÄo de determinadas categorias de
trabalhadores no mercado do trabalho podem justificar nõÂveis de auxõÂlio mais elevados.

Estes princõÂpios foram concretizados na definicàaÄo de uma seÂrie de limiares de intensidade abaixo dos
quais os auxõÂlios podem ser considerados compatõÂveis com o mercado comum. Estes limiares variam
entre 25%, no caso das despesas de grandes empresas com programas de formacàaÄo especõÂfica, e 90%,
no caso de PME das regioÄ es abrangidas pelo n.o 3, alõÂnea a), do artigo 87.o que promovam programas
de formacàaÄo geral destinados a categorias de trabalhadores considerados desfavorecidos no mercado
do trabalho.

1.3. Ambiente

221. Em 1998, a ComissaÄo teve a oportunidade de clarificar de novo a sua interpretacàaÄo do
Enquadramento dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente 128. Num caso especõÂfico, a ComissaÄo
salientou, nomeadamente, que as consideracàoÄ es de caraÂcter ambiental naÄo justificam a ultrapassagem
da intensidade autorizada para os auxõÂlios regionais sempre que o beneficiaÂrio se tenha limitado a

127 JO C 343, 11.11.1998.
128 JO C 72, 10.3.1994
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adaptar as suas instalacàoÄ es aÁs normas obrigatoÂ rias, naÄo obstante o caraÂcter especialmente rigoroso
destas dado a faÂbrica estar localizada numa reserva natural 129.

222. A ComissaÄo autorizou, por perõÂodos limitados ateÂ cinco anos, auxõÂlios ao funcionamento a favor
da utilizacàaÄo de fontes de energia renovaÂveis 130. Em diversos casos neerlandeses relativos aos
impostos sobre resõÂduos 131, a ComissaÄo, seguindo a sua praÂtica constante, autorizou em determinadas
condicàoÄ es auxõÂlios ao funcionamento para fins de proteccàaÄo do ambiente.

1.4. AuxõÂlios de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo#

223. Os auxõÂlios de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade
representam uma forte percentagem dos auxõÂlios concedidos numa base ad hoc. O Sexto RelatoÂ rio
sobre os auxõÂlios estatais 132, publicado em Julho e relativo ao perõÂodo 1994-1996, aÁ semelhancàa do
Quinto relatoÂ rio, revela que continuam a ser concedidos volumes consideraÂveis de auxõÂlios ad hoc aos
sectores da induÂ stria transformadora, dos servicàos financeiros e dos transportes aeÂreos. A ComissaÄo
estaÂ preocupada com esta tendeÃncia, dadas as graves distorcàoÄ es que podem resultar da manutencàaÄo em
actividade de empresas que, de outra forma, teriam saõÂdo do mercado.

224. A ComissaÄo prosseguiu os seus esforcàos no sentido de reforcàar as OrientacàoÄ es comunitaÂrias dos
auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade. Na
pendeÃncia da conclusaÄo deste processo, prorrogou a vigeÃncia actualmente em vigor 133 ateÂ Marcào de
1999 134. Ao aplicar estas orientacàoÄ es, a ComissaÄo reafirmou num grande nuÂ mero de casos que os
auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo naÄo podiam ser considerados compatõÂveis com o mercado comum naÄo
estiveram associados a um plano de reestruturacàaÄo viaÂvel.

2. AuxõÂlios regionais

225. Em conformidade com a sua decisaÄo de Dezembro de 1997, aquando da fixacàaÄo do limiar de
cobertura dos auxõÂlios regionais em 42,7% da populacàaÄo da UniaÄo Europeia para o perõÂodo 2000-2006,
em 1998 a ComissaÄo actualizou os limiares de cobertura nacionais com base em dados mais recentes
(1994/1996 no caso do PIB per capita e 1995/1997 no caso do desemprego). A ComissaÄo comunicou
ainda aos Estados-Membros os respectivos limiares. Assim, estes dispoÄ em de todos os elementos de
que necessitam para proceder aÁ notificacàaÄo dos seus mapas de auxõÂlios regionais para 2000-2006.
Foram ainda convidados a efectuar esta notificacàaÄo antes de 31 de Marcào de 1999, por forma a permitir
que o exercõÂcio esteja concluõÂdo atempadamente, sem o que naÄo poderaÂ ser concedido qualquer auxõÂlio
com finalidade regional apoÂ s 31 de Dezembro de 1999.

226. Na sequeÃncia da adopcàaÄo, em Dezembro de 1997, do Enquadramento dos auxõÂlios com
finalidade regional, a ComissaÄo aprecia todos os regimes notificados desde entaÄo aÁ luz destas novas
disposicàoÄ es, excepcàaÄo feita aÁ aplicacàaÄo das novas intensidades que apenas entraraÄo em vigor em 1 de

129 Processo C 41/96, PaõÂses Baixos, AuxõÂlios a favor da construcàaÄo de uma faÂbrica de peroÂ xido de hidrogeÂnio, JO L
171, 17.05.1998

130 Processos N 752/97, Electricidade Verde, ainda naÄo publicado no JO e N 153/98, ObrigacàaÄo de naÄo utilizacàaÄo de
combustõÂveis foÂ sseis como fonte de energia renovaÂvel, ainda naÄo publicado no JO.

131 Processos N 513, 755, 754/97, JO C 156, 21.05.1998 e Processo N 813/97, ainda naÄo publicado no JO.
132 COM (1998)417 final.
133 JO C 368/12, 23.12.1994.
134 ProrrogacàaÄo publicada no JO C 74/31, 10.3.1998.
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Janeiro do ano 2000. Ademais, com vista a assegurar um tratamento equitativo propoÃ s, em Fevereiro
de 1998, aos Estados-Membros medidas adequadas a tõÂtulo do n.o 1 do artigo 88.o do Tratado com dois
objectivos: em primeiro lugar, poÃ r termo aÁ vigeÃncia dos actuais mapas das regioÄ es elegõÂveis para
auxõÂlios com finalidade regional em 31 de Dezembro de 1999, a fim de uniformizar os prazos e de os
alinhar pelos dos Fundos Estruturais; em segundo lugar, alterar, se necessaÂrio, todos os regimes
existentes que deveraÄo terminar apoÂ s 31 de Dezembro de 1999, para que a sua aplicacàaÄo observe as
novas disposicàoÄ es a partir de 1 de Janeiro de 2000. Todos os Estados-Membros aceitaram estas medidas
adequadas. Em colaboracàaÄo com estes uÂ ltimos, a ComissaÄo assegura o acompanhamento da execucàaÄo
destas medidas adequadas.

227. No corrente ano, a ComissaÄo adoptou as suas duas uÂ ltimas decisoÄ es relativas aos mapas de
auxõÂlios com finalidade regional dos Estados-Membros, elaboradas em conformidade com o
precedente Enquadramento dos auxõÂlios com finalidade regional 135. Os paõÂses em causa saÄo a
SueÂcia 136 e a AÂ ustria 137. Os mapas caducaraÄo em 31 de Dezembro de 1999. A ComissaÄo aprovou
tambeÂm um novo regime de auxõÂlios regionais da GreÂcia, no que se refere aÁ concessaÄo deste tipo de
auxõÂlios a todo o territoÂ rio grego 138.

3. AuxõÂlios ao investimento directo estrangeiro

228. As medidas de apoio estatal a investimentos directos estrangeiros constituem auxõÂlios estatais.
NaÄo obstante, podem ser compatõÂveis com o mercado comum se, para aleÂm dos seus efeitos sobre a
competitividade das empresas comunitaÂrias, promoverem outros objectivos comunitaÂrios, como o
desenvolvimento das PME. Na sua apreciacàaÄo dos auxõÂlios ao investimento directo de PME no
estrangeiro, a ComissaÄo continuaraÂ a aplicar o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais aÁs
PME.

229. Em contrapartida, os auxõÂlios a investimentos directos de grandes empresas seraÄo apreciados
numa base casuõÂstica. A ComissaÄo adoptou uma decisaÄo negativa relativamente a um auxõÂlio ao
investimento da Lift GmbH na China 139, considerando que o auxõÂlio era susceptõÂvel de afectar a
posicàaÄo competitiva das empresas europeias concorrentes no mercado relevante. Na sua decisaÄo de dar
inõÂcio ao processo, a ComissaÄo informou que apreciaria, nomeadamente, a necessidade do auxõÂlio,
incluindo a sua intensidade, aÁ luz da competitividade internacional da induÂ stria europeia e/ou dos
riscos subjacentes a projectos de investimento em determinados paõÂses terceiros. O Estado-Membro
em causa naÄo tinha demonstrado que, para uma empresa de dimensaÄo internacional com o volume de
negoÂ cios de 180,5 milhoÄ es de ecus, um auxõÂlio de 130 milhoÄ es de ecus constituõÂa um factor decisivo para
a instalacàaÄo de uma unidade de producàaÄo na China, paõÂs no qual a empresa beneficiaÂria era jaÂ

arrendataÂria de instalacàoÄ es.

Com esta decisaÄo, a ComissaÄo em nada compromete a sua polõÂtica futura em mateÂria de investimento
directo no estrangeiro. A ComissaÄo naÄo exclui que certos investimentos directos no estrangeiro de
grandes empresas possam beneficiar de auxõÂlios estatais, sempre que se demonstrar que o projecto naÄo
conduz a distorcàoÄ es da concorreÃncia incompatõÂveis na EEE. AleÂm disso, neste contexto, qualquer

135 JO C 212, 12.08.88.
136 N 65/97, JO C 89, 25.03.98.
137 N 482/98, ainda naÄo publicado no JO.
138 NN 59A/98, ainda naÄo publicado no JO.
139 C 77/98 (ex 99/97) Investimento directo na China pela LiftGmbH, AÂ ustria, ainda naÄo publicado no JO.
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potencial elemento de subsõÂdio aÁ exportacàaÄo deve ser minuciosamente apreciado, uma vez que os
mesmos saÄo proibidos pelo Acordo sobre SubvencàoÄ es e Medidas de CompensacàaÄo no aÃmbito da OMC.

4. AuxõÂlios sectoriais

4.1. Sectores sujeitos a regras especõÂficas

4.1.1. ConstrucàaÄo naval

230. A ComissaÄo naÄo conseguiu ainda honrar o compromisso assumido de suprimir progressiva-
mente os auxõÂlios ao funcionamento no sector da construcàaÄo naval, uma vez que os Estados Unidos
naÄo ratificaram o Acordo da OCDE relativo aÁs condicàoÄ es da concorreÃncia neste sector. Em Junho de
1998, o Conselho adoptou, por conseguinte, um novo regulamento relativo aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo
naval 140, que sucede aÁ SeÂtima Directiva do Conselho nesta mateÂria. Este regulamento entraraÂ em
vigor em 1 de Janeiro de 1999 e aplicar-se-aÂ ateÂ 31 de Dezembro de 2003. Em princõÂpio, conduziraÂ ao
abandono dos auxõÂlios ao funcionamento (que cessaraÄo no final do ano 2000) a favor de outras formas
de apoio, como auxõÂlios ao encerramento, aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento, aÁ proteccàaÄo do ambiente,
aÁ reestruturacàaÄo, bem como auxõÂlios regionais ao investimento com vista a aumentar a produtividade
das instalacàoÄ es existentes e auxõÂlios ao investimento a favor da inovacàaÄo. Os actuais limites aplicaÂveis
ao auxõÂlio ao funcionamento de 9% (contra 4,5% no caso de embarcacàoÄ es de menor dimensaÄo e
operacàoÄ es de transformacàaÄo) manter-se-aÄo em vigor ateÂ 31 de Dezembro de 2000. O regulamento
estabelece que a ComissaÄo deve reexaminar regularmente a situacàaÄo do mercado.

231. Em 21 de Janeiro e 29 de Julho, a ComissaÄo apresentou os seus dois primeiros relatoÂ rios de
controlo dos programas de reestruturacàaÄo dos estaleiros navais puÂ blicos em Espanha e na Alemanha
(MTW-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund) 141. Estes relatoÂ rios fazem o ponto da situacàaÄo da execucàaÄo
dos planos de reestruturacàaÄo e da observaÃncia das condicàoÄ es associadas aÁ decisaÄo da ComissaÄo de
autorizacàaÄo destes auxõÂlios, a saber, reducàoÄ es de capacidade e limitacàoÄ es de producàaÄo.

No que se refere aÁ observaÃncia das reducàoÄ es de capacidade, a ComissaÄo considerou oportuno dar inõÂcio
ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado, a fim de determinar se a empresa alemaÄ
Kvaerner Warnow Werft, ultrapassou eventualmente os limites de capacidade de producàaÄo que lhe
foram impostos 142.

232. Numa das raras ocasioÄ es em que se poÃ de pronunciar sobre a utilizacàaÄo incorrecta por um
beneficiaÂrio de um auxõÂlio autorizado anteriormente, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo negativa
relativa aÁ utilizacàaÄo incorrecta pelo Grupo Bremer Vulkan de 400 milhoÄ es de ecus 143. O auxõÂlio tinha
sido concedido aÁ Bremer Vulkan na condicàaÄo de ser exclusivamente afectado aÁ reestruturacàaÄo dos seus
dois estaleiros navais MTW Schiffswerft Wismar e Volkswerft Stralsund situados nos novos LaÈnder. Na
realidade, estes 400 milhoÄ es de ecus foram utilizados para outras finalidades, essencialmente a favor de
outras filiais da Bremer Vulkan Verbund AG, que entretanto abriu faleÃncia. A ComissaÄo decidiu que o
Governo alemaÄo devia recuperar, no aÃmbito do processo de faleÃncia, o auxõÂlio incorrectamente

140 Regulamento (CE) n.o 1540/98 do Conselho de 29 de Junho de 1998, que estabelece novas regras de auxõÂlio aÁ
construcàaÄo naval, JO L 202, 18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 final e SEC(1998) 1313 final.
142 Processo C 66/98 (ex NN 113/98), ainda naÄo publicado no JO.
143 Processo C 7/96.
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utilizado. AleÂm disso, o Governo alemaÄo deveraÂ tomar todas as necessaÂrias provideÃncias para obter
das antigas empresas do Grupo Bremer Vulkan o reembolso dos montante parciais.

233. A ComissaÄo analisou igualmente o controlo das ajudas ao desenvolvimento no sector da
construcàaÄo naval, onde eÂ frequentemente difõÂcil verificar a posteriori a observaÃncia das condicàoÄ es
definidas. Em Fevereiro, a ComissaÄo encerrou parcialmente mediante uma decisaÄo negativa um
processo relativo aÁ concessaÄo pela Alemanha de uma ajuda ao desenvolvimento com vista aÁ construcàaÄo
de uma draga pela Volkswerft Stralsund e aÁ sua venda subsequente aÁ PT Rukindo na IndoneÂsia 144. A
ComissaÄo tinha autorizado o projecto de desenvolvimento em 1994 sob reserva de o navio ser
exclusivamente utilizado na IndoneÂsia. Ora, a partir de 1995, este navio foi utilizado na MalaÂsia mais
de 300 dias. A ComissaÄo considerou que o auxõÂlio havia sido incorrectamente utilizado e que era
incompatõÂvel com o n.o 7 do artigo 4.o da Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval, tendo
solicitado a recuperacàaÄo do montante do auxõÂlio, acrescido de juros.

234. Em Maio, a ComissaÄo deu inõÂcio a um processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente
a um projecto franceÃs de ajuda ao desenvolvimento 145. O auxõÂlio destinava-se aÁ venda de dois navios
construõÂdos nos Chantiers de l'Atlantique aÁ Renaissance Financial que os exploraraÂ na PolineÂsia
Francesa. A Renaissance Financial, empresa sediada em Paris, eÂ uma filial da empresa americana
Renaissance Cruise Inc. Ao examinar os projectos de desenvolvimento, a ComissaÄo verifica se o
proprietaÂrio real tem resideÃncia no paõÂs em desenvolvimento do beneficiaÂrio. Ora, uma vez que, neste
caso, o proprietaÂrio tem sede em Paris, a ComissaÄo entende que o auxõÂlio previsto naÄo respeita esta
condicàaÄo. Ademais, a ComissaÄo naÄo estaÂ convicta de que o projecto tem uma verdadeira componente
«desenvolvimento, na medida em que os beneficiaÂrios imediatos do auxõÂlio saÄo investidores numa
empresa estabelecida em Paris. Na realidade, afigurou-se que a PolineÂsia Francesa apenas beneficiaraÂ

das eventuais visitas aÁs ilhas.

4.1.2. Siderurgia

235. Em 1998, a ComissaÄo continuou a aplicar o sexto CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia 146. A nova
possibilidade de conceder auxõÂlios ao encerramento parcial continuou a naÄo ser utilizada. Em
contrapartida, vaÂrias empresas beneficiaram das novas disposicàoÄ es em mateÂria de proteccàaÄo do
ambiente, que permitem nomeadamente a concessaÄo de auxõÂlios mais elevados sempre que a empresa
efectua investimentos que proporcionam nõÂveis de proteccàaÄo do ambiente sensivelmente superiores
aos estabelecidos na legislacàaÄo em vigor. Por outro lado, a ComissaÄo adoptou decisoÄ es negativas
sempre que verificou que os auxõÂlios naÄo visavam os objectivos definidos no CoÂ digo. Foi este, por
exemplo, o caso da FSE Feralpi 147, em que a ComissaÄo solicitou o reembolso dos auxõÂlios,
considerando que neste caso naÄo era possõÂvel separar as diferentes actividades no interior de uma
empresa CECA e que auxõÂlios aprovados pela ComissaÄo para determinados fins naÄo podem ser
utilizados para outras finalidades.

144 Processo C 22/97, AuxõÂlio concedido pela Alemanha a favor do desenvolvimento da IndoneÂsia, ainda naÄo
publicado.

145 Processo C 37/98, (ex. N 124/98) JO C 307, 07.10.1998.
146 DecisaÄo 2496/96/CECA da ComissaÄo que estabelece regras comunitaÂrias em mateÂria de auxõÂlios estatais ao sector

do acào, JO L 338, 28.12.1996.
147 Processo C 75/97, ainda naÄo publicado no JO.
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4.1.3. CarvaÄo

236. Em 3 de Junho de 1998, a ComissaÄo adoptou treÃs decisoÄ es relativas ao sector da carvaÄo em
Espanha. Em primeiro lugar, autorizou 148 a Espanha a conceder apoio financeiro complementar para
os exercõÂcios de 1994, 1995 e 1996 num montante total de 416,7 milhoÄ es de ecus (67,053 milhoÄ es de
pesetas), dos quais, 127,1 milhoÄ es (20,452 milhoÄ es de pesetas) associados aÁ producàaÄo corrente e
289,6 milhoÄ es (46,601 milhoÄ es de pesetas) a encargos herdados do passado. Posteriormente, a
ComissaÄo autorizou 149 a concessaÄo de apoio financeiro para o exercõÂcio de 1997 num montante total
de 1068,3 milhoÄ es de ecus (177,234 milhoÄ es de pesetas), dos quais 704,5 milhoÄ es (116,877 milhoÄ es de
pesetas) associados aÁ producàaÄo corrente e 363,8 milhoÄ es (60,357 milhoÄ es de pesetas) a encargos
herdados do passado. Por fim, a ComissaÄo autorizou 150 um auxõÂlio para 1998 no montante total de
1164,8 milhoÄ es de ecus (193 817 milhoÄ es de pesetas), dos quais, 762,3 milhoÄ es (126 855 milhoÄ es de
pesetas) associados aÁ producàaÄo corrente e 402,4 milhoÄ es (66 962 milhoÄ es de pesetas) a encargos
herdados do passado.

237. Em 20 de Julho, a empresa britaÃnica do sector do carvaÄo RJB Mining plc interpoÃ s um recurso de
anulacàaÄo contra estas decisoÄ es relativas aÁ Espanha 151 junto do Tribunal de Primeira InstaÃncia.

238. Em 10 de Junho de 1998, a ComissaÄo autorizou 152 a Alemanha a conceder apoio financeiro
para o exercõÂcio de 1997 num montante total de 5 331,2 milhoÄ es de ecus (10 470,4 milhoÄ es de marcos
alemaÄes), dos quais, 4 919,1 milhoÄ es (9 661,2 milhoÄ es de marcos alemaÄes) associados aÁ producàaÄo
corrente e 412,1 milhoÄ es (809,2 milhoÄ es de marcos alemaÄes) a encargos herdados do passado Em 20 de
Julho, a empresa britaÃnica do sector do carvaÄo RJB Mining plc interpoÃ s um recurso de anulacàaÄo contra
esta decisaÄo junto do Tribunal de Primeira InstaÃncia 153.

239. Em 29 de Julho de 1998, na sequeÃncia de duas denuÂ ncias de um produtor britaÃnico de antracite,
a ComissaÄo declarou 154 que a utilizacàaÄo de um auxõÂlio estatal de 7,1 milhoÄ es de ecus (13,55 milhoÄ es de
marcos alemaÄes) concedido pela Alemanha e autorizado inicialmente 155 para o exercõÂcio de 1996 fora
ilegal. Um auxõÂlio de 3,5 milhoÄ es de ecus (6,8 milhoÄ es de marcos alemaÄes) concedido pela Alemanha
para o exercõÂcio de 1997 antes de a ComissaÄo ter adoptado a sua decisaÄo foi igualmente declarado
ilegal. Os beneficiaÂrios (Preussag Anthrazit GmbH e Sophia Jacoba GmbH) teÃm procedido ao
reembolso dos auxõÂlios em causa.

240. Em 29 de Julho de 1998, a ComissaÄo autorizou 156 a aquisicàaÄo da Saarbergwerke GmbH and
Preussag Anthrazit GmbH pela Ruhrkohle AG. A nova empresa criada, a Deutsche Kohle AG,
controlaraÂ a totalidade da producàaÄo alemaÄ de carvaÄo. Em 29 de Setembro, a RJB Mining plc interpoÃ s
de novo um recurso de anulacàaÄo contra esta decisaÄo junto do Tribunal de Primeira InstaÃncia 157.

148 DecisaÄo 98/635/CECA, JO L 303, 1998-6-3, p. 47 (ver tambeÂm XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica da ConcorreÃncia
1.1.3 CarvaÄo, §240, p. 84).

149 DecisaÄo 98/636/CECA, JO L 303, 1998-6-3, p. 53.
150 DecisaÄo 98/637/CECA, JO L 303, 1998-6-3, p. 57.
151 Processo T-111/98 R.
152 DecisaÄo 98/687/CECA, JO L 324, 2.12.1998, p. 30.
153 Processo T-110/98 R.
154 DecisaÄo ainda naÄo publicada (ver tambeÂm XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica da ConcorreÃncia, 1.1.3 CarvaÄo, §241,

p. 84).
155 DecisaÄo 96/560/CECA, JO L 244, 1996-9-25, p. 15.
156 DecisaÄo ainda naÄo publicada.
157 Processo T-156/98 R.
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241. Em 2 de Dezembro de 1998, a ComissaÄo, apoÂ s ter examinado o plano de reestruturacàaÄo do
sector alemaÄo do carvaÄo para os anos de 1998-2002, autorizou 158 uma intervencàaÄo financeira alemaÄ
para o exercõÂcio de 1998 no montante total de 4 803,6 milhoÄ es de ecus (9,427 milhoÄ es de marcos
alemaÄes), dos quais, 4 288,4 milhoÄ es (8,416 milhoÄ es de marcos alemaÄes) associados aÁ producàaÄo corrente
e 515,2 milhoÄ es (1 011 milhoÄ es de marcos alemaÄes) a encargos herdados do passado.

4.1.4. Sector dos veõÂculos automoÂveis

242. Em 1998, a ComissaÄo comecàou a aplicar o novo Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais ao sector dos veõÂculos automoÂ veis 159. De entre as decisoÄ es adoptadas em 1998, merecem
destaque as que em seguida se referem.

243. A ComissaÄo decidiu 160 naÄo levantar objeccàoÄ es a um auxõÂlio aÁ formacàaÄo concedido pelo
Governo portugueÃs aÁ AutoEuropa, uma empresa comum criada em 1991 pela Ford e pela Volkswagen
perto de SetuÂ bal. Para a construcàaÄo e entrada em funcionamento desta faÂbrica, a ComissaÄo tinha
aprovado a concessaÄo de auxõÂlios regionais ao investimento e de auxõÂlios aÁ formacàaÄo. A aplicacàaÄo desta
decisaÄo de 1991 foi objecto de acompanhamento que revelou que a empresa tinha continuado a
receber auxõÂlios aÁ formacàaÄo mesmo depois de iniciada a producàaÄo em 1995. Com a cooperacàaÄo das
Autoridades portuguesas e da empresa, os montantes excedentaÂrios relativamente ao permitido pelo
Enquadramento dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo foram reembolsados.

244. A ComissaÄo aprovou um auxõÂlio regional num total de 38 milhoÄ es de ecus aÁ LDV Ltd. para um
projecto de investimento destinado ao fabrico de uma nova linha de camionetas, no aÃmbito de uma
empresa comum com a Daewoo 161. O investimento seraÂ efectuado nas instalacàoÄ es da LDV em
Birmingham (Reino Unido). Trata-se da primeira decisaÄ o adoptada ao abrigo do actual
Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais ao sector dos veõÂculos automoÂ veis em que as
instalacàoÄ es alternativas se situam num paõÂs da Europa Central e Oriental (PECO). Em vez de
concentrar toda a sua producàaÄo de veõÂculos utilitaÂrios ligeiros nas suas instalacàoÄ es de Lublin, PoloÂ nia, a
Daewoo decidiu utilizar as instalacàoÄ es da LDV em Birmingham para aõÂ produzir parte dos veõÂculos.

245. A ComissaÄo prosseguiu o seu controlo dos planos de reestruturacàaÄo da Seat SA 162 e da Santana
Motor SA 163 em Espanha, bem como da execucàaÄo, escalonada por vaÂrios anos, de grandes projectos de
investimento, assim como dos pagamentos efectuados pelas autoridades nacionais no aÃmbito do
processo Fiat Mezzogiorno 164 em ItaÂ lia.

4.1.5. Sector das fibras sinteÂticas

246. Em 1998, a ComissaÄo continuou atenta aÁ aplicacàaÄo do uÂ ltimo Enquadramento dos auxõÂlios
estatais ao sector das fibras sinteÂticas, que entrou em vigor em 1996 por um perõÂodo de treÃs anos 165.
Em 16 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu prorrogar a validade deste enquadramento ateÂ Agosto de

158 DecisaÄo ainda naÄo publicada.
159 JO C 279, 15.09.97.
160 NN 36/97, JO C 208, 04.07.1998.
161 N 420/98, ainda naÄo publicado no JO.
162 C 34/95, 95/257/CE, JO L 88, 09.04.1996.
163 C 1/95, 97/17/CE, JO L 6, 10.01.1997.
164 C 45/91, JO L 117, 13.05.1993.
165 JO C 94, 30.03.1996.
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2001, data em que poderaÂ ser adoptada uma decisaÄo relativa aÁ integracàaÄo deste sector no aÃmbito de
aplicacàaÄo do Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios com finalidade regional a favor de grandes
projectos de investimento 166. Das decisoÄ es adoptadas este ano, merecem destaque as referidas infra.

247. A ComissaÄo decidiu encerrar o processo que tinha iniciado em Marcào de 1997, nos termos do
n.o 2 do artigo 88.o, relativamente ao projecto do Governo portugueÃs de conceder um auxõÂlio ao
investimento a favor da Cordex S.A., um produtor de cordas e cabos 167. No aÃmbito deste processo, as
Autoridades portuguesas aceitaram alterar a notificacàaÄo original, retirando da lista dos custos elegõÂveis
todos os custos das actividades abrangidas pelo aÃmbito de aplicacàaÄo do enquadramento, a saber, os
decorrentes da nova capacidade de extrusaÄo de fio de filamento de polipropileno. Dado que o projecto
se inseria no aÃmbito de um regime autorizado, a ComissaÄo poÃ de autorizar um auxõÂlio total de
2,69 milhoÄ es de ecus.

248. Em 25 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a um auxõÂlio estatal de 1,2 milhoÄ es de ecus que as Autoridades espanholas tencionavam
conceder aÁ BrileÂn S.A 168, um produtor de fibras sinteÂ ticas. O projecto de investimento incidia sobre a
racionalizacàaÄo tecnoloÂ gica e melhoramento das instalacàoÄ es de producàaÄo de fio de polieÂster. Na medida
em que se afigurava que o projecto implicava um aumento de capacidade no que se refere a uma das
fibras regidas pelo Enquadramento dos auxõÂlios ao sector das fibras sinteÂ ticas (o fio de polieÂster), a
ComissaÄo tem duÂ vidas que o auxõÂlio previsto observe os criteÂrios de autorizacàaÄo definidos no
enquadramento.

249. A ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente a um
auxõÂlio que as Autoridades alemaÄs tencionam conceder aÁ Saxonylon Textil GmbH, uma nova filial do
Grupo Toloram (Singapura), para um investimento em instalacàoÄ es de raiz 169 . O auxõÂlio acarretaria um
aumento das capacidades de producàaÄo de fio contõÂnuo de poliamida industrial e teÃxtil. AleÂm disso, as
Autoridades propunham-se conceder um auxõÂlio com a intensidade maÂxima autorizada para os auxõÂlios
com finalidade regional nos novos LaÈnder, afigurando-se pouco provaÂvel que o auxõÂlio contribua
directamente para a reestruturacàaÄo e reducàaÄo das capacidades no sector das fibras sinteÂ ticas nos novos
LaÈnder.

250. Por fim, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o, que tinha
iniciado em Outubro de 1997 mediante uma decisaÄo final parcialmente negativa no que se refere ao
auxõÂlio concedido aÁ SNIACE S.A 170, um produtor de fibras sinteÂ ticas de viscose.

4.1.6. Sector dos teÃxteis e vestuaÂ rio

251. O Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios com finalidade regional a favor de grandes
projectos de investimento 171, que entrou em vigor em 1 de Setembro de 1998, preveÃ disposicàoÄ es
especõÂficas para o sector dos teÃxteis e vestuaÂrio, dado o seu caraÂcter especõÂfico. Qualquer auxõÂlio a
novos investimentos no sector teÃxtil deve ser notificado individualmente se os custos globais do
projecto excederem 15 milhoÄ es de ecus, comparativamente a 50 milhoÄ es de ecus no que se refere a

166 JO C 107, 07.04.1998.
167 C 17/97(ex N 639/96) JO C 207, 3.7.1998.
168 C 25/98 (ex N 851/97) JO C 199, 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N 362/98), ainda naÄo publicado no JO.
170 C 68/97 (ex NN 118/97), ainda naÄo publicado no JO.
171 JO C 107, 7.4.1998.
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outros sectores; a intensidade de auxõÂlio deve ser de pelo menos de 50% do limite maÂximo dos custos
elegõÂveis na regiaÄo em causa e o auxõÂlio por posto de trabalho criado ou mantido deve ascender a
30 000 ecus, comparativamente a 40 000 ecus no que se refere a outros sectores 172.

4.1.7. Sector dos transportes

252. Em 1998, a ComissaÄo adoptou 35 decisoÄ es relativas a auxõÂlios ao sector dos transportes.

Transportes aeÂreos

253. No domõÂnio dos transportes aeÂreos, a ComissaÄo prosseguiu a anaÂlise da observaÃncia das
condicàoÄ es impostas nas decisoÄ es de autorizacàaÄo de auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo das companhias aeÂreas.

254. Em 3 de Junho, naÄo levantou qualquer objeccàaÄo ao pagamento aÁ Alitalia de uma segunda
prestacàaÄo de um aumento de capital, no montante de 258,23 milhoÄ es de ecus (500 mil milhoÄ es de liras
italianas). Esta decisaÄo insere-se no aÃmbito da decisaÄo favoraÂvel adoptada em 15 de Julho de 1997
relativamente a um aumento de capital da empresa no montante total de 1 420,26 milhoÄ es de ecus
(2 750 mil milhoÄ es de liras italianas), a pagar em treÃs prestacàoÄ es, sob reserva da observaÃncia de
determinadas condicàoÄ es destinadas a garantir, nomeadamente, o acompanhamento do plano de
reestruturacàaÄo, a transpareÃncia das modalidades de execucàaÄo e a naÄo transfereÃncia das dificuldades
sentidas pela Alitalia para os seus concorrentes. Insistindo de novo na necessidade de recuperar o
atraso em mateÂria de reducàaÄo dos custos, nomeadamente para o pessoal de bordo, a ComissaÄo constata
que o plano de reestruturacàaÄo foi executado de forma satisfatoÂ ria e que a Alitalia assumiu
compromissos suplementares destinados, por um lado, a garantir que o auxõÂlio naÄo eÂ utilizado no
financiamento de precàos promocionais e, por outro, a permitir aÁs companhias aeÂreas concorrentes
beneficiarem de direitos de traÂ fego para paõÂses terceiros.

255. Em 14 de Agosto, a ComissaÄo autorizou um auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Olympic Airways, sob a
forma de garantias relativas a um empreÂstimo, de uma reducàaÄo da dõÂvida da empresa e de uma injeccàaÄo
de capital. Este auxõÂlio, inicialmente autorizado em Outubro de 1994, tinha sido parcialmente
congelado durante mais de dois anos em razaÄo da naÄo observaÃncia pelo Governo grego de certas
condicàoÄ es fixadas na decisaÄo de autorizacàaÄo. A ComissaÄo considerou que todos os compromissos
assumidos pelas Autoridades gregas estavam a ser respeitados e que o auxõÂlio, integrado num plano de
reestruturacàaÄo revisto e prorrogado ateÂ 2002, era compatõÂvel com as regras da concorreÃncia. Todavia,
reduziu o montante autorizado para a injeccàaÄo de capital de 165 para 125 milhoÄ es de ecus (54 para 40,8
mil milhoÄ es de dracmas), prorrogou ateÂ 2002 as condicàoÄ es anteriormente impostas e condicionou a sua
decisaÄo ao respeito de requisitos suplementares.

256. Ademais, em 22 de Julho, na sequeÃncia da anulacàaÄo pelo Tribunal de Primeira InstaÃncia da sua
decisaÄo de 27 de Julho de 1994 173 que autorizava a recapitalizacàaÄo da Air France ateÂ um montante
maÂximo de 3,05 mil milhoÄ es de ecus (20 mil milhoÄ es de francos franceses) por insuficieÃncia de
fundamentacàaÄo no que se refere a aspectos ligados aÁ aquisicàaÄo de novos avioÄ es e aÁ situacàaÄo
concorrencial da Air France nas suas rotas exteriores ao Espacào EconoÂ mico Europeu (EEE), a
ComissaÄo decidiu adoptar uma nova decisaÄo de autorizacàaÄo do mesmo montante, clarificando a sua
posicàaÄo relativamente aos dois aspectos suscitados pelo Tribunal. Salientou, em primeiro lugar, que o

172 Ver ponto 210 do XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia 1997.
173 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 25 de Junho de 1998, proferido nos Processos T-371/94 e 394/94, British Airways e

outros/ComissaÄo.
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auxõÂlio se inscreve no quadro de um plano de reestruturacàaÄo que o Tribunal considerou adequado, que
o sector dos transportes aeÂreos atravessa uma fase de forte expansaÄo, que a oferta de lugares da Air
France permanece estaÂvel e que o auxõÂlio concedido se destina integralmente aÁ reducàaÄo das dõÂvidas da
empresa e naÄo a financiar a aquisicàaÄo de novos avioÄ es. Em segundo lugar, a ComissaÄo indicou que as
condicàoÄ es globais impostas proporcionavam, por si soÂ , suficientes garantias no que se refere aÁs rotas
exteriores ao Espacào EconoÂ mico Europeu, nomeadamente por naÄo conduzirem a uma diminuicàaÄo das
quotas de mercado em todo o mundo, por o auxõÂlio afectar mais as condicàoÄ es da concorreÃncia nas rotas
internas ao EEE do que no exterior, e, por uÂ ltimo, pelo facto de uma reducàaÄo demasiado importante
da oferta da Air France das rotas exteriores ao EEE beneficiar essencialmente as companhias de
paõÂses terceiros.

257. Para aleÂm dos casos de auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo, a ComissaÄo autorizou:

Ð Em 29 de Julho, nos termos do n.o 2, alõÂnea a), do artigo 87.o, auxõÂlios de caraÂcter social aos
residentes dos arquipeÂ lagos das CanaÂrias e das Baleares que utilizam as ligacàoÄ es aeÂreas internas
nestes arquipeÂ lagos. Em 27 de Agosto de 1998 foi adoptada uma decisaÄo anaÂ loga relativamente aos
auxõÂlios concedidos aos residentes da regiaÄo da Madeira que utilizam as ligacàoÄ es aeÂreas com
Portugal continental.

Ð Em 11 de Novembro, em aplicacàaÄo do Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do
ambiente, os PaõÂses Baixos concederam aÁ empresa Martinair uma subvencàaÄo de 150 944 ecus
(332 637 florins neerlandeses) destinada aÁ instalacàaÄo de novos equipamentos que permitam reduzir
as emissoÄ es poluentes.

258. Em contrapartida, em 21 de Janeiro a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa
relativamente a duas subvencàoÄ es de, respectivamente, 24 407 e 6 696 ecus (984 600 e 270 116 francos
belgas) da RegiaÄo da Flandres aÁ companhia aeÂrea Air Belgium e ao operador turõÂstico Sunair, a tõÂtulo
de contrapartida pela utilizacàaÄo do aeroporto de Ostende. A ComissaÄo naÄo se opoÃ s, no entanto, ao
pagamento aÁ Sunair de 111 500 ecus (4,5 milhoÄ es de francos belgas) correspondentes ao financiamento
pela Flandres de um programa de promocàaÄo dos aeroportos de Ostende e AntueÂrpia.

Transportes marõÂtimos

259. No sector dos transportes marõÂtimos, a ComissaÄo autorizou, com base nas OrientacàoÄ es
comunitaÂrias sobre auxõÂlios estatais aos transportes marõÂtimos 174, vaÂrios regimes de auxõÂlio destinados
a reduzir os encargos fiscais ou sociais que incumbem aÁs companhias de navegacàaÄo. No caso de regimes
de desagravamentos fiscais a favor de empresas cuja frota opera, em parte, com bandeira de um paõÂs
terceiro, a ComissaÄo solicitou aos Estados-Membros interessados, em conformidade com as referidas
orientacàoÄ es, que lhe apresentassem um relatoÂ rio que permita avaliar os efeitos destes regimes de
auxõÂlio sobre a frota registada na Comunidade e sobre o emprego dos marinheiros comunitaÂrios.

Por decisaÄo de 7 de Abril, a ComissaÄo deu inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
relativamente a diversas medidas de auxõÂlio associadas aÁ reorganizacàaÄo da companhia marõÂtima
francesa Brittany Ferries em razaÄo, por um lado, das duÂ vidas seÂrias quanto ao efeito positivo destas
medidas a nõÂvel da viabilidade da empresa e, por outro, do risco de distorcàoÄ es da concorreÃncia entre
companhias marõÂtimas nos diferentes Estados-Membros. Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu
alargar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado a um projecto de auxõÂlio

174 JO C 205, 5.07.1997, p. 5.
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complementar de 80 milhoÄ es de francos franceses aÁ Brittany Ferries, bem como a qualquer auxõÂlio
suplementar associado aÁ reestruturacàaÄo desta empresa.

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo deu igualmente inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado relativamente a um auxõÂlio pago pela Espanha aÁ empresa marõÂtima Trasmediterranean, no
aÃmbito de um contrato de servicào puÂ blico entre esta empresa e o Estado espanhol. Ao fazeÃ-lo, a
ComissaÄo manifestou duÂ vidas quanto aÁs modalidades do contrato e aÁs circunstaÃncias da sua
adjudicacàaÄo.

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo deu inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
relativamente a diversas medidas de auxõÂlio alegadamente concedidas aÁ empresa francesa Corsica
Marittima, filial da SNCM, companhia marõÂtima incumbida de obrigacàoÄ es de servicào puÂ blico entre a
Francàa continental e a CoÂ rsega.

Nesse mesmo dia, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente aÁs medidas propostas
pelo Governo irlandeÃs destinadas a reduzir os custos salariais da contratacàaÄo de marinheiros
comunitaÂrios suportados pelos armadores. Uma vez que estas medidas naÄo beneficiam exclusivamente
os navios registados num Estado-Membro, contrariamente aÁs OrientacàoÄ es comunitaÂrias dos auxõÂlios
estatais aos transportes marõÂtimos, foram consideradas incompatõÂveis com o artigo 87.o do Tratado.

Sector portuaÂrio

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo deu inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
relativamente a medidas de auxõÂlio destinadas a reduzir os custos de exploracàaÄo das empresas
portuaÂrias em ItaÂ lia. Ao fazeÃ-lo, a ComissaÄo manifestou duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade destas
medidas, complementares a medidas destinadas a favorecer a reestruturacàaÄo do sector portuaÂrio
italiano e que saÄo objecto de um processo paralelo a tõÂtulo do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado.

Transportes ferroviaÂrios

260. No domõÂnio dos transportes ferroviaÂrios, em 22 de Dezembro de 1998 a ComissaÄo decidiu naÄo
levantar objeccàoÄ es a um projecto de auxõÂlio notificado pelas Autoridades britaÃnicas, que previa o
financiamento suplementar da construcàaÄo, manutencàaÄo e gestaÄo do CTRL, a infra-estrutura ferroviaÂria
de comboios de alta velocidade entre Londres e o TuÂ nel da Mancha. Ao apreciar os auxõÂlios
notificados, a ComissaÄo distinguiu claramente as medidas a favor da empresa gestora das infra-
-estruturas e as medidas a favor do operador ferroviaÂrio. Dado que a CTRL integra a linha Paris-
-Bruxelas-ColoÂ nia-AmesterdaÄ o-Londres, um dos 14 projectos prioritaÂ rios no aÃ mbito do
desenvolvimento das redes transeuropeias, a ComissaÄo considerou que as medidas a favor da empresa
gestora das infra-estruturas saÄo compatõÂveis com o mercado comum ao abrigo do n.o 3, alõÂnea b), do
artigo 87.o do Tratado. No que se refere ao auxõÂlio a favor do operador ferroviaÂrio, a ComissaÄo teve em
conta o facto de o auxõÂlio se destinar a compensar os encargos associados aÁ utilizacàaÄo das infra-
-estruturas. Neste contexto, autorizou o auxõÂlio nos termos do n.o 1, alõÂnea b), do artigo 3.o do
Regulamento n.o 1107/70.
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Transportes rodoviaÂrios

261. No sector dos transportes rodoviaÂrios, a ComissaÄo decidiu, em 4 de Fevereiro, dar inõÂcio ao
processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado relativamente ao sistema de isencàaÄo de portagem
na auto-estrada de Tauern, na AÂ ustria 175, tendo em conta o caraÂcter de auxõÂlio ao funcionamento
destas medidas. Decidiu igualmente, em 25 de Marcào, dar inõÂcio a um processo relativamente a
medidas de auxõÂlio aos transportes rodoviaÂrios e aos transportes intermodais italianos 176, dado duvidar
da elegibilidade das referidas medidas para beneficiarem do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o do Tratado.

262. Por outro lado, em 1 de Julho a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final parcialmente negativa
relativamente ao regime espanhol de auxõÂlios aÁ aquisicàaÄo de veõÂculos industriais. A ComissaÄo
considerou que os auxõÂlios concedidos aÁs entidades puÂ blicas locais e aÁs entidades de prestacàaÄo de
servicàos puÂ blicos locais, bem como a pessoas singulares ou PME de outros sectores que naÄo o dos
transportes, com actividades exclusivamente aÁ escala local ou regional, naÄo constituõÂam auxõÂlios na
acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado. Todos os outros auxõÂlios concedidos pelas Autoridades
espanholas foram considerados incompatõÂveis, pelo que a ComissaÄo solicitou o seu reembolso. Em 28
de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao processo relativo ao alargamento a 1997 do mesmo
regime.

263. Por fim, no seu Livro Branco relativo ao pagamento justo pela utilizacàaÄo de infra-estruturas 177,
adoptado em 22 de Julho, a ComissaÄo salientou que as regras em mateÂria de auxõÂlios estatais adquirem
uma importaÃncia crescente aÁ medida que os Estados-Membros recorrem cada vez mais a sociedades
privadas para o desenvolvimento e gestaÄo das infra-estruturas de transporte. Neste contexto, a
ComissaÄo tenciona clarificar e actualizar a sua abordagem em mateÂria de auxõÂlios ao sector dos
transportes terrestres, propondo uma revisaÄo do Regulamento n.o 1107/70 do Conselho 178.

4.1.8. Agricultura

264. Em 1998, entraram em vigor diversas novas disposicàoÄ es em mateÂria de auxõÂlios estatais aÁ

agricultura, a saber: as OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ

reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade 179, o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento 180 e a comunicacàaÄo sobre os auxõÂlios estatais relativos a
empreÂstimos a curto prazo com taxas de juro bonificadas ao sector da agricultura 181. No que se refere
aos auxõÂlios de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo, eÂ interessante salientar que, ateÂ ao momento, ainda
nenhum Estado-Membro solicitou, aquando da notificacàaÄo de medidas de auxõÂlio neste sector, a
aplicacàaÄo das disposicàoÄ es especõÂficas previstas nestas orientacàoÄ es relativamente ao sector agrõÂcola
(ponto 3.2.5 das OrientacàoÄ es). As poucas notificacàoÄ es de auxõÂlios desta natureza baseavam-se no
regime geral aplicaÂvel a todos os sectores.

175 JO C 198, 24.6.1998, p. 6.
176 JO C 211, 7.7.1998, p. 5.
177 COM (1998) 466 final.
178 JO L 130, 15 de Junho de 1970, p. 1.
179 JO C 283, 19.09.1997, p. 2.
180 ComunicacàaÄo da ComissaÄo que altera o Enquadramento ComunitaÂrio dos AuxõÂlios Estatais aÁ investigacàaÄo e

desenvolvimento, JO C 48, 13.02.1998.
181 ComunicacàaÄo da ComissaÄo sobre os auxõÂlios estatais relativos a empreÂstimos a curto prazo com taxas de juro

bonificadas ao sector da agricultura, JO C 44, 16.02.1996, como interpretada pela carta da ComissaÄo de 19 de
Dezembro de 1997 (SG (97) D/10801).
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265. A aplicacàaÄo das novas regras em mateÂria de auxõÂlios aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento naÄo
colocou quaisquer problemas especiais de aplicacàaÄo, devendo encontrar-se reunidos os seguintes
criteÂrios: 1) o projecto deve revestir-se de interesse geral para o sector particular em causa; 2) a
informacàaÄo deve ser publicada em publicacàoÄ es releventes a nõÂvel nacional e naÄo circunscritas aos
membros de uma organizacàaÄo particular; 3) os resultados destas actividades devem ser disponibilizados
a todos os interessados e 4) o auxõÂlio deve respeitar as condicàoÄ es previstas no Anexo II («Apoio
interno: base para a isencàaÄo dos compromissos de reducàaÄo) do acordo sobre a agricultura concluõÂdo
aquando do Uruguai Round das negociacàoÄ es comerciais multilaterais 182.

266. Em contrapartida, a entrada em vigor das regras relativas aos empreÂstimos a curto prazo com
taxas de juro bonificadas revelou-se mais problemaÂtica. Por carta de 19 de Dezembro de 1997 183, a
ComissaÄo informou os Estados-Membros de que a comunicacàaÄo sobre os auxõÂlios estatais relativos a
empreÂstimos a curto prazo com taxas de juro bonificadas ao sector da agricultura 184, como
interpretada na carta da ComissaÄo de 19 de Dezembro de 1997 185, entraria em vigor em 30 de Junho de
1998 e que seria iniciado um processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente a
qualquer auxõÂlio que produzisse ou continuasse a produzir efeitos apoÂ s esta data e que naÄo fosse
conforme aÁs novas disposicàoÄ es. Em rigor, isto significava que as novas disposicàoÄ es seriam aplicaÂveis a
contribuicàoÄ es estatais destinadas a liquidar os juros associados aos empreÂstimos a curto prazo que
vencàam apoÂ s 30 de Junho de 1998. NaÄo obstante o pedido apresentado por um Estado-Membro, a
ComissaÄo recusou-se a adiar de novo a entrada em vigor da comunicacàaÄo e deu inõÂcio ao processo
previsto no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente a um regime de auxõÂlio italiano com
finalidade regional que naÄo se afigurava conforme aÁs novas disposicàoÄ es, como interpretadas pela
ComissaÄo. Foram ainda notificados outros regimes de auxõÂlio nacionais, cujo exame estaÂ ainda em
curso.

4.1.9. Pescas

267. As orientacàoÄ es para o exame dos auxõÂlios nacionais no sector das pescas e da aquacultura
constituem a base que permitiu aÁ ComissaÄo apreciar simultaneamente os projectos de auxõÂlio e os
auxõÂlios existentes desde 1985. Estas orientacàoÄ es inspiraram-se em grande medida na regulamentacàaÄo
estrutural, actualmente, o Regulamento (CE) n.o 3699/93, do Conselho de 21 de Dezembro de 1993,
que define os criteÂrios e condicàoÄ es das intervencàoÄ es comunitaÂrias com finalidade estrutural no sector
das pescas e da aquicultura e da transformacàaÄo e comercializacàaÄo dos seus produtos 186.

4.2. Sectores naÄo objecto de regulamentacàaÄo especõÂfica

4.2.1. Sector financeiro

268. Na sequeÃncia da solicitacàaÄo do Conselho Europeu de AmesterdaÄo de 1997, e com base nas
respostas recebidas a um questionaÂrio enviado aos Estados-Membros, a ComissaÄo elaborou um
relatoÂ rio sobre «Os servicàos de interesse econoÂ mico geral no sector bancaÂrio, que foi apresentado ao
Conselho ECOFIN em 23 de Novembro de 1998.

182 JO L 336, 23.12.1994.
183 SG (97) D/10801.
184 JO C 44, 16.02.1996.
185 SG (97) D/10801.
186 JO L 346, 31.12.1993, substituõÂdo em 20.11.1998 pelo Regulamento Ð codificado Ð (CE) n.o 2468/98 do

Conselho, 3.11.1998 (JO L 312, 20.11.1998).
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269. O relatoÂ rio examina ainda, em diferentes Estados-Membros, em que medida as instituicàoÄ es de
creÂdito prestam servicàos de interesse econoÂ mico geral, bem como se o fornecimento de uma estrutura
financeira eficaz e abrangente constitui um servicào com estas caracterõÂsticas. O relatoÂ rio analisa
tambeÂm a necessidade de conceder a servicàos desta natureza o benefõÂcio da derrogacàaÄo prevista no
n.o 2 do artigo 86.o do Tratado CE e a situacàaÄo nos diferentes Estados-Membros.

As informacàoÄ es enviadas pelos Estados-Membros distinguem treÃs tipos de actividade que saÄo, por
conseguinte, examinados no relatoÂ rio:

(i) Dois Estados-Membros consideram o fornecimento de uma infra-estrutura financeira eficiente
e abrangente que cobre todo o territoÂ rio um servicào de interesse econoÂ mico geral. Todavia,
nenhum Estado-Membro defendeu que a cobertura alargada a todo o territoÂ rio nacional
acarreta custos suplementares a compensar pelas autoridades puÂ blicas. A SueÂcia eÂ o uÂ nico
Estado-Membro que compensa os custos extraordinaÂrios incorridos por uma instituicàaÄo de
creÂdito em razaÄo da exploracàaÄo de determinada ageÃncias situadas em zonas remotas.

(ii) Os auxõÂlios concedidos a determinadas instituicàoÄ es de creÂdito para a realizacàaÄo de missoÄ es
especõÂficas por conta do Estado (como a concessaÄo de empreÂstimos aÁ habitacàaÄo social podem
ser abrangidos pelo n.o 2 do artigo 86.o do Tratado CE. Estes auxõÂlios seraÄo analisados numa
base casuõÂstica.

(iii) A recolha de fundos por instituicàoÄ es especiais exclusivamente para fins naÄo comerciais e naÄo
concorrenciais naÄo deve colocar qualquer problema a nõÂvel das regras em mateÂria de
concorreÃncia previstas no Tratado, desde que se evite qualquer repercussaÄo sobre as actividades
comerciais.

Com base neste relatoÂ rio, a ComissaÄo examinaraÂ futuramente a aplicacàaÄo do n.o 2 do artigo 86.o do
Tratado aos auxõÂlios no sector bancaÂrio, numa base casuõÂstica.

270. No que se refere aos auxõÂlios estatais ao sector bancaÂrio, a ComissaÄo aprovou auxõÂlios adicionais
aÁ reestruturacàaÄo, um montante estimado entre 8 e 15 mil milhoÄ es de ecus (53 e 98 mil milhoÄ es de
francos franceses), concedidos pela Francàa ao CreÂdit Lyonnais 187 a tõÂtulo de suplemento dos auxõÂlios
de 6,8 mil milhoÄ es de ecus (45 mil milhoÄ es de francos franceses) e de cerca de 600 milhoÄ es de ecus (4
mil milhoÄ es de francos franceses) jaÂ autorizados em 1995 e 1996. Estes montantes de auxõÂlio naÄo teÃm
precedentes nos anais da Comunidade. Estes auxõÂlios foram aprovados na condicàaÄo de o CreÂdit
Lyonnais reduzir o seu balancào em 47,26 mil milhoÄ es de ecus (310 mil milhoÄ es de francos franceses) na
Europa e a nõÂvel mundial, o que se vem juntar aÁs reducàoÄ es jaÂ impostas ao banco em 1995; globalmente,
a reducàaÄo do balancào do CreÂdit Lyonnais foi de mais de um tercào desde 31 de Dezembro de 1994.
Estas medidas de contrapartida foram consideradas tanto mais necessaÂrias quanto, no sector bancaÂrio,
as medidas de auxõÂlio equiparadas a injeccàoÄ es de capitais flexibilizam as obrigacàoÄ es em mateÂria de
solvabilidade a que estaÄo sujeitos outros bancos que realizam perdas e que naÄo beneficiam de auxõÂlios,
o que os obriga, em princõÂpio, a reduzir os respectivos compromissos e o seu nõÂvel de actividade sempre
que naÄo disponham de fundos proÂ prios excedentaÂrios. AleÂm disso, o CreÂdit Lyonnais deveraÂ reduzir o
nuÂ mero dos seus balcoÄ es em Francàa para 1 850 no ano 2000. Por fim, o Governo franceÃs comprometeu-
-se a privatizar o CreÂdit Lyonnais ateÂ Outubro de 1999, segundo um processo transparente, aberto e naÄo
discriminatoÂ rio.

187 C-47/96, JO L 221, 08.08.1998.
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271. Em 29 de Julho de 1998, a ComissaÄo aprovou os auxõÂlios concedidos pelo Governo italiano ao
Banco di Napoli 188 com vista aÁ sua reestruturacàaÄo e privatizacàaÄo. O custo lõÂquido destes auxõÂlios para o
Estado deve situar-se entre 1,14 mil milhoÄ es e 6,14 mil milhoÄ es de ecus (2 217 a 11 895 mil milhoÄ es de
liras) (montante maÂximo da garantia estatal). A tõÂtulo de contrapartida, o banco deveraÂ ceder ou
encerrar 18 balcoÄ es, para aleÂm da alienacàaÄo de 59 balcoÄ es, 7 filiais e ageÃncias no estrangeiro jaÂ

concretizadas e que a ComissaÄo teve em conta ao apreciar a compatibilidade do auxõÂlio com o mercado
comum.

4.2.2. Sector audiovisual

272. Em 1998, os servicàos da ComissaÄo tentaram criar um enquadramento para a apreciacàaÄo das
denuÂ ncias relativas ao financiamento puÂ blico de determinados organismos de radiodifusaÄo nos
diversos Estados-Membros. Em 15 de Setembro, o Tribunal de Primeira InstaÃncia, no aÃmbito do
processo previsto no artigo 232.o, condenou a ComissaÄo por naÄo ter respeitado a obrigacàaÄo de actuar e,
desta forma, ter elidido as obrigacàoÄ es que lhe incumbem por forcàa do Tratado 189. O Tribunal apreciou
em 1996 um caso iniciado em 1990 com a denuÂ ncia apresentada pela Gestevision, uma empresas
espanhola de televisaÄo privada, que havia apresentado uma denuÂ ncia contra a RTVE Ð o organismo
puÂ blico espanhol de radiodifusaÄo Ð e contra os organismos de radiodifusaÄo regionais espanhoÂ is em
1992. Nos termos do acoÂ rdaÄo do Tribunal, a ComissaÄo naÄo deveria ter prolongado durante tanto tempo
o seu exame preliminar antes de tomar uma posicàaÄo. A ComissaÄo deve agora adoptar uma decisaÄo num
prazo razoaÂvel, fazendo prova da diligeÃncia necessaÂria.

273. Esta tentativa de definicàaÄo de um enquadramento para apreciacàaÄo de todos os processos
pendentes conduziu aÁ apresentacàaÄo a todos os Estados-Membros, em 20 de Outubro, de um
documento de reflexaÄo sobre a mateÂria. A maioria dos Estados-Membros opoÃ s-se aÁ adopcàaÄo de
orientacàoÄ es e manifestou a sua prefereÃncia por uma abordagem casuõÂstica. Paralelamente, os servicàos
da ComissaÄo organizaram duas audicàoÄ es puÂ blicas com os organismos de radiodifusaÄo privados e
puÂ blicos interessados (respectivamente, em 14 e 18 de Dezembro), por forma a ter uma visaÄo mais
completa dos problemas que se colocam do ponto de vista econoÂ mico.

4.2.3. Sector cultural

274. A ComissaÄo teve a oportunidade de aplicar o n.o 3, alõÂnea d), do artigo 87.o a treÃs casos, nos
quais concluiu que a medida de auxõÂlio em causa se destinava a promover, de forma razoaÂvel, a cultura
e a conservacàaÄo do patrimoÂ nio. Nas decisoÄ es adoptadas em 3 de Junho, 29 de Julho e 25 de
Novembro 190 confirmou a abordagem que tinha jaÂ adoptado nos casos N 32/97 (Irlanda) e N 917/96
(Dinamarca), autorizando os regimes franceÃs e neerlandeÃs de apoio aÁ producàaÄo cinematograÂfica em
virtude do n.o 3, alõÂnea d), do artigo 87o do Tratado CE. Os nõÂveis de auxõÂlio limitavam-se a 50% dos
custos de producàaÄo.

275. A derrogacàaÄo prevista no n.o 3, alõÂnea d), do artigo 87.o torna admissõÂveis medidas de apoio aÁ

exportacàaÄo de livros. Contrariamente ao sector cinematograÂfico, a edicàaÄo e distribuicàaÄo de livros na
Europa naÄo depende, em princõÂpio, de apoio puÂ blico. Em Junho, a ComissaÄo autorizou, no caso de um
auxõÂlio aÁ CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 191, a concessaÄo de um auxõÂlio aÁ

188 C-40/96, ainda naÄo publicado.
189 Processo T-95/96, Gestevision Telecinco SA/ComissaÄo (1998), ainda naÄo publicado no JO.
190 Processo N 3/98 e N 486/97, ainda naÄo publicado no JO.
191 Processo C 39/96.
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exportacàaÄo de livros para paõÂses naÄo francoÂ fonos, sob reserva de que se destine a compensar os custos
adicionais subjacentes ao tratamento de pequenas encomendas. Em Maio de 1993 a ComissaÄo naÄo
levantou objeccàoÄ es ao auxõÂlio aÁ CELF. Ora, esta decisaÄo tinha sido parcialmente anulada pelo Tribunal
de Primeira InstaÃncia com base no facto de, dada a situacàaÄo da concorreÃncia no mercado do livro, a
ComissaÄo naÄo ter efectuado uma anaÂ lise completa dos efeitos do auxõÂlio no mercado comum 192. Nesta
nova decisaÄo, a ComissaÄo aplicou a derrogacàaÄo cultural, concluindo que o auxõÂlio em causa apenas
prosseguia objectivos culturais e naÄo se destinava a financiar outras actividades, nomeadamente de
caraÂcter comercial, da CELF.

4.2.4. Sector da energia

276. As diferencàas nos impostos especiais sobre o consumo de combustõÂveis foÂ sseis para veõÂculos
automoÂ veis podem acarretar, na perspectiva da concorreÃncia, desequilõÂbrios entre estacàoÄ es de servicào
situadas junto de uma fronteira. Em 1997, o Governo neerlandeÃs institui um regime de auxõÂlios
destinado a compensar a desvantagem sofrida pelos proprietaÂrios de 624 estacàoÄ es de servicào
neerlandesas situadas junto da fronteira entre os PaõÂses Baixos e a Alemanha em razaÄo do aumento do
imposto especial sobre o consumo de oÂ leos ligeiros. Este auxõÂlio consistia em subvencàoÄ es calculadas em
funcàaÄo da quantidade de oÂ leos ligeiros fornecida. O montante das subvencàoÄ es era inversamente
proporcional aÁ distaÃncia entre a estacàaÄo de servicào e a fronteira alemaÄ . O regime teria uma duracàaÄo de
treÃs anos, durante o qual o limite maÂximo de auxõÂlio se cifrava em 100 000 ecus por estacàaÄo de servicào.
Por este motivo, o Governo neerlandeÃs considerou que a medida era abrangida pela regra de minimis.

277. Em 3 de Junho de 1998, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao processo previsto no n.o 2 do
artigo 88.o do Tratado CE relativamente a este regime (auxõÂlio concedido aÁs estacàoÄ es de servicào
neerlandesas situadas junto da fronteira alemaÄ) 193. Na realidade, manifestou certas duÂ vidas quanto aÁ

possibilidade de aplicacàaÄo da regra de minimis 194. Mesmo que cada estacàaÄo de servicào pudesse ser
considerada uma entidade distinta para efeitos da aplicacàaÄo da regra de minimis, esta naÄo pode ser
aplicada se o auxõÂlio tiver repercussoÄ es sobre o comeÂrcio e a concorreÃncia entre Estados-Membros, o
que no presente caso se verifica pelo menos em relacàaÄo a um Estado-Membro (Alemanha).

D Ð Procedimentos

278. A jurisprudeÃncia do ano transacto foi particularmente rica do ponto de vista das regras
processuais aplicaÂveis aos auxõÂlios estatais. A principal evolucàaÄo da jurisprudeÃncia incidiu sobre os
direitos de terceiros, a recuperacàaÄo de auxõÂlios ilegais e as consequeÃncias de um acoÂ rdaÄo de anulacàaÄo
sobre a validade do processo administrativo.

1. Direitos de terceiros

279. Tendo em conta o caraÂcter essencialmente bilateral dos diferentes processos previstos no
artigo 88.o, que assentam principalmente num diaÂ logo entre o Estado-Membro interessado e a
ComissaÄo, os direitos reconhecidos a terceiros no domõÂnio dos auxõÂlios estatais saÄo necessariamente
mais limitados do que os conferidos pelos artigos 81.o e 82.o do Tratado. Segundo a jurisprudeÃncia, os
direitos de terceiros situam-se essencialmente no aÃmbito do processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o.

192 Processo T-49/93 de 18.9.1995, SIDE v ComissaÄo [1995] ColectaÃnea II-2501.
193 Processo C 43/98 (ex N 558/98) AuxõÂlio aÁs estacàoÄ es de servicào neerlandesas situadas na fronteira da Alemanha,

PaõÂses Baixos, JO C 307, 07.10.1998.
194 Ver CapõÂtulo IV.B.4 supra.

28.o REL. CON. 1998

114 XXVIII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE CONCORREÃ NCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



280. No seu acoÂ rdaÄo de 2 de Abril de 1998 195, o Tribunal clarificou o regime jurõÂdico das denuÂ ncias
de medidas nacionais enquanto auxõÂlios estatais apresentadas por terceiros aÁ ComissaÄo e,
nomeadamente, o aÃmbito das obrigacàoÄ es que incumbem a esta instituicàaÄo em mateÂria de exame.

Em primeiro lugar, o Tribunal enunciou o princõÂpio segundo o qual a ComissaÄo deve, no interesse de
uma boa administracàaÄo das regras fundamentais do Tratado em mateÂria de auxõÂlios estatais, proceder a
um exame diligente e imparcial das denuÂ ncias que recebe, o que pode tornar necessaÂrio um processo
de exame de elementos naÄo expressamente evocados pelos autores da denuÂ ncia. Todavia, este
princõÂpio naÄo implica que a ComissaÄo tenha a obrigacàaÄo de examinar automaticamente acusacàoÄ es que
o autor da denuÂ ncia teria evocado se tivesse tido conhecimento dos elementos recolhidos pela
ComissaÄo no aÃmbito da sua investigacàaÄo.

Em segundo lugar, o Tribunal confirmou que a ComissaÄo naÄo eÂ obrigada a ouvir os autores da
denuÂ ncia na fase de exame preliminar dos auxõÂlios referida no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado.

281. Por outro lado, o Tribunal considerou, nos processos apensos T-371/94 e T-394/94 196, que os
terceiros interessados, na acepcàaÄo do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado, naÄo podem invocar os direitos de
defesa reconhecidos aÁs pessoas objecto do processo. DispoÄ em exclusivamente do direito de ser
associados ao procedimento administrativo numa medida adequada tendo em conta as circunstaÃncias
do caso. A importaÃncia dos seus direitos de participacàaÄo e informacàaÄo deve portanto ser limitada,
nomeadamente quando ComissaÄo atingiu um nõÂvel de informacàaÄo relativamente elevado subsistindo
apenas um pequeno nuÂ mero de duÂ vidas susceptõÂveis de serem esclarecidas por informacàoÄ es prestadas
por terceiros interessados.

Neste caso, a ComissaÄo, embora fornecendo aos interessados informacàoÄ es orais sobre os elementos
essenciais do projecto de auxõÂlio, pode concentrar a sua comunicacàaÄo de inõÂcio do processo de exame
contraditoÂ rio instituõÂdo pelo n.o 2 do artigo 88.o relativamente aos aspectos do projecto de auxõÂlio
relativamente aos quais ainda subsistem duÂ vidas.

282. No seu acoÂ rdaÄo de 15 de Setembro de 1998 197, o Tribunal considerou que, apoÂ s ter adoptado
uma decisaÄo de aprovacàaÄo de um auxõÂlio sob certas condicàoÄ es na sequeÃncia de um processo nos termos
do n.o 2 do artigo 88.o, a ComissaÄo naÄo pode alterar o aÃmbito da sua decisaÄo inicial, a menos que reabra
o processo. Daqui decorre que se uma das condicàoÄ es de aprovacàaÄo do auxõÂlio naÄo eÂ observada, a
ComissaÄo naÄo pode, em princõÂpio, adoptar uma decisaÄo de derrogacàaÄo a esta condicàaÄo sem reabrir o
processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o e, consequentemente, sem notificar os terceiros interessados
para apresentarem as suas observacàoÄ es, excepto se os desvios em relacàaÄo aÁ condicàaÄo inicial forem
negligenciaÂveis naÄo subsistindo quaisquer duÂ vidas quanto aÁ compatibilidade do auxõÂlio com o mercado
comum.

283. As variantes da nocàaÄo de interessado na acepcàaÄo do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado foram
igualmente precisadas. Num despacho de 18 de Fevereiro de 1998 198, o Tribunal admitiu que os

195 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 2 de Abril de 1998 proferido no Processo C-367/95 P, ComissaÄo v CaÃmara Sindical das
empresas transportadoras de fundos e valores (Sytraval) e Brink's France, ColectaÃnea 1998, p. I-1719.

196 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 25 de Maio de 1998 proferido nos Processos apensos T-371/94 e T-394/94, British
Airways plc e outros v ComissaÄo (ainda naÄo publicado).

197 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 15 de Setembro de 1998 proferido no Processo T-140/95, Ryanair Limited/ComissaÄo
(ainda naÄo publicado).

198 Despacho do Tribunal de 18 de Fevereiro de 1998 proferido no Processo T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la
SocieÂ teÂ francàaise de production e outros v ComissaÄo, ColectaÃnea 1998, p. II-335.
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organismos representativos dos trabalhadores de uma empresa beneficiaÂria de um auxõÂlio podem, na
qualidade de interessados, apresentar as suas observacàoÄ es sobre consideracàoÄ es de ordem social, as
quais, se relevantes, a ComissaÄo poderaÂ tomar em consideracàaÄo para apreciar a compatibilidade de um
auxõÂlio na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado com o mercado comum.

284. No que se refere aÁs condicàoÄ es de admissibilidade de recursos de anulacàaÄo apresentados por
terceiros interessados relativamente a decisoÄ es da ComissaÄo, o Tribunal considerou, nos Processos T-
-11/95 199 e T-189/97 200, que a qualidade de interessado de um terceiro, por si soÂ , naÄo eÂ suficiente para o
individualizar de forma anaÂ loga ao destinataÂrio de uma decisaÄo final. Na realidade, na definicàaÄo
apresentada pelo Tribunal no AcoÂ rdaÄo Intermills 201 decorre que a nocàaÄo de interessado na acepcàaÄo do
n.o 2 do artigo 88.o do Tratado abrange um conjunto indeterminado de pessoas singulares e colectivas,
pelo que a qualidade de interessado, por si soÂ , naÄo permite concluir que um terceiro eÂ individualmente
afectado por uma decisaÄo final na acepcàaÄo do quarto paraÂgrafo do artigo 230.o.

Por conseguinte, num despacho de 18 de Fevereiro de 1998 202, o Tribunal considerou que os
organismos representativos dos trabalhadores de uma empresa beneficiaÂria de um auxõÂlio naÄo podem
invocar esta qualidade para justificar o seu interesse individual na acepcàaÄo do quarto paraÂgrafo do
artigo 230.o, numa decisaÄo final negativa.

285. No processo T-95/96 203, o Tribunal apreciou as condicàoÄ es de admissibilidade dos recursos por
omissaÄo apresentados por terceiros. Nesta ocasiaÄo, considerou que o recurso por omissaÄo apresentado
por um autor de uma denuÂ ncia relativamente aÁ abstencàaÄo de estatuir sobre o seu pedido por parte da
ComissaÄo era admissõÂvel na medida em que, tendo esta instituicàaÄo iniciado o processo preliminar de
investigacàaÄo previsto no n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, aquele tem um interesse individual e directo
no facto de naÄo ser tomada pela ComissaÄo uma decisaÄo de encerramento do processo.

286. As implicacàoÄ es, em termos dos direitos de terceiros interessados, da exigeÃ ncia de
fundamentacàaÄo imposta pelo artigo 253.o do Tratado foram igualmente precisadas. O Tribunal
considerou, nos processos apensos T-371/94 e T-394/94 204, que sempre que a ComissaÄo autoriza um
auxõÂlio, a exigeÃncia de fundamentacàaÄo naÄo eÂ determinada em funcàaÄo do interesse de informacàaÄo
apenas do Estado-Membro objecto da decisaÄo. Do mesmo modo, embora naÄo seja obrigada a
responder na fundamentacàaÄo da decisaÄo a todos os pontos de facto e de direito invocados pelos
interessados no aÃmbito do processo administrativo, a ComissaÄo deve, naÄo obstante, tomar em
consideracàaÄo todas as circunstaÃncias e elementos pertinentes do caso, a fim de informar, tanto os
Estados-Membros como os terceiros interessados, das condicàoÄ es em que aplicou o Tratado.

199 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 15 de Setembro de 1998 proferido no Processo T-11/95, BP Chemicals Limited v
ComissaÄo (ainda naÄo publicado).

200 Despacho do Tribunal de 18 de Fevereiro de 1998 proferido no Processo T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la
SocieÂ teÂ francàaise de production e outros v ComissaÄo, ColectaÃnea 1998, p. II-335.

201 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 14 de Novembro de 1984 proferido no Processo 323/82, Intermills v ComissaÄo,
ColectaÃnea 1984, p. 3809.

202 Despacho do Tribunal de 18 de Fevereiro de 1998 proferido no Processo T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la
SocieÂ teÂ francàaise de production e outros v ComissaÄo, ColectaÃnea 1998, p. II-335.

203 AcoÂ rdaÄ o do Tribunal de 15 de Setembro de 1998 proferido no Processo T-95 v 96, Gestevision
Telecinco SA v ComissaÄo (ainda naÄo publicado).

204 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 25 de Junho de 1998 proferido nos Processos apensos T-371/94 e T-394/94, British
Airways plc e outros v ComissaÄo (ainda naÄo publicado).
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2. RecuperacàaÄo dos auxõÂlios

287. Representando cerca de 20% de todos os processos tratados pela ComissaÄo, o nuÂ mero de
auxõÂlios estatais naÄo notificados eÂ ainda muito elevado. Por este motivo, eÂ significativo que o Tribunal
tenha reforcàado a polõÂtica da ComissaÄo de exigir sistematicamente o reembolso dos auxõÂlios
concedidos em violacàaÄo da obrigacàaÄo de notificacàaÄo e incompatõÂveis com o mercado comum. AleÂm
disso, a ComissaÄo examinou, em conformidade com o acoÂ rdaÄo do Tribunal de Justicàa proferido no
Processo Deggendorf 205, o efeito cumulado de um auxõÂlio ilegal anterior e de um novo auxõÂlio, se o
auxõÂlio ilegal em causa naÄo tiver ainda sido reembolsado 206.

288. Deste modo, num acoÂ rdaÄo de 29 de Janeiro de 1998 207, o Tribunal considerou que as
autoridades de um Estado-Membro naÄo podem invocar uma impossibilidade absoluta de executar
correctamente uma decisaÄo da ComissaÄo na qual se exigia a recuperacàaÄo de um auxõÂlio ilegal se naÄo
tiverem tomado as devidas provideÃncias nesse sentido junto das empresas em causa e sem propor aÁ

ComissaÄo modalidades alternativas de execucàaÄo da decisaÄo que teriam permitido ultrapassar estas
dificuldades. Na realidade, embora dificuldades insuperaÂveis possam impedir um Estado-Membro de
respeitar as obrigacàoÄ es que lhe incumbem em virtude do direito comunitaÂrio, o simples receio dessas
dificuldades naÄo justifica que esse Estado-Membro se abstenha de aplicar correctamente este direito.

289. No processo T-67/94 208, o Tribunal confirmou que naÄo incumbe ao Estado-Membro interessado,
mas sim aÁ empresa implicada, invocar no aÃmbito dos processos em tramitacàaÄo junto das autoridades
administrativas ou dos tribunais nacionais, a existeÃncia de circunstaÃncias excepcionais que justificam a
sua confiancàa legõÂtima, a fim de se opor aÁ restituicàaÄo de um auxõÂlio ilegal. Por conseguinte, a ComissaÄo
naÄo pode fundamentar a sua decisaÄo de limitar temporalmente a obrigacàaÄo que incumbe aÁs
autoridades de um Estado-Membro de recuperar um auxõÂlio concedido ilegalmente num acoÂ rdaÄo de
um tribunal nacional que, pelo seu teor, eÂ susceptõÂvel de criar para o beneficiaÂrio de um auxõÂlio uma
confiancàa legõÂtima na sua legalidade.

3. ConsequeÃncias de um acoÂ rdaÄo de anulacàaÄo

290. Por fim, num acoÂ rdaÄo de 12 de Novembro de 1998 209, o Tribunal clarificou as consequeÃncias
decorrentes de um acoÂ rdaÄo pelo qual o Tribunal anulou parcialmente uma decisaÄo final, com base no
facto de a ComissaÄo se ter subtraõÂdo indevidamente ao exame da compatibilidade de um auxõÂlio aÁ luz
do disposto no n.o 3 do artigo 87.o. Neste contexto, se os actos de instrucàaÄo efectuados pela ComissaÄo
no aÃmbito do processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado permitem uma anaÂ lise exaustiva da
compatibilidade do mesmo aÁ luz do n.o 3 do artigo 87.o, o processo destinado a substituir a decisaÄo
anulada pode ser retomado neste ponto, efectuando uma nova anaÂ lise dos actos de instrucàaÄo cuja
adequada fundamentacàaÄo naÄo eÂ posta em causa.

205 Processo C 355/95-P Germany e Textilwerke Deggendorf GmbH v ComissaÄo [1997] ColectaÃnea I-2549.
206 Processo C 44/97 AuxõÂlio a favor da MAGEFESA, ainda naÄo publicado no JO.
207 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 29 de Janeiro de 1998 proferido no Processo C-280/95, ComissaÄo v ItaÂ lia, ColectaÃnea

1998 p. I-259.
208 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 27 de Janeiro de 1998 proferido no Processo T-67/94, Ladbroke Racing v ComissaÄo,

ColectaÃnea 1998, p. II-1.
209 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de 12 de Novembro de 1998 proferido no Processo C-415/96, Espanha v ComissaÄo (ainda

naÄo publicado).
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4. AplicacàaÄo das regras em mateÂria de auxõÂlios estatais pelos tribunais nacionais

291. Apesar de a ComissaÄo ser a principal autoridade competente em mateÂria de auxõÂlios, os
tribunais nacionais podem, em diferentes situacàoÄ es, ser igualmente chamados a pronunciar-se sobre
questoÄ es relativas a auxõÂlios. A ComissaÄo tinha jaÂ chamado a atencàaÄo para as possibilidades de accàaÄo
existentes a nõÂvel nacional, nomeadamente no que se refere aos auxõÂlios ilegais 210.

292. A conclusaÄo mais importante de um estudo encomendado pela ComissaÄo para examinar a
praÂtica dos tribunais nacionais consiste no nuÂ mero muito reduzido de casos de auxõÂlios estatais junto
dos mesmos. Em alguns paõÂses, nunca existiu ateÂ hoje qualquer caso. Ademais, a maioria (76%) dos 115
casos comunicados naÄo diz respeito a recursos introduzidos por concorrentes e, de entre estes, apenas
treÃs conduziram finalmente ao resultado pretendido pelo concorrente. Afigura-se que esta situacàaÄo se
explica essencialmente pela falta de transpareÃncia das regras jurõÂdicas em mateÂria de auxõÂlios e, em
consequeÃncia, pelos conhecimentos limitados que dele possuem os juizes nacionais e os advogados.
Uma vez que os instrumentos jurõÂdicos existem a nõÂvel nacional, importa optimizar a sua utilizacàaÄo.

210 ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo entre os tribunais nacionais e a ComissaÄo no domõÂnio dos
auxõÂlios estatais, JO C 312, 23.11.1995.
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E Ð EstatõÂsticas

GraÂ fico 6
EvolucàaÄ o do nuÂ mero de casos registados (em sectores que naÄ o a
agricultura, pescas, transportes e induÂ stria hulhõÂfera) entre 1994 e 1998
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GraÂ fico 7
EvolucàaÄ o do nuÂ mero dee decisoÄ es adoptadas pela ComissaÄ o
(em sectores que naÄ o a agricultura, pescas, transportes e induÂ stria
hulhõÂfera) entre 1994 e 1998
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GraÂ fico 8
NuÂ mero de decisoÄ es por Estado-Membro (em sectores que naÄ o a
agricultura, pescas, transportes e induÂ stria hulhõÂfera)
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IV Ð ACTIVIDADES INTERNACIONAIS

A Ð Alargamento

1. PreÂ-adesaÄo

1.1. Regras de execucàaÄo

293. Com o objectivo de completar o quadro jurõÂdico das relacàoÄ es entre a Comunidade e os dez
PaõÂses Associados da Europa Central e Oriental (PECO) no domõÂnio da concorreÃncia, foram
negociados com os PECO dois conjuntos de regras de execucàaÄo. O primeiro diz respeito aÁ execucàaÄo
das disposicàoÄ es de concorreÃncia dos Acordos Europeus aplicaÂveis aÁs empresas. O segundo refere-se aÁs
regras relativas aos auxõÂlios estatais.

294. As regras de execucàaÄo das disposicàoÄ es de concorreÃncia aplicaÂveis aÁs empresas foram jaÂ

adoptadas por cinco PECO, a saber, a RepuÂ blica Checa 211, a PoloÂ nia 212, a RepuÂ blica Eslovaca 213, a
Hungria 214 e a BulgaÂria 215. A ComissaÄo apresentou ao Conselho a sua proposta relativa aÁs regras de
execucàaÄo para os treÃs Estados BaÂ lticos e a RomeÂnia, devendo as mesmas ser adoptadas no inõÂcio de
1999. O texto das regras de execucàaÄo eÂ basicamente o mesmo para todos os paõÂses associados. ConteÂm
principalmente regras de tipo processual, ou seja, regras relativas aÁ competeÃncia para o tratamento dos
casos, procedimentos de notificacàaÄo de casos aÁ outra parte, consulta e cortesia positiva, bem como
intercaÃmbio de informacàoÄ es.

295. Em 24 de Junho de 1998, o Conselho de AssociacàaÄo UE-RepuÂ blica Checa aprovou as regras de
execucàaÄo relativas aos auxõÂlios estatais na RepuÂ blica Checa. Trata-se do primeiro paõÂs associado em
que tais regras estaÄo agora formalmente em vigor no domõÂnio dos auxõÂlios estatais. As regras de
execucàaÄo constituem um sistema duplo de controlo dos auxõÂlios estatais. Do lado comunitaÂrio, a
ComissaÄo aprecia a compatibilidade dos auxõÂlios estatais concedidos pelos Estados-Membros da UniaÄo
Europeia com base nas respectivas regras comunitaÂrias. Do lado da RepuÂ blica Checa, a autoridade
nacional de controlo deve controlar e analisar os auxõÂlios estatais existentes e os novos auxõÂlios
concedidos pelo seu paõÂs, com base nos mesmos criteÂrios que os decorrentes da aplicacàaÄo das regras
comunitaÂrias em mateÂria de auxõÂlios estatais. As regras de execucàaÄo incluem processos de consulta e de
resolucàaÄo de problemas, regras sobre a transpareÃncia (ou seja, a RepuÂ blica Checa deveraÂ elaborar e
subsequentemente actualizar um inventaÂrio dos seus programas de auxõÂlio e de casos de concessaÄo
individual de auxõÂlios) e regras relativas ao intercaÃmbio de informacàoÄ es.

296. De um modo geral, tambeÂm a adopcàaÄo e aplicacàaÄo adequada das regras de execucàaÄo relativas
aos auxõÂlios estatais saÄo consideradas, para aleÂm de outros aspectos de polõÂtica mais gerais, como um
passo importante para reduzir eventuais friccàoÄ es comerciais entre a Comunidade e o paõÂs terceiro em
questaÄo, uma vez que se forem executadas de modo adequado podem eliminar a necessidade de
qualquer das partes ter de intentar uma accàaÄo no quadro do Acordo da OMC sobre os subsõÂdios e as

211 DecisaÄo n.o 1/96 do Conselho de AssociacàaÄo de 30.1.1996, JO L 31 de 9.2.96, p. 21.
212 DecisaÄo n.o 1/96 do Conselho de AssociacàaÄo de 16.7.1996, JO L 208 de 17.8.96, p. 24.
213 DecisaÄo n.o 1/96 do Conselho de AssociacàaÄo de 15.8.1996, JO L 295 de 20.11.96, p. 25.
214 DecisaÄo n.o 2/96 do Conselho de AssociacàaÄo de 6.11.1996, JO L 295 de 20.11.96, p. 29.
215 DecisaÄo n.o 2/97 do Conselho de AssociacàaÄo de 7.10.1997, JO L 15 de 21.1.98, p. 37.
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medidas de compensacàaÄo, a fim de resolver as questoÄ es de concessaÄo de subsõÂdios, como por exemplo a
imposicàaÄo de medidas compensatoÂ rias.

1.2. EstrateÂgia avancàada de preÂ-adesaÄo

297. Um elemento fundamental do processo de alargamento eÂ a denominada estrateÂgia avancàada de
preÂ-adesaÄo, que se centra nas Parcerias de AdesaÄo e num reforcào dos auxõÂlios de preÂ-adesaÄo. As
Parcerias de AdesaÄo constituem um novo enquadramento uÂ nico que abrange pormenorizadamente,
relativamente a cada candidato, as prioridades que deveraÄo ser observadas na adopcàaÄo do acervo
comunitaÂrio e tambeÂm os recursos financeiros disponõÂveis para o efeito, em especial o programa
PHARE. A aproximacàaÄo da legislacàaÄo, a sua aplicacàaÄo e a criacàaÄo de instituicàoÄ es no domõÂnio da
concorreÃncia encontram-se entre as mais importantes prioridades a curto (1998) e meÂdio prazo que a
ComissaÄo identificou nas diversas Parcerias de AdesaÄo. O mesmo acontece com os denominados
programas nacionais para a adopcàaÄo do acervo, que foram adoptados por cada paõÂs associado com base
nas Parcerias de AdesaÄo.

1.3. Progressos na aproximacàaÄo das legislacàoÄ es de concorreÃncia

298. A ComissaÄo concordou em informar regularmente o Conselho Europeu sobre os progressos
realizados por cada paõÂs candidato em termos de adesaÄo. Os primeiros relatoÂ rios relativos aos dez
PECO, a Chipre e aÁ Turquia foram apresentados no final de 1998. Os relatoÂ rios tomam em
consideracàaÄo os progressos alcancàados desde os pareceres da ComissaÄo de 1997 216.

299. No ano transacto, a maior parte dos PECO tomou medidas decisivas para adoptar ou elaborar
nova legislacàaÄo ou alteracàoÄ es aÁ legislacàaÄo existente, por forma a aproximar ainda mais a sua legislacàaÄo
do direito comunitaÂrio. EÂ o que se passa, inequivocamente, no domõÂnio «anti-trust». Por exemplo, na
Hungria, BulgaÂria, EstoÂ nia e LetoÂ nia entraram em vigor novos diplomas relativos aÁ concorreÃncia.
Entretanto, as autoridades de concorreÃncia dos PECO ganharam tambeÂm alguma experieÃncia na
aplicacàaÄo da legislacàaÄo. Contudo, em diversas ocasioÄ es, a ComissaÄo realcàou a necessidade de reforcàar
ainda mais estas autoridades, em especial no que se refere aos seus poderes de investigacàaÄo e de
aplicacàaÄo de coimas, aÁ sua independeÃncia e aos seus recursos.

300. Contrariamente aÁ polõÂtica «anti-trust», a introducàaÄo do controlo dos auxõÂlios estatais nos PECO
afigurou-se muito mais controversa e de difõÂcil concretizacàaÄo. Apesar de diversos paõÂses terem iniciado
jaÂ a introducàaÄo ou a preparacàaÄo de regras sobre o controlo dos auxõÂlios estatais, muito haÂ ainda a fazer.
A prioridade mais urgente consiste em criar uma situacàaÄo de transpareÃncia na concessaÄo de auxõÂlios
estatais, atraveÂs da criacàaÄo de um inventaÂrio de todos os auxõÂlios estatais existentes, directos e
indirectos. Embora durante 1998 alguns PECO tenham apresentado aÁ ComissaÄo relatoÂ rios sobre os
seus regimes de auxõÂlios estatais, a ComissaÄo tem criticado o facto de naÄo existirem dados exaustivos
relativamente aos auxõÂlios estatais na maioria dos PECO.

301. Uma segunda prioridade eÂ a criacàaÄo ou reforcào de uma autoridade de controlo independente
em mateÂria de auxõÂlios estatais e de um sistema de aplicacàaÄo deste controlo. A maior parte dos PECO
dispoÄ e jaÂ de uma autoridade de controlo. Contudo, naÄo foram ainda estabelecidos os procedimentos
jurõÂdicos, nem conferidos os poderes necessaÂrios para garantir um verdadeiro controlo dos novos
auxõÂlios estatais e dos auxõÂlios estatais existentes nestes paõÂses.

216 RelatoÂ rio da ConcorreÃncia 1997, ponto 323.
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302. Por uÂ ltimo, no que se refere aÁ aproximacàaÄo de legislacàoÄ es, embora alguns paõÂses tenham
adoptado medidas no sentido de criar ou preparar regras materiais e processuais neste domõÂnio, a
ComissaÄo verificou que ficam normalmente aqueÂm do nõÂvel necessaÂrio para esta fase que antecede a
adesaÄo.

1.4. AssisteÃncia teÂcnica

303. Devido a estas deficieÃncias que ainda subsistem, a assisteÃncia teÂcnica no domõÂnio da
concorreÃncia continua a ser um instrumento essencial na preparacàaÄo dos paõÂses candidatos aÁ adesaÄo.
Embora incumba aos proÂ prios paõÂses candidatos consagrar os recursos necessaÂrios a uma aplicacàaÄo
orientada e eficiente da legislacàaÄo de concorreÃncia, a assisteÃncia da Comunidade serve de catalisador.
Paralelamente a accàoÄ es especõÂficas no aÃmbito dos programas nacionais PHARE, a DG IV tem
prosseguido uma polõÂtica activa de intensificacàaÄo dos seus contactos com as autoridades de
concorreÃncia dos PECO e de reforcào das relacàoÄ es entre essas autoridades.

304. EstaÄo jaÂ criadas novas ligacàoÄ es electroÂ nicas que intensificaraÄo o intercaÃmbio de informacàoÄ es. A
cooperacàaÄo inclui a consulta relativamente aÁ evolucàaÄo da polõÂtica da concorreÃncia. Os PECO foram,
por exemplo, consultados sobre o Livro Verde da ComissaÄo relativo aÁs restricàoÄ es verticais (por escrito
e numa audicàaÄo).

305. A DG IV prosseguiu o apoio no aÃmbito do programa PHARE para a organizacàaÄo de programas
de assisteÃncia teÂcnica em diversos paõÂses no domõÂnio da concorreÃncia. Em especial, realizaram-se em
Dezembro de 1997-Janeiro de 1998 e em Novembro-Dezembro de 1998 sessoÄ es de formacàaÄo conjuntas
para funcionaÂrios da concorreÃncia, com e sem experieÃncia, dos paõÂses candidatos. Estes programas
incluõÂram confereÃncias apresentadas por peritos da ComissaÄo e a discussaÄo de casos praÂticos
apresentados pelos participantes.

306. A maior parte dos paõÂses candidatos criou uma estrutura de grupos de trabalho junto da DG IV
que facilita as discussoÄ es informais e teÂcnicas a nõÂvel dos peritos relativas aÁ aproximacàaÄo da legislacàaÄo
de concorreÃncia, ao desenvolvimento das instituicàoÄ es e aÁ aplicacàaÄo da legislacàaÄo. Estas reunioÄ es
informais e tambeÂm os numerosos contactos pessoais entre funcionaÂrios, contribuõÂram para a melhoria
do quadro jurõÂdico e da praÂtica das autoridades de concorreÃncia dos paõÂses candidatos no que se refere
aÁ aplicacàaÄo da legislacàaÄo. Face aos problemas em mateÂria de auxõÂlios estatais acima descritos, a
assisteÃncia centrar-se-aÂ no futuro na criacàaÄo de um inventaÂrio de auxõÂlios estatais, mapas de auxõÂlios
regionais e de um enquadramento adequado para os auxõÂlios aos sectores sensõÂveis, bem como na
apreciacàaÄo de casos individuais.

307. A Quarta ConfereÃncia dos PECO e da ComissaÄo Europeia em mateÂria de ConcorreÃncia
realizou-se em Bratislava, em 25 e 26 de Maio. Das delegacàoÄ es faziam parte funcionaÂrios de alto nõÂvel
das autoridades responsaÂveis pela concorreÃncia dos PECO e da ComissaÄo. A confereÃncia anual
constitui uma instaÃncia para o intercaÃmbio de ideias e de experieÃncias no domõÂnio da aproximacàaÄo das
legislacàoÄ es e da sua aplicacàaÄo. Contribuiu igualmente para criar e reforcàar os contactos profissionais
entre os funcionaÂrios responsaÂveis pela concorreÃncia na Comunidade e nos PECO.

2. NegociacàoÄ es de adesaÄo

308. Na sequeÃncia do inõÂcio da ConfereÃncia Intergovernamental em 30 de Marcào de 1998, o exercõÂcio
de avaliacàaÄo iniciou-se em 3 de Abril, com a primeira reuniaÄo multilateral em que participaram todos
os paõÂses candidatos. Em 9-19 de Outubro, seis paõÂses candidatos, ou seja, a RepuÂ blica Checa, a
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EstoÂ nia, a Hungria, a PoloÂ nia, a EsloveÂnia e Chipre, participaram na avaliacàaÄo do capõÂtulo da
concorreÃncia, ou seja, um exame analõÂtico do acervo neste domõÂnio. O objectivo do exercõÂcio consistia
em informar plenamente Ð durante um dia de avaliacàaÄo multilateral Ð os paõÂses candidatos acerca do
acervo comunitaÂrio e Ð em reunioÄ es multilaterais subsequentes Ð identificar, em relacàaÄo a cada paõÂs
candidato, eventuais problemas importantes que se poderiam colocar durante as negociacàoÄ es de
adesaÄo.

309. Em 11 de Maio, realizou-se uma reuniaÄo multilateral de avaliacàaÄo sobre a polõÂtica de
concorreÃncia com cinco outros paõÂses: BulgaÂria, LetoÂ nia, LituaÃnia, RomeÂnia e EslovaÂquia. Foi feita
uma anaÂlise das directivas nos termos do artigo 86.o, em especial nos domõÂnio das telecomunicacàoÄ es,
em 28 de Abril-7 de Maio para os primeiros seis paõÂses e em 23 de Junho para os outros cinco, no
aÃmbito da avaliacàaÄo de todo o capõÂtulo das telecomunicacàoÄ es.

B Ð CooperacàaÄ o bilateral

1. AmeÂrica do Norte

1.1. Estados Unidos

1.1.1. AplicacàaÄo do Acordo de CooperacàaÄo de 1991 217

310. A ComissaÄo elabora todos os anos um relatoÂ rio para apresentacàaÄo ao Conselho e ao
Parlamento Europeu sobre as suas actividades de cooperacàaÄo com os Estados Unidos no quadro do
Acordo de 1991. AteÂ ao momento foram elaborados treÃs relatoÂ rios deste tipo:

Ð o primeiro abrangeu o perõÂodo entre 10 de Abril de 1995 (data de entrada em vigor do Acordo de
1991) e 30 de Junho de 1996 218,

Ð o segundo abrangeu o perõÂodo entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 1996 219 e

Ð o terceiro abrangeu o perõÂodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1997 220.

Em 1998, a ComissaÄo cooperou com o Departamento de Justicàa dos Estados Unidos e com a ComissaÄo
Federal do ComeÂrcio num nuÂ mero significativo de casos. Para aleÂm de esta intensa cooperacàaÄo trazer
vantagens especõÂficas a nõÂvel dos processos para ambas as autoridades de concorreÃncia e para as
empresas envolvidas (em termos de uma gestaÄo mais raÂpida e mais coerente dos processos em ambos
os lados do AtlaÃntico), o estreito contacto diaÂrio entre as equipas responsaÂveis pelos processos da
ComissaÄo (DG IV) e do Departamento de Justicàa e da ComissaÄo Federal do ComeÂrcio dos
Estados Unidos conduz aÁ criacàaÄo de um clima de confiancàa muÂ tua, a um melhor conhecimento das
regras materiais e processuais da outra Parte, aÁ convergeÃncia atraveÂs dos exemplos e, por uÂ ltimo, ao
desenvolvimento de «melhores praÂticas em todas as fases do processo.

217 Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica relativo aÁ aplicacàaÄo dos
respectivos direitos da concorreÃncia (JO L 95 de 27.4.1995, pp. 45 Ð 50, rectificado pelo JO L 131 de 15.6.1995,
p. 38).

218 Adoptado em 8.10.1996, COM (96) 479 final, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 299-311.
219 Adoptado em 4.7.1997, COM (97) 346 final, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 312-318.
220 Adoptado em 3.9.1998, COM (1998) 516 final, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia,

pp. 317-327.
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311. Um dos casos mais interessantes da cooperacàaÄo transatlaÃntica, ateÂ ao momento, foi a fusaÄo
WorldCom/MCI, autorizada em Julho de 1998. O plano de fusaÄo notificado naÄo levantou, no que se
refere aÁ capacidade de cabo transatlaÃntica, questoÄ es taÄo graves como o projecto de fusaÄo entre a BT e a
MCI (analisado pela ComissaÄo em 1996 e finalmente abandonado pelas partes), mas levantou questoÄ es
relativas aÁ concorreÃncia entre fornecedores de acesso e aÁ conectividade Internet. As investigacàoÄ es da
ComissaÄo e as negociacàoÄ es no sentido de encontrar solucàoÄ es decorreram paralelamente aÁ anaÂlise do
processo pelo Departamento de Justicàa dos Estados Unidos. O processo foi marcado por um nõÂvel de
cooperacàaÄo consideraÂvel entre as duas autoridades, incluindo uma troca de pontos de vista sobre o
meÂtodo de anaÂ lise a utilizar, a coordenacàaÄo da recolha de informacàoÄ es e reunioÄ es e negociacàoÄ es
conjuntas com as partes. O calendaÂrio para a alienacàaÄo de activos permitiu que as partes tivessem a
oportunidade, mediante autorizacàaÄo do Departamento de Justicàa dos Estados Unidos e da ComissaÄo,
de chegarem a um acordo relativamente a uma venda antes da fusaÄo, o que constituiu uma condicàaÄo da
sua realizacàaÄo. Nos termos dos compromissos que assumiram, as partes tentaram obter o acordo das
duas autoridades de concorreÃncia relativamente ao adquirente proposto para as actividades alienadas.
As duas autoridades continuaram a cooperar ateÂ aÁ completa execucàaÄo dos compromissos e trocaram
cartas formais para o efeito nos termos do Acordo CE/EUA de 1991. As solucàoÄ es incluõÂam a
possibilidade de a ComissaÄo, em determinadas circunstaÃncias, nomear um mandataÂrio para controlar a
observaÃncia dos compromissos e, se necessaÂrio, controlar em uÂ ltima anaÂ lise o processo de venda (ou
seja, encontrar um adquirente e estabelecer um acordo).

312. Um outro exemplo de cooperacàaÄo bem sucedida entre a UE e os Estados Unidos foi a fusaÄo
Dresser/Haliburton autorizada pela ComissaÄo em Julho de 1998. Esta operacàaÄo envolvia duas
empresas sediadas nos Estados Unidos. A Halliburton eÂ uma das maiores empresas de servicàos
energeÂticos a nõÂvel mundial. A Dresser, que desenvolve actividades do mesmo tipo, tem uma dimensaÄo
mais reduzida e eÂ mais especializada. As actividades das partes sobrepoÄ em-se no sector dos servicàos
em campos petrolõÂferos e, nomeadamente, das lamas de sondagem, servicàos de sondagem direccional e
produtos e servicàos de acabamento. Nestes dois uÂ ltimos segmentos, as quotas de mercado combinadas
naÄo eram significativas, uma vez que existem diversos concorrentes igualmente fortes e diversos
clientes com um poder de aquisicàaÄo efectivo. Em contrapartida, no que se refere ao mercado das lamas
de sondagem, a concentracàaÄo iria provocar quotas de mercado significativas. As partes tinham jaÂ

negociado um projecto de alienacàaÄo de activos com o Departamento de Justicàa dos Estados Unidos,
atraveÂs do qual seria eliminada a sobreposicàaÄo de mercados. Desta forma, ficaram resolvidas as
preocupacàoÄ es da ComissaÄo no que se refere ao mercado das lamas de sondagem . Assim, este processo
constitui um exemplo interessante de anaÂlise coordenada das operacàoÄ es de concentracàaÄo na UE e nos
Estados Unidos e, ateÂ certo ponto, de divisaÄo de tarefas entre as duas autoridades.

313. Podem citar-se outros casos em que se verificou uma estreita cooperacàaÄo transatlaÃntica:
Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram,
Hercules/Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick e BP/Amoco. Na seccàaÄo II do presente
relatoÂ rio saÄo fornecidos dados pormenorizados sobre os principais elementos destes processos. (A
cooperacàaÄo CE/EUA no que se refere a processos de concorreÃncia eÂ abordada em maior pormenor no
4.o RelatoÂ rio ao Conselho e ao Parlamento Europeu de 1998) 221.

221 COM (1998)...final.
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1.1.2. AdopcàaÄo do Acordo de 1998 entre as Comunidades Europeias e os Estados Unidos da AmeÂrica
relativo aos princõÂpios de cortesia positiva, de 1998 222

314. Com base num mandato do Conselho, a ComissaÄo negociou com os Estados Unidos um acordo
que reforcàa as disposicàoÄ es relevantes do Acordo de 1991 no que se refere aÁ aplicacàaÄo dos princõÂpios de
cortesia positiva. O resultado destas negociacàoÄ es, ou seja o Acordo de 1998 entre as Comunidades
Europeias e o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica relativo aos princõÂpios de cortesia positiva foi
assinado em Washington e entrou em vigor em 4 de Junho de 1998. Estabelece mais claramente as
circunstaÃncias em que eÂ normalmente efectuado um pedido de aplicacàaÄo dos princõÂpios de cortesia
positiva e as modalidades de tratamento de tais pedidos. Contrariamente ao Acordo de 1991, as regras
da UE relativas ao controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo naÄo saÄo, em princõÂpio, abrangidas pelo
aÃmbito de aplicacàaÄo do Acordo de 1998, devido aÁ legislacàaÄo relativa aÁs concentracàoÄ es da Comunidade
Europeia e dos Estados Unidos, que naÄo permitem um adiamento ou suspensaÄo da accàaÄo, tal como
previsto no Acordo.

1.2. CanadaÂ

315. Na sequeÃncia de negociacàoÄ es, o projecto de Acordo entre as Comunidades Europeias e o
Governo do CanadaÂ relativo aÁ cooperacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia foi concluõÂdo em Maio deste
ano. Em 4 de Junho, a ComissaÄo adoptou uma proposta para a adopcàaÄo conjunta pelo Conselho de
Ministros e pela ComissaÄo de uma decisaÄo no sentido de concluir o acordo. O Parlamento Europeu
aprovou jaÂ a proposta da ComissaÄo. PreveÃ-se que o acordo seja rapidamente adoptado pelo Conselho e
pela ComissaÄo e que seja assinado e entre em vigor em 1999. Entretanto, a ComissaÄo e o Servicào da
ConcorreÃncia Canadiano discutiraÄo a nõÂvel bilateral os aspectos praÂticos da cooperacàaÄo futura entre as
duas autoridades no aÃmbito do acordo.

316. O acordo proposto destina-se a facilitar uma maior cooperacàaÄo entre as Comunidades
Europeias e o CanadaÂ no que se refere aÁ aplicacàaÄo das respectivas legislacàoÄ es da concorreÃncia. EstaÂ a
ser examinado um nuÂ mero crescente de casos por ambas as autoridades de concorreÃncia,
reconhecendo-se consequentemente cada vez mais a importaÃncia, por um lado, de evitar decisoÄ es
contraditoÂ rias e, por outro, de coordenar as actividades de aplicacàaÄo da legislacàaÄo na medida em que
tal for considerado mutuamente beneÂfico por ambas as Partes.

317. Em concreto, o acordo proposto eÂ muito semelhante ao que foi concluõÂdo entre a UE e os
Estados Unidos em 1991. Fundamentalmente preveÃ : (i) a notificacàaÄo recõÂproca dos processos objecto
de investigacàaÄo por qualquer das autoridades, quando sejam susceptõÂveis de afectar interesses
importantes da outra Parte; (ii) a possibilidade de coordenacàaÄo, por parte das duas autoridades, das
suas actividades de aplicacàaÄo da legislacàaÄo, bem como a prestacàaÄo de assisteÃncia muÂ tua; (iii) a
possibilidade de cada uma das Partes solicitar aÁ outra a tomada de medidas coercivas de aplicacàaÄo
(cortesia positiva) e de cada uma das Partes tomar em consideracàaÄo os interesses importantes da outra
no aÃmbito das suas accàoÄ es de aplicacàaÄo da legislacàaÄo (cortesia tradicional) e (iv) o intercaÃmbio de
informacàoÄ es entre as Partes, embora tal naÄo afecte as respectivas obrigacàoÄ es em termos de
confidencialidade no que se refere a estas informacàoÄ es.

222 Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica relativo aos princõÂpios de
cortesia positiva na aplicacàaÄo dos respectivos direitos de concorreÃncia, JO L 173 de 18.6.1998, pp. 26-31.
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2. Outros paõÂses

2.1. JapaÄo

318. A ComissaÄo concluiu uma nova lista de propostas para o prosseguimento da desregulamentacàaÄo
no JapaÄo. Esta lista inclui uma seÂrie de propostas de desregulamentacàaÄo na aÂrea da concorreÃncia. O
novo pacote foi apresentado ao JapaÄo em 12 de Outubro de 1998 durante uma reuniaÄo ministerial
entre a UE e o JapaÄo realizada em ToÂ quio. As propostas foram discutidas com o JapaÄo no aÃmbito de
uma missaÄo de alto nõÂvel a ToÂ quio em 3 e 6 de Novembro de 1998.

319. Durante a reuniaÄo anual bilateral entre a ComissaÄo e a ComissaÄo Japonesa das PraÂticas
Comerciais Equitativas (Japanese Fair Trade Commission Ð JFTC), realizada em Bruxelas
em 24.11.1998, foi reconhecida a evolucàaÄo positiva verificada no domõÂnio da desregulamentacàaÄo da
polõÂtica de concorreÃncia (eliminacàaÄo da maior parte das isencàoÄ es e excepcàoÄ es aÁs regras de concorreÃncia
japonesas, reforcào dos meios orcàamentais e do pessoal da JFTC).

320. Contudo, a ComissaÄo repetiu as suas principais propostas ao Governo japoneÃs no sentido de:

Ð defesa da concorreÃncia, por parte da JFTC, no aÃmbito das medidas governamentais,

Ð anaÂlise, pela JFTC, das orientacàoÄ es administrativas existentes e novas,

Ð accàaÄo de investigacàaÄo reforcàada por parte da JFTC principalmente na aÂrea da distribuicàaÄo,

Ð sancàoÄ es dissuasoras para infraccàoÄ es aÁ legislacàaÄo de concorreÃncia e

Ð maior possibilidade de os lesados recorrerem aÁ vida judicial e obterem indemnizacàoÄ es nos tribunais.

321. A RecomendacàaÄo da OCDE, publicada em 1996 e revista pela uÂ ltima vez em 1995 223

estabelece, ateÂ agora, o quadro baÂsico de cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e a JFTC. No perõÂodo
compreendido entre 1993 e 1998 a ComissaÄo apresentou 30 notificacàoÄ es aÁ JFTC e recebeu deste
organismo 7 notificacàoÄ es. Estes nuÂ meros indicam que a ComissaÄo trata um nuÂ mero de casos em que
participam empresas japonesas ou outros interesses japoneses maior do que aqueles que a JFTC trata e
que envolvem empresas europeias ou outros interesses europeus. Por seu turno, esta situacàaÄo poderaÂ

ser explicada pelo facto de as empresas europeias terem mais dificuldades em penetrar no mercado
japoneÃs do que as empresas japonesas no mercado da UE.

No processo Nordion, a ComissaÄo cooperou com a JFTC. Na sequeÃncia do compromisso assumido
pela Nordion de eliminar as claÂusulas de exclusividade incluõÂdas nos seus contratos de venda com os
clientes europeus, a ComissaÄo decidiu suspender o processo nos termos do artigo 82.o do Tratado CE
que instaurara contra a Nordion devido a abuso de posicàaÄo dominante no mercado da venda e
producàaÄo de molibdeÂnio 99 (Mo 99), um produto de base para radiofaÂrmacos utilizados na medicina
nuclear. O inqueÂrito realizado no JapaÄo pela JFTC conduziu a resultados ideÃnticos para o mercado
japoneÃs. A JFTC adoptou uma recomendacàaÄo exigindo que a Nordion pusesse termo aÁs claÂusulas de
exclusividade que vinculavam os clientes japoneses. A Nordion aceitou a recomendacàaÄo da JFTC e,

223 RecomendacàaÄo revista do Conselho relativa aÁ cooperacàaÄo entre os PaõÂses Membros sobre as praÂticas
anticoncorrenciais que afectam o comeÂrcio internacional, 27 e 28.7.1995, C (95) 130/Final.
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assim, a autoridade japonesa de concorreÃncia emitiu uma decisaÄo formal relativa a este processo em
Setembro de 1998. A decisaÄo final tem o mesmo conteuÂ do que a recomendacàaÄo.

2.2. PaõÂses mediterraÃnicos

322. Foram jaÂ celebrados acordos com Marrocos, TunõÂsia, Israel, JordaÃnia e a Autoridade
Palestiniana. Decorrem as negociacàoÄ es de outros acordos com a ArgeÂ lia, o LõÂbano, o Egipto e a
SõÂria. As disposicàoÄ es relativas aÁ concorreÃncia preveÃem compromissos claros destinados a aproximar as
polõÂticas de concorreÃncia dos paõÂses em causa do regime comunitaÂrio. Em 1998, foi organizada em
Tunes uma primeira confereÃncia que reuniu representantes da Comunidade e autoridades nacionais de
concorreÃncia dos Estados-Membros e dos paõÂses mediterraÃnicos. Apenas a TunõÂsia e a ArgeÂ lia
formularam pedidos de assisteÃncia teÂcnica. No que se refere aÁ TunõÂsia, foi elaborado em Setembro de
1998 um primeiro relatoÂ rio de identificacàaÄo de um programa de assisteÃncia teÂcnica. As autoridades
tunisinas procedem actualmente aÁ sua anaÂ lise.

323. Uma comunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ «parceria euro-mediterraÃnica e o Mercado UÂ nico
(COM (1998) 538 final de 23.09.98) propoÄ e, nomeadamente, uma accàaÄo horizontal em mateÂria de
concorreÃncia, o que permitiraÂ que a cooperacàaÄo e a assisteÃncia teÂcnica progridam.

2.3. AmeÂrica Latina

324. Desde que existe um quadro completo de acordos com os paõÂses da AmeÂrica Latina, a estrateÂgia
da ComissaÄo consiste em reforcàar as relacàoÄ es com grupos de paõÂses (Mercosul, Pacto Andino e PaõÂses
do Istmo da AmeÂrica Central). Foram iniciadas neste domõÂnio accàoÄ es pontuais de cooperacàaÄo:
compilacàaÄo das legislacàoÄ es de concorreÃncia dos paõÂses da AmeÂrica Latina e das CaraõÂbas, elaboracàaÄo
de um repertoÂ rio das autoridades de concorreÃncia e instituicàoÄ es a fim de facilitar as relacàoÄ es entre os
responsaÂveis pela aplicacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia e o mundo empresarial, criacàaÄo do «BoletõÂn
Latinoamericano de Competencia, cuja difusaÄo eÂ assegurada pela Internet 224.

325. A ComissaÄo iniciou negociacàoÄ es com o MeÂxico com o objectivo de criar um regime de comeÂrcio
livre. Nos acordos provisoÂ rios de 1997 ficou estabelecido que a Comunidade Europeia e o MeÂxico
disporaÄo de um mecanismo de cooperacàaÄo que seraÂ alargado aÁ cooperacàaÄo teÂcnica.

326. Os uÂ ltimos anos foram, aleÂm disso, marcados por um estreitamento das relacàoÄ es entre a DG IV
e as autoridades de concorreÃncia dos paõÂses do Mercosul, em especial do Brasil e da Argentina, bem
como do Chile, que estaÂ associado ao Mercosul. Foi elaborado um estudo comparativo das legislacàoÄ es
do Mercosul, do Chile e da Comunidade Europeia que se revelou muito uÂ til para uma melhor
compreensaÄo da situacàaÄo e dos problemas a que estes paõÂses teÃm de fazer face para desenvolver um
quadro jurõÂdico completo em mateÂria de concorreÃncia.

327. A perspectiva das possõÂveis negociacàoÄ es de liberalizacàaÄo que vaÄo ser iniciadas com o Mercosul e
o Chile constitui outro elemento importante que vem reforcàar a necessidade de um enquadramento da
cooperacàaÄo. Em princõÂpio, o desenvolvimento e a aplicacàaÄo efectiva das regras de concorreÃncia no
Mercosul deveraÄo garantir uma melhor segurancàa jurõÂdica para as empresas que operam neste
mercado. A ComissaÄo, na sua recente comunicacàaÄo ao Conselho, considera que as negociacàoÄ es

224 Estes documentos estaÄo disponõÂveis na Internet no seguinte enderecào: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm
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incidiraÄo igualmente sobre as regras de concorreÃncia, incluindo os mecanismos de cooperacàaÄo e de
coordenacàaÄo entre as autoridades responsaÂveis pela aplicacàaÄo dessas regras.

2.4. RuÂ ssia, UcraÃnia e outros NEI

328. Nos Acordos de Parceria e CooperacàaÄo (APC) que a UE concluiu com a RuÂ ssia, a UcraÃnia e a
MoldaÂvia e com a maioria das antigas RepuÂ blicas SovieÂticas estes paõÂses assumiram (em maior ou
menor grau) o compromisso de caminharem no sentido da aproximacàaÄo das suas legislacàoÄ es em
mateÂria «anti-trust» e de auxõÂlios estatais com o direito comunitaÂrio. Embora os progressos sejam
lentos, os comiteÂs paritaÂrios criados no aÃmbito dos APC com a RuÂ ssia e a UcraÃnia deveraÄo criar
subcomiteÂs durante o primeiro semestre de 1999 para tratar as questoÄ es no domõÂnio «anti-trust» e dos
auxõÂlios estatais. EstaÄo tambeÂm em curso diversos projectos TACIS com o objectivo de fornecer apoio
teÂcnico relevante.

329. Na sequeÃncia da agitacàaÄo econoÂ mica verificada na RuÂ ssia durante o corrente ano, o ComiteÂ

Estatal AntimonopoÂ lios foi integrado num novo ministeÂ rio, com um leque diversificado de
competeÃncias. NaÄo eÂ ainda claro quais seraÄo as implicacàoÄ es desta situacàaÄo para a aplicacàaÄo da
legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia na FederacàaÄo Russa.

C Ð CooperacàaÄ o multilateral

1. OMC: PolõÂtica comercial e de concorreÃncia

330. A Comunidade Europeia tomou a iniciativa de integrar a concorreÃncia nos temas de debate a
nõÂvel internacional. A comunicacàaÄo da ComissaÄo de Junho de 1996 esteve na base da decisaÄo da
reuniaÄo ministerial de Singapura no sentido de criar um grupo de trabalho da OMC relativo aÁ

interaccàaÄo entre o comeÂrcio e a polõÂtica de concorreÃncia.

331. Sob orientacàaÄo do seu Presidente, Professor Jenny, o grupo suscitou um elevado nõÂvel de
interesse e participacàaÄo, comprovado pelo grande nuÂ mero de comunicacàoÄ es apresentadas por
membros da OMC, bem como pela qualidade e abertura dos debates efectuados em relacàaÄo aos
diferentes pontos da ordem de trabalhos. De notar principalmente a participacàaÄo activa dos paõÂses em
desenvolvimento, muitos dos quais fizeram intervencàoÄ es sobre as suas experieÃncias relacionadas com a
introducàaÄo e a aplicacàaÄo da legislacàaÄo de concorreÃncia. Foi notoÂ ria a auseÃncia de controveÂrsias
ideoloÂ gicas ou divisoÄ es Norte-Sul no aÃmbito do grupo. As diferencàas de pontos de vista acerca do
aÃmbito do mandato do grupo naÄo impediram uma discussaÄo construtiva das diferentes questoÄ es
levantadas pelos membros.

332. As discussoÄ es foram essencialmente de caraÂcter analõÂtico. Podem citar-se os seguintes pontos
em que se afigura existir um amplo nõÂvel de consenso:

Ð a necessidade de realizar paralelamente um processo de liberalizacàaÄo comercial, eliminacàaÄo das
regulamentacàoÄ es desnecessaÂrias e reforcào da legislacàaÄo e da polõÂtica da concorreÃncia;

Ð a importaÃncia, do ponto de vista do desenvolvimento, de adoptar uma polõÂtica da concorreÃncia no
aÃmbito do processo de reformas orientadas para o mercado;
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Ð importaÃncia crescente da cooperacàaÄo internacional para abordar de forma eficaz a interaccàaÄo entre
o comeÂrcio e a polõÂtica de concorreÃncia.

333. O grupo alcancàou igualmente progressos consideraÂveis na identificacàaÄo dos elementos da
legislacàaÄo e da polõÂtica da concorreÃncia que se poderaÄo revelar particularmente relevantes para o
sistema comercial multilateral. Estes elementos incluem: a) o tipo de praÂticas anticoncorrenciais
sujeitas aÁ disciplina das regras de concorreÃncia; b) o aÃmbito das derrogacàoÄ es sectoriais ou
regulamentares aÁ aplicacàaÄo da legislacàaÄo da concorreÃncia; c) mecanismos de aplicacàaÄo, incluindo o
papel das autoridades administrativas e judiciais.

334. Verifica-se existir um reconhecimento generalizado de que alguns tipos de praÂ ticas
anticoncorrenciais das empresas podem criar barreiras aÁ entrada ou prejudicar de outras formas a
igualdade de oportunidades em termos concorrenciais. Foi tambeÂm reconhecido, na generalidade, que
a concorreÃncia e o comeÂrcio poderaÄo ser afectados de forma significativa por polõÂticas regulamentares,
pelas actividades de empresas com direitos exclusivos ou especiais e tambeÂm por um leque muito vasto
de medidas de polõÂtica comercial.

335. Os trabalhos do grupo limitaram-se a um processo de tomada de conhecimento, devendo
prosseguir em 1999 os seus trabalhos exploratoÂ rios. A OMC deveraÂ tambeÂm determinar se existe
vontade polõÂtica entre os seus membros para prosseguir e para iniciar, em 1999, negociacàoÄ es relativas aÁ

criacàaÄo de um quadro multilateral de regras em mateÂria de concorreÃncia.

336. Em Abril de 1998, o Organismo de ResolucàaÄo de LitõÂgios da OMC adoptou o relatoÂ rio final do
painel do GATT relativamente ao acesso ao mercado japoneÃs das pelõÂculas e papel fotograÂfico. A
decisaÄo do painel recusou as alegacàoÄ es dos Estados Unidos, uma vez que naÄo lhe foi possõÂvel
estabelecer uma ligacàaÄo causal entre as medidas adoptadas pelo Governo japoneÃs e uma perturbacàaÄo
da relacàaÄo concorrencial entre os produtos nacionais e importados. O Grupo Kodak/Fuji foi criado a
pedido dos Estados Unidos. A UE interveio enquanto terceiro, tendo em conta o seu interesse
econoÂ mico no caso.

337. A questaÄo de saber se as praÂticas anticoncorrenciais produzem um impacto negativo sobre o
comeÂrcio naÄo eÂ abrangida pelas actuais regras da OMC. Desta forma, o painel naÄo proferiu qualquer
decisaÄo sobre esta questaÄo e limitou-se a tentar determinar se a anulacàaÄo dos benefõÂcios comerciais
poderia ser atribuõÂda aÁs medidas adoptadas pelo Governo japoneÃs, mas neste caso existiam muitas
questoÄ es de concorreÃncia que teriam sido tratadas de forma mais satisfatoÂ ria no aÃmbito da legislacàaÄo
de concorreÃncia.

338. A este respeito, Sir Leon Brittan, Vice-Presidente da ComissaÄo Europeia, e Karel Van Miert,
ComissaÂrio responsaÂvel pela concorreÃncia, afirmaram que «a adopcàaÄo do relatoÂ rio ilustra claramente a
necessidade de completar o actual quadro regulamentar da OMC atraveÂs de um quadro de regras da
OMC em mateÂria de concorreÃncia.

2. OCDE e CNUCED

339. A ComissaÄo desempenhou um papel activo nos trabalhos do ComiteÂ sobre a LegislacàaÄo e
PolõÂtica da ConcorreÃncia da OCDE, principalmente nas mesas-redondas organizadas em 1998 (cortesia
positiva, seguros, contratos puÂ blicos, relacàoÄ es entre entidades reguladoras e autoridades de
concorreÃncia, boicotes, radiodifusaÄo e poder de compra). A recomendacàaÄo sobre os carteÂ is irredutõÂveis,
adoptada por este comiteÂ em Maio de 1999, reveste-se igualmente de particular interesse. Este
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documento pretende que a eficaÂcia da aplicacàaÄo, por parte dos membros, da legislacàaÄo contra os carteÂ is
irredutõÂveis, seja reforcàada atraveÂs da eliminacàaÄo ou reducàaÄo das derrogacàoÄ es regulamentares que
criam lacunas na cobertura da legislacàaÄo de concorreÃncia e atraveÂs da supressaÄo das restricàoÄ es jurõÂdicas
que impedem que os organismos de concorreÃncia sejam autorizados a fornecer assisteÃncia no domõÂnio
da investigacàaÄo aos organismos de concorreÃncia estrangeiros.

340. A ComissaÄo desempenhou igualmente um papel importante no trabalho da CNUCED na aÂrea
da polõÂtica de concorreÃncia e em especial na reuniaÄo de peritos sobre legislacàaÄo e polõÂtica de
concorreÃncia realizada de 29 a 31 de Julho de 1998.
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V Ð PERSPECTIVAS PARA 1999

1. Actividade legislativa e regulamentar

341. O proÂ ximo ano seraÂ marcado por um aprofundamento da reflexaÄo da ComissaÄo em mateÂria de
reequacionamento da actividade dos seus servicàos, que passaraÂ a concentrar-se nos processos que
revestem manifesto interesse comunitaÂrio. Apesar das expectativas criadas pelas novas disposicàoÄ es em
mateÂria de restricàoÄ es verticais, o efeito reduzido das primeiras medidas adoptadas em 1997 levaraÂ a
ComissaÄo a avancàar mais no sentido de uma melhor adequacàaÄo dos seus instrumentos jurõÂdicos e dos
seus recursos com as necessidades actuais e os desafios do futuro.

342. A ComissaÄo teraÂ por tarefa criar o novo dispositivo relativo aÁs restricàoÄ es verticais da
concorreÃncia. O ano de 1999 deveraÂ caracterizar-se pela alteracàaÄo do Regulamento n.o 19/75 e do n.o 2
do artigo 4.o do Regulamento n.o 17. A ComissaÄo centrar-se-aÂ seguidamente na redaccàaÄo do novo
regulamento de isencàaÄo e das orientacàoÄ es sobre as restricàoÄ es verticais que, provavelmente, apenas
seraÄo adoptadas no ano 2000.

A ComissaÄo deveraÂ igualmente adoptar uma nova comunicacàaÄo sobre as ageÃncias comerciais.

343. O processo de modernizacàaÄo do direito comunitaÂrio da concorreÃncia deveraÂ ser ainda
aprofundado e a ComissaÄo tenciona propor uma revisaÄo do Regulamento n.o 17 que fixe as
modalidades de aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado. Esta proposta deveraÂ constituir a etapa
determinante do exercõÂcio de modernizacàaÄo.

344. ApoÂ s um ano sem precedentes em mateÂria de coimas, a ComissaÄo tenciona, aÁ luz da experieÃncia
adquirida, rever algumas disposicàoÄ es das orientacàoÄ es relativas aÁ aplicacàaÄo de coimas, a fim de corrigir
alguns aspectos considerados inadequados face aos objectivos prosseguidos.

345. Em mateÂria de controlo das concentracàoÄ es, a ComissaÄo tenciona adoptar uma nova
comunicacàaÄo sobre as restricàoÄ es acessoÂ rias, uma vez que a comunicacàaÄo em vigor data de 1990 e
deixou de estar perfeitamente adequada aÁ praÂtica actual. No proÂ ximo ano deveraÂ ser igualmente
adoptada uma comunicacàaÄo sobre as solucàoÄ es que permitem eliminar as duÂ vidas da ComissaÄo quanto aÁ

compatibilidade de qualquer operacàaÄo notificada com o mercado comum.

346. A ComissaÄo prosseguiraÂ a elaboracàaÄo de textos comunitaÂrios em mateÂria de auxõÂlios estatais,
em especial de comunicacàoÄ es destinadas a aumentar a transpareÃncia e a simplificar o controlo dos
processos de menor interesse. Neste sentido, a ComissaÄo tenciona adoptar dois regulamentos de
isencàaÄo por categoria, um sobre as pequenas e meÂdias empresas e o outro sobre os auxõÂlios aÁ formacàaÄo.
As orientacàoÄ es sobre os auxõÂlios ao emprego deveraÄo tambeÂm ser revistas durante 1999. AleÂm disso,
1999 seraÂ marcado pela adopcàaÄo formal do regulamento processual, na sequeÃncia do acordo polõÂtico
do Conselho InduÂ stria de 16 de Novembro de 1998.

2. DomõÂnio internacional

347. No domõÂnio internacional, a ComissaÄo prosseguiraÂ a sua polõÂtica de cooperacàaÄo bilateral e
multilateral com as autoridades responsaÂveis pela concorreÃncia.
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Na perspectiva do alargamento da UniaÄo, a ComissaÄo consagraraÂ uma atencàaÄo reforcàada ao
desenvolvimento de uma cultura de concorreÃncia nos paõÂses da Europa Central e Oriental. SeraÂ

particularmente vigilante no que se refere aÁ aplicacàaÄo efectiva das regras de concorreÃncia nestes paõÂses.
A ComissaÄo manifestaraÂ novamente a sua vontade de que seja acelerado o processo de criacàaÄo de um
sistema eficaz de controlo dos auxõÂlios estatais. Neste domõÂnio, a ComissaÄo continuaraÂ a trabalhar na
elaboracàaÄo de orientacàoÄ es relativas aÁ problemaÂtica dos auxõÂlios estatais nestas regioÄ es, que tomem em
consideracàaÄo as condicàoÄ es especõÂficas das economias em transicàaÄo.

No aÃmbito da cooperacàaÄo bilateral com os Estados Unidos da AmeÂrica, a ComissaÄo aplicaraÂ o acordo
euro-americano sobre as regras de cortesia positiva e apoiaraÂ a adopcàaÄo do projecto de acordo de
cooperacàaÄo com o CanadaÂ .

Em mateÂria de cooperacàaÄo bilateral, a ComissaÄo continuaraÂ a participar de forma activa nos trabalhos
da OMC sobre as relacàoÄ es entre comeÂrcio e concorreÃncia.

3. Actividade de controlo

348. A ComissaÄo pretende redobrar esforcàos em 1999 para dinamizar a concorreÃncia na
Comunidade Europeia, a fim de garantir o eÃxito da entrada em vigor do euro. Tal accàaÄo passa,
nomeadamente, por uma luta sem treÂguas contra os fenoÂ menos de constituicàaÄo de carteÂ is que se
poderaÄo manifestar em determinados sectores de actividade tradicionais, por considerarem estas
praÂticas como um meio de adiar as reducàoÄ es de custos e as reestruturacàoÄ es que decorreraÄo
inevitavelmente da intensificacàaÄo da concorreÃncia gerada pela introducàaÄo do euro. Por este motivo, a
ComissaÄo consagraraÂ uma importaÃncia especial aÁ constituicàaÄo e ao funcionamento da sua unidade
anticarteÂ is, que se ocupa jaÂ de diversos processos. Tal naÄo significa que a ComissaÄo tencione abrandar a
sua atencàaÄo noutros domõÂnios de accàaÄo e nomeadamente em mateÂria de abusos de posicàaÄo dominante.
Conta mesmo desenvolver a sua jurisprudeÃncia em novos sectores como o ambiente, o desporto ou as
profissoÄ es liberais em que estaÄo pendentes processos importantes. Esperam-se decisoÄ es com muito
interesse nos sectores financeiro, informaÂtico ou do transporte aeÂreo.

349. No que se refere ao controlo das concentracàoÄ es de empresas, a ComissaÄo naÄo espera uma
estabilizacàaÄo do nuÂ mero de processos notificados tendo em conta, por um lado, os movimentos de
reestruturacàaÄo a nõÂvel mundial nalguns sectores de actividade e, por outro lado, os efeitos da criacàaÄo da
moeda uÂ nica na Europa em 1 de Janeiro de 1999. Espera receber entre 230 a 250 notificacàoÄ es em 1999.

350. O eÃxito da polõÂtica de liberalizacàaÄo seraÂ garantido atraveÂs de uma aplicacàaÄo rigorosa das
disposicàoÄ es do direito comunitaÂrio em mateÂria de concorreÃncia. A ComissaÄo deveraÂ assegurar-se de
que as directivas de liberalizacàaÄo saÄo efectivamente transcritas para o direito nacional e que as suas
disposicàoÄ es saÄo aplicadas pelos Estados-Membros em conformidade com o artigo 86.o. A ComissaÄo
acompanharaÂ especialmente a instauracàaÄo da plena concorreÃncia no sector das telecomunicacàoÄ es, em
cooperacàaÄo com as entidades reguladoras nacionais e, se necessaÂrio, com as autoridades nacionais
responsaÂveis pela concorreÃncia. A ComissaÄo acompanharaÂ igualmente de forma atenta a aplicacàaÄo da
directiva relativa ao sector postal. Por uÂ ltimo, apoÂ s a adopcàaÄo das directivas de liberalizacàaÄo no sector
da energia (primeira etapa para os contratos no sector da electricidade em Fevereiro de 1999), a
ComissaÄo consagrar-se-aÂ a tornar efectiva a aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia a este sector de
actividade gradualmente aberto aÁ concorreÃncia.

351. A liberalizacàaÄo no sector da energia teraÂ igualmente efeitos sobre o nuÂ mero de processos de
auxõÂlios estatais que seraÄo analisados pela ComissaÄo.
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352. Uma importante etapa para a polõÂtica em mateÂria de auxõÂlios estatais seraÂ a aplicacàaÄo do
regulamento processual. Este texto, que torna as regras processuais mais transparentes, deveraÂ

melhorar a sua observaÃncia. Introduz igualmente novos meios de accàaÄo para a ComissaÄo na sua luta
contra os auxõÂlios ilegais e o abuso dos auxõÂlios.

A reducàaÄo, registada em 1998, do nuÂ mero de novos processos de auxõÂlios iniciados eÂ provavelmente
temporaÂria e conjuntural. O ano de 1999 deveraÂ ser marcado por numerosas notificacàoÄ es de auxõÂlios
ligadas aos novos mapas regionais ou aos auxõÂlios aÁ formacàaÄo.

Por uÂ ltimo, a ComissaÄo deseja prosseguir a sua polõÂtica de firmeza relativamente aos auxõÂlios ilegais, tal
como ficou demonstrado em 1998 pelo nuÂ mero sem precedentes de decisoÄ es negativas.
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ANEXO Ð PROCESSOS ANALISADOS NO RELATOÂ RIO

1. Artigos 81.o, 82.o e 86.o

Processo PublicacàaÄo Ponto

ACEA 131

Acào inoxidaÂvel JO L 100 de 01.04.1998 3, 65, caixa 3

Aeroporto de Bruxelas JO L 216, 1995 110

Aeroporto de ColoÂ nia/Bona Caixa 4

Aeroporto de DusseldoÂ rfia JO L 173 de 14.01.1998 Caixa 4

Aeroporto de Frankfurt JO L 72 de 11.03.1998 72

Aeroporto de Hamburgo 30.10.1998 Caixa 4

Aeroporto de Estugarda 30.10.1998 Caixa 4

Alpha Flight Service/Aeroporto de
Paris (ADP)

JO L 230 de 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

JO L 252 de 12.09.1998 70

Atlas/Global One Caixa 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

JO C 322 de 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways e American Airli-
nes

JO L 239 de 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown e James Budgett

JO L 284 de 19.10.1998 Caixa 3

CartaÄo Caixa 3

Cimento 165

Condutas de aquecimento urbano JO L 24 de 30.01.1999 Caixa 3

EACEM 103

EUCAR JO C 185 de 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM e Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS e United Airlines JO L C 239 de 30.07.1998 101

Clubes P&I 116-119

Vigas Caixa 3

Descontos aplicados aÁs tarifas de
pilotagem

JO L 301, 1997 110

REIMS II JO C 371 de 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair e
Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel JO C 293 de 22.9.1998 88

TelevisaÄo por sateÂ lite (TPS) 96

Acordo de ConfereÃncia TransatlaÃn-
tica (TACA)

73, 105

Ferries entre a GreÂcia e a ItaÂ lia 65
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Uniworld Caixa 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods JO L 246 de 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen JO L 124 de 23.04.1998 69

2. Controlo das concentracàoÄ es

Processo PublicacàaÄo Ponto

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/
Lonrho

Caixa 5

Bertelsmann, Kirch e PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Caixa 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Caixa 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom e BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Caixa 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers &
Lybrand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM Caixa 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Caixa 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163

28.o REL. CON. 1998

138 XXVIII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE CONCORREÃ NCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. AuxõÂlios estatais

Processo PublicacàaÄo Ponto

AuxõÂlio a favor da construcàaÄo de
uma faÂbrica de peroÂ xido de hidro-
geÂnio

JO L 171 de 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

AnulacàaÄo de uma decisaÄo final,
Espanha

Ainda naÄo publicado 237

AutoEuropa JO C 208 de 04.07.1998 243

Auto-estrada do Tauern na AÂ ustria JO C 198 de 24.06.1998 261

Banco di Napoli Ainda naÄo publicado 271

BIOTEC Biologische Naturverpac-
kungen GmbH.

JO C 219 de 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. JO C 199 de 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Ainda naÄo publicado 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite JO C 149 de 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) e Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique para a
Renaissance Financial

234

Cityflyer Express 201

InduÂ stria carbonõÂfera na Alemanha
(1997)

OJ L 324 de 02.12.1998 240, 241

InduÂ stria carbonõÂfera na Alemanha
(1998)

Ainda naÄo publicado 240, 241

InduÂ stria carbonõÂfera em Espanha OJ L 303 de 03.06.1998 236

ComiteÂ de empresa da SocieÂ teÂ
francàaise de production e outros

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Li-
vre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. JO C 207 de 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais JO L 221 de 08.08.1998 3, 270

CTRL 260
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EstacàoÄ es de venda de combustõÂvel
neerlandesas na fronteira com a
Alemanha

JO C 307 de 07.10.1998 276

EDF Ainda naÄo publicado 204

Regime de parceria ingleÃs 200

Fiat Mezzogiorno JO L 117 de 13.05.1993 245

InduÂ stria de pelõÂculas francesa e
neerlandesa

Ainda naÄo publicado 274

FSE Feralpi Ainda naÄo publicado 235

DistribuicàaÄo de gaÂs na Dinamarca Ainda naÄo publicado 205

Ajuda ao desenvolvimento da Ale-
manha aÁ IndoneÂsia

Ainda naÄo publicado 233

Alemanha e Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Ainda naÄo publicado 272

Electricidade verde Ainda naÄo publicado 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Ainda naÄo publicado 196

Intermills 284

Imposto sobre as sociedades irlan-
deÃs

JO C 395 de 18.12.1998 192, 210

Regime de auxõÂlios regionais italia-
no

266

Kiener Deponie Bachmanning,
AÂ ustria

JO C 201 de 27.06.1998 199

KNP Leykam JO C 296 de 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Ainda naÄo publicado 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Ainda naÄo publicado 244

Lenzing Lyocell JO C 009 de 13.01.1999 198

Lift GmbH. Ainda naÄo publicado 229

MAGEFESA Ainda naÄo publicado 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft e Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 final and SEC
(1998) 1313 final

231-233

ObrigacàaÄo de naÄo utilizacàaÄo de
combustõÂvel foÂ ssil como fonte de
energia renovaÂvel (NFFO)

Ainda naÄo publicado 212

OceÂ N.V. JO C 270 de 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Ainda naÄo publicado 202

Preussag Stahl AG Ainda naÄo publicado 203

Estaleiros do sector puÂ blico espa-
nhoÂ is

231

RecuperacàaÄo de auxõÂlio 189, 287

Regime espanhol de auxõÂlios aÁ
compra de veõÂculos industriais

262

RegiaÄo flamenga 211
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Residentes dos arquipeÂ lagos das
CanaÂrias e das Baleares

257

RTVE Ainda naÄo publicado 272

Ryanair Ltd. Ainda naÄo publicado 202

Saarbergwerke GmbH e Preussag
Anthrazit GmbH by Ruhrkohle AG

Ainda naÄo publicado 240

Santana Motor SA JO L 6 de 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Ainda naÄo publicado 249

SEAT SA JO L 88 de 09.14.1996 245

Sican JO C 307 de 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Ainda naÄo publicado 250

Sunair 258

Transporte rodoviaÂrio e intermodal
italiano

JO C 211 de 07.07.1998 261

TransmediterraÃneo 259

Viscido e outros/ Ente Poste Italia-
ne

206
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I Ð ACORDOS, DECISOÄ ES E PRAÂ TICAS CONCERTADAS E ABUSOS
DE POSICßAÄ O DOMINANTE: ARTIGOS 81.O E 82.O DO TRATADO
CE E ARTIGOS 65.O E 66.O DO TRATADO CECA

A Ð Resumo de casos

1. ProibicàoÄ es

1.1. Acordos horizontais

Cartel de precàos no sector do acào inoxidaÂ vel

Em 21 de Janeiro de 1998 1, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo de proibicàaÄo acompanhada de coimas
relativamente a 6 produtores de produtos planos em acào inoxidaÂvel: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai
Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH e Usinor SA. Estas empresas
representam mais de 80% do fabrico europeu de produtos acabados em acào inoxidaÂvel.

As empresas reuniram-se em Dezembro de 1993 em Madrid e acordaram um aumento ideÃntico e
simultaÃneo dos precàos do acào inoxidaÂvel. Este aumento foi obtido atraveÂs da alteracàaÄo concertada da
foÂ rmula de caÂlculo da liga extra, um suplemento de precào em funcàaÄo da cotacàaÄo dos elementos de liga
utilizados no acào inoxidaÂvel.

Algumas empresas defenderam que as disposicàoÄ es em mateÂria de transpareÃncia do artigo 60.o do
Tratado CECA obrigam as empresas a fornecerem uma informacàaÄo geral relativamente aÁs suas
intencàoÄ es de precàos. Ora, embora seja um facto que o artigo 60.o do Tratado CECA obriga as empresas
a publicarem «as tabelas de precàos e condicàoÄ es de venda aplicadas no mercado comum, estes precàos e
condicàoÄ es de venda devem ser adoptados de forma autoÂ noma por cada empresa. NaÄo podem, de modo
algum, ser comunicados aos interessados antes da sua comunicacàaÄo aÁ ComissaÄo.

A ComissaÄo decidiu que este acordo de precàos constituõÂa uma infraccàaÄo grave ao artigo 65.o do
Tratado CECA e aplicou aÁs empresas coimas no montante total de 27, 3 milhoÄ es de ecus.

Esta decisaÄo inscreve-se, tal como anteriormente a decisaÄo «vigas de acào 2, de 1994, no aÃmbito da luta
contra os acordos e praÂticas concertadas ilegais no sector sideruÂ rgico.

Nesta decisaÄo a ComissaÄo aplicou pela primeira vez as orientacàoÄ es para o caÂ lculo das coimas 3 e a
comunicacàaÄo da ComissaÄo sobre a naÄo aplicacàaÄo ou reducàaÄo de coimas nos processos relativos a
acordos, decisoÄ es e praÂticas concertadas 4.

Consequentemente, as coimas foram calculadas a partir de um valor absoluto determinado em funcàaÄo
da gravidade da infraccàaÄo, ponderado pela duracàaÄo da participacàaÄo de cada uma das empresas. Este
montante de base foi majorado e minorado por forma a tomar em consideracàaÄo circunstaÃncias

1 JO L 100 de 1.4.1998, p. 55.
2 JO L 116 de 6.5.1994, p. 1.
3 JO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
4 JO C 207 de 18.7.1996, p. 4.
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agravantes e atenuantes especõÂficas de cada uma das empresas. Por uÂ ltimo, foi aplicada a comunicacàaÄo
acima referida sobre a naÄo aplicacàaÄo de coimas.

A decisaÄo revela como pode ser alcancàado o objectivo de transpareÃncia previsto nas orientacàoÄ es, o que
eÂ particularmente importante em termos de cooperacàaÄo entre empresas. No caso em aprecào, todas as
empresas invocaram a comunicacàaÄo sobre a cooperacàaÄo, mas apenas duas cooperaram verdadeira-
mente: uma poÃ s termo aÁ infraccàaÄo e a outra comunicou informacàoÄ es relevantes aÁ ComissaÄo durante a
instrucàaÄo. Gracàas ao caÂ lculo pormenorizado apresentado na decisaÄo publicada, as empresas puderam
apreciar a diferencàa de tratamento efectuada pela ComissaÄo entre as empresas que cooperam
verdadeiramente e as que se limitam a uma declaracàaÄo de intencàoÄ es.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Em 14 de Outubro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo em que aplicou coimas aos produtores
de acàuÂ car British Sugar e Tate & Lyle, bem como aos comerciantes de acàuÂ car Napier Brown e James
Budgett, devido a uma violacàaÄo do n..o 1 do artigo 81.o do Tratado CE. A ComissaÄo concluiu que as
empresas procuraram restringir a concorreÃncia na GraÄ-Bretanha atraveÂs de uma coordenacàaÄo das suas
polõÂticas de precàos no mercado do acàuÂ car branco granulado. Consequentemente, a ComissaÄo aplicou
coimas de 39,6 milhoÄ es de ecus aÁ British Sugar, 7 milhoÄ es de ecus aÁ Tate & Lyle, 1,8 milhoÄ es de ecus aÁ

Napier Brown e 1,8 milhoÄ es de ecus aÁ James Budgett.

A decisaÄo diz respeito aÁ estrateÂgia de colaboracàaÄo em mateÂria de aumento dos precàos pela British
Sugar, a Tate & Lyle, a Napier Brown e a James Budgett no mercado do acàuÂ car branco granulado
industrial na GraÄ-Bretanha, bem como no que se refere a uma estrateÂgia semelhante prosseguida pela
British Sugar e a Tate & Lyle no mercado retalhista do acàuÂ car branco granulado na GraÄ-Bretanha.

Estas infraccàoÄ es verificaram-se entre 20 de Junho de 1986 e 2 de Julho de 1990 no que se refere aÁ

British Sugar e aÁ Tate & Lyle e entre finais de 1986 e 2 de Julho de 1990 no que se refere aÁ Napier
Brown e aÁ James Budgett. Durante este perõÂodo, as quatro empresas representaram cerca de 90% da
totalidade do mercado do acàuÂ car branco granulado da GraÄ-Bretanha.

A ComissaÄo encontrou elementos que indiciam a realizacàaÄo perioÂ dica de reunioÄ es entre as partes
durante todo o perõÂodo relevante. Numa reuniaÄo inicial entre a British Sugar e a Tate & Lyle, em 20 de
Junho de 1986, foram estabelecidos os princõÂpios do comportamento anticoncorrencial futuro. A
Napier Brown e a James Budgett optaram pelo mesmo comportamento antes do final de 1986.

Realizaram-se entre as quatro partes 18 outras reunioÄ es sobre o acàuÂ car branco granulado industrial.
Durante estas reunioÄ es, a British Sugar informou a Tate & Lyle, a Napier Brown e a James Budgett dos
seus objectivos em mateÂria de precàos relativamente ao acàuÂ car industrial. No que se refere ao acàuÂ car a
retalho, realizaram-se 8 outras reunioÄ es entre a British Sugar e a Tate & Lyle, nas quais a British Sugar
revelou aÁ Tate & Lyle a sua polõÂtica de fixacàaÄo de precàos e as duas empresas debateram as suas
polõÂticas de descontos no que se refere aos grandes clientes retalhistas.

Embora a ComissaÄo naÄo dispusesse de elementos de prova suficientes que confirmassem que os precàos
praticados em relacàaÄo aos adquirentes individuais de acàuÂ car industrial ou a retalho tivessem sido
fixados em conjunto, a participacàaÄo sistemaÂtica das quatro empresas em reunioÄ es regulares relativas ao
acàuÂ car industrial e da British Sugar e da Tate & Lyle no que se refere ao acàuÂ car a retalho, levou a que

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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naÄo existissem duÂ vidas quanto aÁs intencàoÄ es dos participantes relativamente ao seu comportamento
futuro em mateÂria de fixacàaÄo de precàos. Cada um deles poderia basear-se, se naÄo nos nõÂveis precisos de
precàos dos outros participantes, pelo menos na sua intencàaÄo de prosseguir uma estrateÂgia concertada
de aplicacàaÄo de precàos mais elevados.

Esta garantia muÂ tua interessava a todos os participantes, principalmente Ð embora naÄ o
exclusivamente Ð no que se refere aÁ gama de precàos acima do limiar de rendibilidade, na qual era
possõÂvel a concorreÃncia em termos de precàos, continuando a ser obtidos lucros.

As coimas foram calculadas com base nas orientacàoÄ es da ComissaÄo para o caÂ lculo das coimas 6. A
ComissaÄo tomou em consideracàaÄo o facto de as infraccàoÄ es serem graves e de duracàaÄo meÂdia. Foram
efectuadas distincàoÄ es significativas no que se refere aÁ participacàaÄo individual das quatro partes na
infraccàaÄo:

Ð a participacàaÄo da British Sugar, devido aÁ sua elevada quota nos mercados relevantes do acàuÂ car
industrial e a retalho e devido aÁ sua posicàaÄo enquanto lõÂder em mateÂria de precàos nestes mercados,
foi essencial para o funcionamento do cartel;

Ð a Tate & Lyle, devido aÁ sua quota nos mercados relevantes, foi o segundo mais importante membro
do cartel;

Ð os comerciantes Napier Brown e James Budgett naÄo participaram na reuniaÄo-chave de 20 de Junho
de 1986. Aderiram ao cartel alguns meses mais tarde e a partir dessa data apenas participaram nas
infraccàoÄ es relativas ao acàuÂ car industrial.

Devido ao facto de dependerem do fornecimento dos dois produtores nacionais de acàuÂ car Ð British
Sugar e Tate & Lyle Ð no que se refere a uma parte significativa do acàuÂ car que vendiam enquanto
comerciantes, a sua influeÃncia no mercado relevante e a possibilidade de exercerem um poder sobre
esse mercado era limitada.

AleÂm disso, no que se refere aÁ British Sugar, foram considerados diversos factores agravantes:

Ð a British Sugar actuou como instigadora das infraccàoÄ es e durante todo o perõÂodo relevante
continuou a ser a sua impulsionadora. Com efeito, apoÂ s ter iniciado uma guerra de precàos contra os
seus concorrentes, tomou a iniciativa, ao convocar a reuniaÄo de 20 de Junho de 1986, de substituir
esta guerra de precàos por uma estrateÂgia concertada com os seus concorrentes no sentido de
aumentar os precàos;

Ð a British Sugar actuou de forma contraÂria aos termos precisos do programa de respeito do direito
comunitaÂrio que apresentou aÁ ComissaÄo em Outubro de 1986 no aÃmbito de um processo contra a
Napier Brown e que a ComissaÄo tomou em consideracàaÄo como circunstaÃncia atenuante ao fixar o
montante da coima na decisaÄo Napier Brown 7;

Ð jaÂ em Julho de 1988, na sua decisaÄo relativa aÁ Napier Brown, a ComissaÄo aplicou uma coima aÁ

British Sugar por ter tentado excluir um comerciante do mercado retalhista do acàuÂ car branco

6 JO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
7 JO L 284 de 19.10.1998, p. 41.
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granulado na GraÄ-Bretanha. No mesmo mercado relevante, a British Sugar conduziu, durante dois
anos, paralelamente ao processo da ComissaÄo que levou aÁ adopcàaÄo da decisaÄo Napier Brown, uma
estrateÂgia concertada de aumento dos precàos, a que se refere a presente decisaÄo.

Quanto aÁ Tate & Lyle, a ComissaÄo reduziu significativamente a coima nos termos da sua comunicacàaÄo
sobre a naÄo aplicacàaÄo ou reducàaÄo de coimas nos processos relativos a acordos, decisoÄ es e praÂticas
concertadas 8, por forma a tomar em consideracàaÄo o facto de a Tate & Lyle ter cooperado com a
ComissaÄo, em especial por ter apresentado duas cartas auto-incriminatoÂ rias. Com efeito, estas duas
cartas apresentavam elementos de prova decisivos da existeÃncia do cartel e permitiram que a ComissaÄo
interviesse neste caso.

Ferries gregos

Na sua decisaÄo adoptada em 9 de Dezembro de 1998, a ComissaÄo aplicou coimas a sete operadores de
servicàos de «ferry devido ao facto de terem participado numa colusaÄo em mateÂria de fixacàaÄo de precàos
no que se refere aos servicàos de transporte sem transbordo nas rotas GreÂcia-ItaÂ lia.

Seis destas empresas Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis e Marlines Ð estaÄo sediadas
na GreÂcia e uma outra Ð Adriatica Ð estaÂ sediada na ItaÂ lia.

Na sequeÃncia da recepcàaÄo de uma carta dum cidadaÄo, a ComissaÄo efectuou investigacàoÄ es sem aviso
preÂvio nas instalacàoÄ es dos seis operadores de servicàos de «ferry Ð cinco na GreÂcia e um em ItaÂ lia Ð
em Julho de 1994. Foram descobertos fortes indõÂcios de infraccàaÄo ao artigo 81.o. A ComissaÄo concluiu
que estas empresas de servicàos de «ferry participaram num cartel de fixacàaÄo de precàos durante diversos
anos. Tratava-se de um acordo que continuava em vigor e que foi qualificado pelas empresas como
«praÂtica normal. O cartel funcionava sob a forma de reunioÄ es regulares e troca de correspondeÃncia por
forma a reajustar colectivamente os precàos do transporte de passageiros e de veõÂculos.

Em circunstaÃncias normais, a ComissaÄo consideraria tratar-se de uma infraccàaÄo muito grave. Neste
caso, o mercado relevante estaÂ limitado tanto a nõÂvel geograÂfico como a nõÂvel de dimensaÄo. Diz
respeito a treÃs das cinco rotas no mar AdriaÂ tico. Trata-se de um mercado sazonal relativamente
pequeno quando comparado com outros mercados da UniaÄo Europeia.

Contudo, a infraccàaÄo teve um impacto efectivo bastante limitado no mercado. As partes naÄo aplicaram
na õÂntegra todos os acordos especõÂficos de precàos e as tarifas mantiveram-se a um nõÂvel reduzido
quando comparadas com outras rotas no mercado comum, no que se refere ao transporte marõÂtimo de
um Estado-Membro para outro. Consequentemente, a ComissaÄo concluiu que a infraccàaÄo poderia ser
considerada como grave.

A ComissaÄo impoÃ s coimas no total de 9,1 milhoÄ es de ecus.

Quase todas as empresas em questaÄo cooperaram com a ComissaÄo e beneficiaram de reducàoÄ es das
coimas. A ComissaÄo estaÂ convicta de que, apoÂ s a sua intervencàaÄo, foram restabelecidas neste mercado
as condicàoÄ es normais de concorreÃncia, sem distorcàoÄ es.

8 JO C 207 de 18.7.1996, p. 4.
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FixacàaÄ o de precàos, cartel de partilha de mercados e de manipulacàaÄ o de
processos de concurso no sector dos tubos com revestimento teÂ rmico

Em 21 de Outubro de 1998 9, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo em que aplicava coimas num total de
mais de 92 milhoÄ es de ecus a dez empresas que participaram num cartel clandestino de partilha de
mercados, de manipulacàaÄo de processos de concurso e de fixacàaÄo de precàos que abrangeu todo o
mercado europeu de tubos com revestimento teÂrmico utilizados nos sistemas de aquecimento urbano.
AÁ empresa lõÂder do cartel, a ABB Asea Brown Boveri Ltd, um grupo helveÂtico-sueco de engenharia,
foi aplicada uma coima de 70 milhoÄ es de ecus.

As investigacàoÄ es da ComissaÄo desenrolaram-se em Junho de 1995, na sequeÃncia de uma denuÂ ncia da
Powerpipe da SueÂcia, uÂ nico produtor que naÄo participou no cartel, alegando que tinha sido objecto de
represaÂ lias sistemaÂticas por parte das restantes empresas, devido ao facto de se recusar a aderir aÁ sua
actividade ilõÂcita. Foram descobertos significativos elementos de prova da existeÃncia do cartel nas
instalacàoÄ es de praticamente todos os produtores e, decorridos nove meses, a maioria dos produtores
declarou aÁ ComissaÄo que admitia ter cometido uma infraccàaÄo aÁs regras da concorreÃncia.

O cartel teve inõÂcio na Dinamarca Ð onde a maioria dos produtores estaÂ situada ou tem a sua sede Ð
nos finais de 1990 e foi progressivamente alargado a outros mercados, principalmente aÁ Alemanha, que
constitui o maior mercado nacional de aquecimento urbano. A partir de 1994, todo o mercado da
Europa Ocidental, equivalente a mais de 400 milhoÄ es de ecus anuais, estava abrangido pelo cartel. Os
principais quadros dirigentes das empresas, a nõÂvel de directores-gerais e de directores, decidiam a
polõÂtica comum e afectavam quotas de mercado a cada participante, enquanto a nõÂvel dos mercados
nacionais «grupos de contacto» de directores de vendas aplicavam as suas decisoÄ es e controlavam o
funcionamento do cartel. A maior parte dos contratos de aquecimento urbano eÂ adjudicada atraveÂs de
concursos puÂ blicos e, no que se refere aos projectos de maior envergadura, eÂ aplicaÂvel a legislacàaÄo
comunitaÂria em mateÂria de contratos puÂ blicos. Na Alemanha e na Dinamarca, paõÂses em que os
acordos apresentavam uma maior sofisticacàaÄo, cada novo projecto anunciado era secretamente
distribuõÂdo pelo cartel a um «favorito», que decidia do precào que proporia; os outros produtores
apresentavam seguidamente propostas mais elevadas para garantir que o contrato seria adjudicado ao
primeiro.

Quando a Powerpipe obteve um importante contrato na Alemanha em detrimento do cartel, os outros
produtores decidiram excluir a empresa do mercado e para tal organizaram um boicote e tentaram
impedir os seus abastecimentos.

Uma circunstaÃncia particularmente agravante nesta infraccàaÄo foi o facto de os dez produtores
envolvidos prosseguirem deliberadamente com o cartel durante quase um ano apoÂ s as investigacàoÄ es.
Ao determinar o montante das coimas, a ComissaÄo aplicou as suas orientacàoÄ es que preveÃem como
ponto de partida 20 milhoÄ es de ecus para infraccàoÄ es muito graves. Apesar do prosseguimento da
infraccàaÄo, a ComissaÄo reduziu, na maior parte dos casos, o montante da coima que seria aplicada por
forma a tomar em consideracàaÄo a cooperacàaÄo das empresas.

No caso da ABB, a coima reflecte a participacàaÄo no cartel dos oÂ rgaÄos de direccàaÄo do grupo, a um nõÂvel
extremamente elevado.

9 JO L 24 de 30.1.1999, p. 1.
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1.2. Acordos verticais

Volkswagen Ð Audi

A ComissaÄo aplicou uma coima no montante de 102 milhoÄ es de ecus aÁ empresa Volkswagen AG Ð o
principal grupo europeu de construtores de automoÂ veis Ð devido a uma infraccàaÄo ao n..o 1 do
artigo 81.o do Tratado. Em especial, a ComissaÄo verificou que a empresa forcàou sistematicamente os
seus concessionaÂrios italianos a recusarem a venda de veõÂculos automoÂ veis da marca Volkswagen e
Audi a clientes estrangeiros, nomeadamente alemaÄes e austrõÂacos. Desde 1995, numerosos
consumidores apresentaram queixa aÁ ComissaÄo relativamente aÁs dificuldades com que se deparavam
para comprar veõÂculos novos em ItaÂ lia. Na sua decisaÄo de 28 de Janeiro de 1998 10, a ComissaÄo concluiu
que a Volkswagen AG, a sua filial italiana Autogerma S.p.A., bem como a sua filial Audi AG, chegaram
a acordo com os seus concessionaÂrios italianos relativamente a uma estrateÂgia com o objectivo de
impedir e/ou limitar substancialmente o comeÂrcio proveniente da ItaÂ lia e com destino a outros
Estados-Membros, em especial aÁ AÂ ustria e aÁ Alemanha. Foi concedido aÁ Volkswagen um prazo de dois
meses para adoptar todas as disposicàoÄ es impostas pela ComissaÄo a fim de eliminar estas praÂticas.

A decisaÄo da ComissaÄo constitui a conclusaÄo de um processo iniciado na sequeÃncia de numerosas
reclamacàoÄ es apresentadas por consumidores relativamente aÁs dificuldades de adquirirem em ItaÂ lia
veõÂculos novos da marca Volkswagen e Audi.

Em Outubro de 1995, a ComissaÄo efectuou inspeccàoÄ es nas instalacàoÄ es da Volkswagen AG em
Wolfsburg, da Audi AG em Ingolstadt e da Autogerma S.p.A. em Verona (filial a 100 % da
Volkswagen e importador oficial das duas marcas para a ItaÂ lia) e junto de diversos
concessionaÂrios VAG no norte da ItaÂ lia. Os documentos descobertos aquando destas inspeccàoÄ es
constituem uma prova evidente da polõÂtica de encerramento dos mercados adoptada pela Volkswagen,
pela Audi e pela Autogerma.

A ComissaÄo concluiu na sua decisaÄo que o comportamento da Volkswagen poÄ e em risco o
funcionamento normal do mercado uÂ nico e constitui uma infraccàaÄo muito grave aÁs regras do direito
comunitaÂrio da concorreÃncia. Gracàas aÁs medidas adoptadas, a Volkswagen tentou e conseguiu impor
uma proibicàaÄo/restricàaÄo de exportacàaÄo. Estas medidas, consideradas tanto no seu conjunto como
individualmente, saÄo susceptõÂveis de restringir significativamente a concorreÃncia. O comeÂrcio entre
Estados-Membros eÂ afectado, na medida em que a proibicàaÄo/restricàaÄo de exportacàaÄo imposta pela
Volkswagen restringe as trocas transfronteiras. Consequentemente, o comeÂrcio entre Estados-
-Membros foi consideravelmente afectado.

No que se refere aÁ fixacàaÄo da coima, a ComissaÄo tomou em consideracàaÄo a duracàaÄo da infraccàaÄo Ð
mais de dez anos Ð e o facto de, nomeadamente, as empresas pertencentes ao grupo Volkswagen
exploraram o seu poder econoÂ mico face aÁs suas redes de concessionaÂrios na ItaÂ lia para aplicarem
praÂticas restritivas. AleÂm disso, a ComissaÄo considerou como circunstaÃncia agravante o facto de a
Volkswagen naÄo ter reagido de forma adequada aÁs notificacàoÄ es da ComissaÄo no sentido de poÃ r termo a
esta grave infraccàaÄo.

Esta decisaÄo constitui uma importante etapa na praÂtica decisoÂ ria da ComissaÄo, uma vez que eÂ

acompanhada da coima mais elevada jamais imposta a uma uÂ nica empresa. A importaÃncia da coima
revela a vontade da ComissaÄo de naÄo tolerar tais praÂ ticas e de agir com o mesmo rigor face a outros

10 DecisaÄo 98/273/CE da ComissaÄo, de 28 de Janeiro de 1998 (IV/35.733 Ð VW), JO L 124 de 23.4.98, p. 60.
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construtores que pretendam encerrar o mercado interno. Este processo deveraÂ tambeÂm ser analisado
no contexto do regulamento de isencàaÄo por categoria relativo aÁ distribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis 11.
O artigo 11.o deste regulamento preveÃ que a ComissaÄo proceda a uma avaliacàaÄo regular da sua
aplicacàaÄo, nomeadamente no que diz respeito ao impacto dos sistemas de distribuicàaÄo isentos sobre os
diferenciais de precàos e sobre a qualidade dos servicàos prestados aos utilizadores finais.

O regulamento permite que o sector estabelecàa diversas claÂusulas e praÂticas restritivas da concorreÃncia
no aÃmbito das relacàoÄ es contratuais com os seus distribuidores. Em contrapartida desta vantagem, os
produtores saÄo obrigados a respeitar diversas regras previstas no regulamento, por exemplo, naÄo
restringir a liberdade dos utilizadores finais e de outros distribuidores da rede no que se refere aÁ

aquisicàaÄo de veõÂculos no Estado-Membro da sua escolha. O naÄo cumprimento desta condicàaÄo eÂ

considerado pela ComissaÄo como uma infraccàaÄo muito grave aÁs regras da concorreÃncia, sendo punido
em conformidade. Contudo, a ComissaÄo registou que existem ainda em determinados Estados-
-Membros obstaÂculos ao comeÂrcio paralelo e naÄo hesitaraÂ , consequentemente, em adoptar medidas
contra os produtores que naÄo observem as regras estabelecidas.

Van den Bergh Foods

Em 11 de Marcào de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo, baseada numa apreciacàaÄo nos termos do
artigo 81.o e 82.o do Tratado, em que condenou a praÂtica da Unilever de «exclusividade de arcas
congeladoras na Irlanda, com o objectivo de facilitar o acesso de outros fornecedores ao mercado dos
gelados de impulso. Uma filial da Unilever, a Van den Bergh Foods Limited, eÂ o fornecedor lõÂder de
gelados na Irlanda, com uma quota de mercado superior a 85 %. A empresa dispoÄ e de uma ampla rede
de arcas congeladoras que saÄo colocadas aÁ disposicàaÄo dos retalhistas, sem qualquer encargo directo,
mas sujeitas aÁ condicàaÄo de as arcas serem utilizadas exclusivamente para a armazenagem de produtos
da Unilever.

A ComissaÄo concluiu que, dadas as caracterõÂsticas do mercado irlandeÃs, o fornecimento de arcas
congeladoras em termos exclusivos faz com que muitos dos estabelecimentos beneficiaÂrios apenas
possam oferecer para venda os gelados da Unilever. Os estudos de mercado utilizados pela ComissaÄo
revelam ser pouco provaÂvel que os retalhistas substituam as arcas congeladoras existentes, em especial
as instaladas pela Unilever, ou que instalem outras arcas, principalmente junto das arcas da Unilever.
Consequentemente, o acesso a estes estabelecimentos eÂ negado aos concorrentes da Unilever,
resultando desta situacàaÄo que os seus produtos naÄo saÄo oferecidos para venda em cerca de 40% dos
estabelecimentos retalhistas na Irlanda. Os estabelecimentos excluõÂdos representam aproximadamente
a mesma proporcàaÄo de vendas totais no mercado relevante.

Consequentemente, a ComissaÄo considerou que a condicàaÄo de exclusividade, aplicada a estabeleci-
mentos que apenas dispunham das arcas congeladoras fornecidas pela Unilever, constituõÂa uma
infraccàaÄo ao artigo 81.o do Tratado CE. Concluiu igualmente que a Unilever estava a abusar da sua
posicàaÄo dominante no mercado na Irlanda, em violacàaÄo do artigo 82.o do Tratado CE, ao persuadir os
retalhistas a concluõÂrem acordos de exclusividade deste tipo.

A ComissaÄo tomou pela primeira vez conhecimento da existeÃncia de preocupacàoÄ es em mateÂria de
concorreÃncia decorrentes da distribuicàaÄo de gelados em 1991, atraveÂs de uma denuÂ ncia da Mars. Em
1992, a ComissaÄo tomou uma decisaÄo em que proibia a utilizacàaÄo da denominada «exclusividade de
estabelecimento por parte de dois lõÂderes do mercado alemaÄo de gelados, antes de se voltar para o

11 Regulamento (CE) n..o 1475/95 da ComissaÄo, de 28 de Junho de 1995, JO L 145 de 29.6.1995, p. 25.
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problema mais lato da «exclusividade das arcas congeladoras. AÁ luz das objeccàoÄ es da ComissaÄo
apresentadas pela primeira vez em 1993, a Unilever introduziu diversas alteracàoÄ es aos seus acordos de
distribuicàaÄo na Irlanda. Em especial, foi introduzido em 1995 um regime que permitia que os
retalhistas adquirissem aÁ Unilever arcas congeladoras em regime de locacàaÄo-venda, como alternativa
ao meÂtodo tradicional do fornecimento de arcas congeladoras. Previa-se que estas alteracàoÄ es pudessem
tornar os acordos de distribuicàaÄo da Unilever compatõÂveis com as regras de concorreÃncia, facilitando
uma evolucàaÄo no sentido do aumento do nuÂ mero de retalhistas proprietaÂrios de arcas congeladoras.
Esta situacàaÄo teria permitido que os estabelecimentos retalhistas oferecessem para venda os produtos
de qualquer fornecedor, contribuindo assim para uma verdadeira abertura do mercado irlandeÃs dos
gelados de impulso. Contudo, estas alteracàoÄ es naÄo conduziram a este tipo de evolucàaÄo, o que foi
confirmado por um estudo de mercado exaustivo efectuado a pedido da ComissaÄo no VeraÄo de 1996,
tendo consequentemente sido comunicado aÁ Unilever em 1997 um novo conjunto de objeccàoÄ es.

A Unilever recorreu da decisaÄo da ComissaÄo para o Tribunal de Primeira InstaÃncia. Na pendeÃncia da
decisaÄo sobre este recurso, o Presidente do Tribunal decidiu, na sequeÃncia de um pedido da Unilever,
suspender os efeitos da decisaÄo da ComissaÄo. A principal razaÄo evocada pelo Presidente para dar
provimento ao pedido da Unilever foi a existeÃncia de um processo paralelo junto do Supremo Tribunal
IrlandeÃs no que se refere aÁ utilizacàaÄo da exclusividade de arcas congeladoras por parte da Unilever. A
suspensaÄo pretende evitar qualquer incerteza jurõÂdica decorrente de eventuais decisoÄ es contraditoÂ rias
nas duas instaÃncias.

1.3. Abusos de posicàaÄo dominante

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Em 17 de Junho de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo 12 em que concluõÂa que a Amministrazione
Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) havia cometido uma infraccàaÄo ao artigo 82.o do
Tratado CE uma vez que, detendo uma posicàaÄo dominante no mercado italiano de distribuicàaÄo por
grosso de cigarros, adoptou praÂticas abusivas destinadas a proteger os seus cigarros em detrimento dos
produtores estrangeiros. A ComissaÄo aplicou igualmente uma coima de 6 milhoÄ es de ecus aÁ AAMS.

A AAMS eÂ um oÂ rgaÄo dependente directamente do MinisteÂrio italiano das Financàas, que exerce
simultaneamente uma actividade empresarial (producàaÄo, importacàaÄo, exportacàaÄo e distribuicàaÄo por
grosso de tabacos manufacturados) e uma actividade de administracàaÄo puÂ blica (exercõÂcio de poderes
puÂ blicos destinados a garantir o respeito da regulamentacàaÄo italiana relativa ao sector dos tabacos
manufacturados). A AAMS deteÂm o direito exclusivo de producàaÄo dos tabacos manufacturados no
territoÂ rio italiano e dispoÄ e de um monopoÂ lio de facto no mercado italiano da distribuicàaÄo por grosso de
tabacos manufacturados, uma vez que eÂ actualmente a uÂ nica empresa a exercer esta actividade na
ItaÂ lia.

A decisaÄo conclui que a AAMS deteÂm uma posicàaÄo dominante no mercado italiano da distribuicàaÄo por
grosso de cigarros e que abusou desta posicàaÄo dominante impondo aos produtores estrangeiros (que
fabricam cigarros noutros Estados-Membros), desde haÂ muitos anos, contratos de distribuicàaÄo por
grosso com numerosas claÂusulas restritivas que limitam gravemente o acesso dos cigarros estrangeiros
ao mercado italiano. Em primeiro lugar, estes contratos limitam as possibilidades de lancàamento de
novos cigarros estrangeiros no mercado italiano. Em segundo lugar, restringem as possibilidades de

12 DecisaÄo 98/538/CE da ComissaÄo, de 17 de Junho de 1998, JO L 252 de 12.9.98, p. 47.
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expansaÄo dos cigarros estrangeiros jaÂ presentes no referido mercado. Por uÂ ltimo, sujeitam os cigarros
estrangeiros a exigeÃncias de apresentacàaÄo e de controlo naÄo justificadas.

Por outro lado, a AAMS abusou da sua posicàaÄo dominante adoptando comportamentos unilaterais
destinados a favorecer os cigarros da AAMS em detrimento dos cigarros estrangeiros. Estes
comportamentos unilaterais afectaram tanto os produtores estrangeiros como os retalhistas italianos.

A decisaÄo ordena que a AAMS ponha imediatamente termo aÁs infraccàoÄ es ainda em curso e que se
abstenha de prosseguir ou repetir os comportamentos abusivos. AleÂm disso, aplica aÁ AAMS uma
coima de 6 milhoÄ es de ecus. O montante desta coima eÂ justificado pelo facto de o comportamento
abusivo da AAMS constituir uma infraccàaÄo grave e que se verificou durante um longo perõÂodo.

AFS/ADP

Este processo diz respeito a uma denuÂ ncia apresentada pela AFS, Alpha Flight Services, uma empresa
de restauracàaÄo a bordo de avioÄ es (catering), contra o regime de encargos comerciais aplicados nos
aeroportos de Paris (Orly e Roissy Charles-de-Gaulle). A AFS e a OAT, filial do Grupo Air France,
saÄo fornecedores concorrentes no que se refere aos servicàos de catering em Orly. A empresa AeÂroports
de Paris aplica taxas comerciais e de ocupacàaÄo diferenciadas. A aplicacàaÄo de taxas ideÃnticas aÁs da OAT
permitiria uma diminuicàaÄo dos encargos da AFS de cerca de 3,5 milhoÄ es de francos. O encargo
aplicado aÁs companhias aeÂreas que realizam elas proÂ prias o catering durante o voo eÂ nulo ou inferior aÁ

dos prestadores por conta de terceiros. Estas diferencàas naÄo teÃm qualquer justificacàaÄo objectiva e
diminuem de forma discriminatoÂ ria o precào de custo dos servicàos de determinados prestadores. NaÄo soÂ

eÂ falseado o jogo da concorreÃncia entre prestadores de servicàos de assisteÃncia, mas tambeÂm eÂ falseado
o jogo da concorreÃncia entre as transportadoras aeÂreas, uma vez que algumas beneficiam de vantagens
em termos de custos, quer atraveÂs das distorcàoÄ es entre prestadores relativamente a terceiros, quer
atraveÂs do tratamento abusivamente favoraÂvel da auto-assisteÃncia.

As disposicàoÄ es do artigo 82.o preveÃem que uma empresa que ocupe uma posicàaÄo dominante numa
parte substancial do mercado comum naÄo pode aplicar, relativamente a parceiros comerciais,
condicàoÄ es desiguais no caso de prestacàoÄ es equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem
na concorreÃncia. A decisaÄo da ComissaÄo de 11 de Junho de 1998 conclui que a empresa AeÂroports de
Paris cometeu uma infraccàaÄo ao disposto no artigo 82.o do Tratado CE ao utilizar a sua posicàaÄo
dominante de operador dos aeroportos parisienses para impor aos prestadores ou utilizadores que
exercem servicàos de assisteÃncia ou de auto-assisteÃncia em escala relativos ao «catering» aeÂreo
(incluindo as actividades de carga e descarga do aviaÄo dos alimentos e das bebidas), aÁ limpeza dos
avioÄ es e aÁ assisteÃncia de carga, encargos comerciais discriminatoÂ rios nos aeroportos parisienses de Orly
e de Roissy-Charles de Gaulle.

O sistema de encargos em causa beneficia principalmente as transportadoras melhor instaladas no
aeroporto. As transportadoras que naÄo estaÄo taÄo bem implantadas, principalmente originaÂrias de
outros Estados-Membros, estaÄo sujeitas a uma discriminacàaÄo abusiva por parte da entidade gestora do
aeroporto, que ocupa uma posicàaÄo dominante. A decisaÄo destina-se a poÃ r termo a este sistema de
encargos que eÂ contraÂrio ao bom funcionamento do mercado uÂ nico dos transportes aeÂreos.

AssisteÃ ncia em escala no aeroporto de Frankfurt

Em 14 de Janeiro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo nos termos do artigo 82.o do Tratado CE
em que concluõÂa que o monopoÂ lio do operador do aeroporto de Frankfurt (Flughafen Frankfurt AG Ð
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FAG) no que se refere aos servicàos de assisteÃncia em pista resultava do abuso de uma posicàaÄo
dominante, tendo ordenado aÁ empresa em causa que lhe pusesse termo 13.

A FAG utilizava a sua qualidade de operador do aeroporto para proibir o acesso aÁ pista a todos os
prestadores de assisteÃncia em escala independentes e tambeÂm para proibir que todas as companhias
aeÂreas utilizadoras do aeroporto praticassem a auto-assisteÃncia. ApoÂ s ter rejeitado as justificacàoÄ es de
ordem teÂcnica apresentadas pela FAG (nomeadamente as relativas aÁs limitacàoÄ es de espacào), a
ComissaÄo considerou que a decisaÄo da FAG de reservar para ela proÂ pria o monopoÂ lio das actividades
em questaÄo constituõÂa um abuso de posicàaÄo dominante e convidou a empresa a apresentar um plano
pormenorizado tendo em vista a abertura do mercado.

Contudo, os efeitos desta decisaÄo da ComissaÄo poderiam ser prejudicados pela decisaÄo da FAG de
oferecer aos seus melhores clientes contratos a longo prazo que os teriam vinculado durante 3 a 10 anos.
Uma polõÂtica contratual desta natureza teria por efeito «encerrar o mercado da assisteÃncia em escala e
manter na praÂtica o essencial do monopoÂ lio da FAG. Desta forma, paralelamente ao processo formal
contra a FAG, a ComissaÄo informou esta empresa que considerava que os contratos em questaÄo
violavam o direito comunitaÂrio.

Por fim, a FAG aceitou respeitar a posicàaÄo da ComissaÄo. A empresa naÄo recorreu da decisaÄo da
ComissaÄo, apresentou um plano que preveÃ a abertura efectiva do mercado em 1 de Janeiro de 1999 e
anunciou que iria alterar de forma significativa a sua polõÂtica de contratos a longo prazo. Em 28 de
Julho de 1998, a ComissaÄo informou a FAG de que estas medidas punham termo aÁ infraccàaÄo verificada.

Acordo de ConfereÃ ncia TransatlaÃ ntica

Em 5 de Julho de 1994, as partes no Acordo de ConfereÃncia TransatlaÃntica (TACA) Ð Trans-Atlantic
Conference Agreement) apresentaram aÁ ComissaÄo um pedido de isencàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo
81.o do Tratado CE. O TACA eÂ uma versaÄo revista do Acordo TransatlaÃntico (TAA Ð Trans-Atlantic
Agreement), inicialmente notificado aÁ ComissaÄo em 28 de Agosto de 1992. A ComissaÄo adoptou uma
decisaÄo de proibicàaÄo do TAA em 19 de Outubro de 1994. As companhias de navegacàaÄo que faziam
parte do TAA eram todas partes do TACA, tendo posteriormente aderido ao mesmo a Hanjin
Shipping Co Ltd e a Hyundai Merchant Marine Co Ltd, duas companhias de navegacàaÄo coreanas que
anteriormente naÄo participavam na rota transatlaÃntica.

Em 16 de Setembro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo em que concluõÂa que o TACA incluõÂa os
seguintes elementos que tinham por objecto ou efeito impedir, restringir ou provocar distorcàoÄ es da
concorreÃncia, na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE e do n.o 1 do artigo 63.o do Acordo
EEE:

(a) o acordo de precàos entre as partes no TACA relacionado com o transporte marõÂtimo;

(b) o acordo de precàos entre as partes no TACA relacionado com os servicàos de transporte em terra
fornecidos no territoÂ rio da Comunidade aos carregadores em combinacàaÄo com outros servicàos
ou enquanto parte integrante de uma operacàaÄo de transporte multimodal para o transporte de
carga em contentor («carrier haulage services») entre o Norte da Europa e os Estados Unidos
da AmeÂrica;

13 DecisaÄo 98/190/CE, de 14 de Janeiro de 1998, JO L 72 de 11.3.1998, p. 30.
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(c) o acordo entre as partes no TACA relativo aÁs condicàoÄ es de celebracàaÄo de contratos de servicàos
com carregadores; e

(d) o acordo entre as partes no TACA relativo aÁ fixacàaÄo de nõÂveis maÂximos de compensacàaÄo dos
transitaÂrios.

Apenas o primeiro destes acordos eÂ abrangido pelo aÃmbito de aplicacàaÄo da isencàaÄo por categoria
aplicaÂvel aÁs confereÃncias marõÂtimas, incluõÂda no artigo 3.o do Regulamento n.o 4056/86 e, na sua
decisaÄo, a ComissaÄo recusou-se a conceder uma isencàaÄo individual relativamente aos treÃs outros
acordos.

Na decisaÄo, a ComissaÄo concluiu igualmente que as partes no TACA tinham uma posicàaÄo dominante
conjunta e tinham abusado dessa posicàaÄo dominante de duas formas. Em primeiro lugar, ao impor dois
tipos de restricàoÄ es sobre a disponibilidade de contratos de servicàos. Em 1995, as partes no TACA
proibiram abertamente todos os contratos de servicàos individuais e mesmo depois de 1995 estes
contratos soÂ estavam disponõÂveis mediante condicàoÄ es extremamente restritivas.

Em segundo lugar, as partes no TACA abusaram da sua posicàaÄo dominante conjunta ao induzirem os
concorrentes potenciais a aderirem ao acordo, alterando assim a estrutura concorrencial do mercado.
As partes no TACA fizeram-no de diversas formas, em especial ao decidirem que as companhias de
navegacàaÄo que naÄo eram tradicionalmente membros da confereÃncia podiam cobrar precàos mais
reduzidos nos contratos de servicàos do que os precàos cobrados pelos membros tradicionais da
confereÃncia. O objectivo e efeito do TACA ao estabelecer uma dupla estrutura de tarifas para os
contratos de servicàos consistia em limitar a concorreÃncia por parte dos armadores independentes,
fazendo-os participar na confereÃncia.

AleÂm disso, os membros tradicionais da confereÃncia naÄo concorriam em determinados contratos,
deixando assim essa parte do mercado para as companhias de navegacàaÄ o que naÄ o eram
tradicionalmente membros da confereÃncia.

Foram aplicadas aÁs partes no TACA coimas num total de 273 milhoÄ es de ecus, devido aÁs duas
infraccàoÄ es ao artigo 82.o. A gravidade da segunda infraccàaÄo resulta em parte da importaÃncia da
concorreÃncia potencial nos mercados dos transportes marõÂtimos regulares. O montante das coimas foi
calculado com base nas orientacàoÄ es da ComissaÄo sobre o caÂlculo das coimas.

Em 26 de Novembro de 1996, a ComissaÄo decidiu retirar a imunidade de aplicacàaÄo de coimas no que se
refere aÁ fixacàaÄo de tarifas terrestres de que as partes no TACA poderiam beneficiar devido ao facto de
o acordo ter sido formalmente notificado e decidiu aplicar posteriormente coimas no que se refere a
esta infraccàaÄo.
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2. AutorizacàoÄ es

2.1. Acordos horizontais

a) Aliancàas estrateÂgicas

Finnair/Maersk Air

A ComissaÄo Europeia decidiu que naÄo tinha seÂrias duÂ vidas relativamente aÁ empresa comum que a
transportadora aeÂrea finlandesa Finnair e a transportadora aeÂrea com sede na Dinamarca, Maersk Air,
criaram com o objectivo de fornecer servicàos de transporte aeÂreo entre Estocolmo e Copenhaga. Na
praÂtica, esta decisaÄo significa que a ComissaÄo autorizou a Finnair e a Maersk Air a prosseguir a
exploracàaÄo conjunta da rota que liga as capitais dinamarquesa e sueca durante um perõÂodo de seis anos.
Esta empresa comum foi autorizada porque reforcàa a concorreÃncia nesta rota, anteriormente
dominada por uma soÂ empresa.

A Finnair e a Maersk Air comecàaram a operar voos regulares entre Copenhaga e Estocolmo em Abril
de 1997. Nessa altura, o mercado registava uma concorreÃncia diminuta: apesar de o traÂfego na rota ser
superior a um milhaÄo de passageiros por ano, na praÂtica uma transportadora tinha uma posicàaÄo quase
monopolõÂstica e o nõÂvel de precàos era elevado.

A ComissaÄo reconheceu que a cooperacàaÄo entre a Finnair e a Maersk Air poÃ s termo aÁ situacàaÄo de
monopoÂ lio na rota Estocolmo-Copenhaga e considerou que este efeito positivo do acordo entre as
duas empresas compensava amplamente os efeitos restritivos de diversas das suas disposicàoÄ es (tais
como a partilha de coÂ digos e a coordenacàaÄo das tarifas) e que os consumidores beneficiariam da nova
situacàaÄo de mercado. Neste contexto, a ComissaÄo realcàou igualmente que o nõÂvel de precàos tinha
descido de forma significativa desde a entrada do segundo operador.

b) Empresas comuns e outras formas de cooperacàaÄo

Canon/Kodak

Este processo diz respeito aÁ cooperacàaÄo entre cinco fabricantes de material fotograÂfico para o
desenvolvimento e exploracàaÄo, mediante licencàa, de um novo sistema fotograÂfico avancàado, designado
Advanced Photographic System (APS), que constitui uma alternativa aos sistemas anteriores e aÁ

tecnologia electroÂ nica de tratamento de imagem. O projecto incidia sobre a producàaÄo de novos tipos
de aparelhos fotograÂficos, de novas pelõÂculas e tambeÂm de equipamentos de revelacàaÄo de pelõÂculas.

JaÂ em 1991, a Kodak (juntamente com a Fuji, um dos principais produtores mundiais de pelõÂculas), a
Canon, a Minolta e a Nikon haviam celebrado um acordo para o desenvolvimento de um sistema deste
tipo. As dificuldades do sistema tornaram necessaÂrio incluir a Fuji na cooperacàaÄo.

Em 1993, as partes notificaram aÁ ComissaÄo os acordos celebrados; embora os acordos naÄo estivessem
totalmente concluõÂdos, a actividade de cooperacàaÄo entre as empresas prosseguiu, tanto a nõÂvel teÂcnico
como a nõÂvel da ultimacàaÄo dos textos jurõÂdicos que regiam a sua relacàaÄo.
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Na sequeÃncia de um longo processo de negociacàaÄo, as partes completaram a sua notificacàaÄo no inõÂcio
de 1997, tendo em conta a vontade expressa pela ComissaÄo no sentido de eliminar alguns elementos
considerados inaceitaÂveis face aÁs regras da concorreÃncia.

Nestas condicàoÄ es, a ComissaÄo publicou uma comunicacàaÄo nos termos do n..o 3 do artigo 19.o no Jornal
Oficial 14 que naÄo suscitou quaisquer observacàoÄ es por parte de terceiros. O processo foi por isso
concluõÂdo, apoÂ s a consulta do ComiteÂ Consultivo, atraveÂs do envio de um ofõÂcio de arquivamento do
tipo «isencàaÄo em 24 de Marcào de 1998.

No que diz respeito ao meÂrito da causa, tornou-se evidente desde o inõÂcio para as partes notificantes
que, para que o APS pudesse ter hipoÂ teses de eÃxito ou mesmo tornar-se um novo padraÄo, deveriam
assegurar a sua divulgacàaÄo atraveÂs, nomeadamente, da sua producàaÄo proÂ pria mas tambeÂm atraveÂs de
acordos de licencàa com os concorrentes.

As partes notificantes desenvolveram assim consideraÂveis esforcàos para concluir contratos de licencàa
com os seus concorrentes, organizando reunioÄ es de informacàaÄo e seminaÂrios. Destas diligeÃncias
resultou a celebracàaÄo de um nuÂ mero significativo de contratos de licencàa muito antes da data de
comercializacàaÄo do novo APS, que ocorreu na Europa em Abril de 1996.

A ComissaÄo, atraveÂs da sua intervencàaÄo, pretendeu nomeadamente assegurar que os terceiros, apoÂ s a
obtencàaÄo das licencàas, se poderiam apresentar atempadamente no mercado com os produtos
resultantes das licencàas, para concorrer com os cinco parceiros.

Na sequeÃncia da intervencàaÄo da ComissaÄo, foi conseguida uma certa liberalizacàaÄo da polõÂtica de
concessaÄo de licencàas. Foi proporcionado aos titulares de licencàas, de forma mais ampla do que
inicialmente proposto, o saber-fazer teÂcnico e um servicào de assisteÃncia contra o pagamento de uma
taxa ou gratuitamente. AleÂm disso, no que se refere aÁs claÂusulas que limitavam a liberdade industrial
dos titulares de licencàas, foi introduzido um sistema degressivo no tempo que preveÃ que, o mais tardar
em 2004, a cooperacàaÄo entre os titulares de licencàas seja completamente livre.

Nestas condicàoÄ es, considerou-se que os cinco parceiros, na sequeÃncia de numerosas reunioÄ es teÂcnicas
com os servicàos da ComissaÄo, haviam revelado disponibilidade para tomar todas as medidas
necessaÂrias a fim de permitir que os titulares de licencàas acedessem ao mercado em tempo uÂ til e em
condicàoÄ es que deixaram de suscitar preocupacàoÄ es em termos de concorreÃncia.

Pripps/Tuborg

Em 26 de Junho de 1998, a ComissaÄo aprovou um acordo de licencàa entre a Tuborg International A/S
(«Tuborg) e a AB Pripps Bryggerier («Pripps) no que se refere aÁ cerveja Tuborg na SueÂcia, mas apenas
apoÂ s a licencàa ter deixado de ser exclusiva e de ter sido nomeado um segundo titular de licencàa.

A Pripps pertence ao grupo noruegueÃs Orkla e eÂ o principal fabricante de cerveja no mercado sueco. A
Tuborg pertence ao grupo dinamarqueÃs Carlsberg, que eÂ o principal fabricante de cerveja da
Dinamarca e opera tambeÂm no mercado sueco atraveÂs da sua participacàaÄo na Falcon Bryggerier AB
(«Falcon). As principais marcas do grupo Carlsberg saÄo a Carlsberg e a Tuborg. A Pripps deteÂm uma

14 JO C 330 de 1.11.1997, p. 10.
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licencàa exclusiva para a cerveja Tuborg na SueÂcia desde 1975, enquanto a Falcon deteÂm a licencàa da
cerveja Carlsberg.

O acordo de licencàa da Tuborg foi notificado aÁ ComissaÄo na sequeÃncia da adesaÄo da SueÂcia aÁ UniaÄo
Europeia. A ComissaÄo informou as partes de que uma cooperacàaÄo exclusiva a taÄo longo prazo entre
concorrentes, com provaÂveis efeitos de encerramento do mercado, suscitava seÂrias preocupacàoÄ es no
que se refere aÁ compatibilidade com o artigo 81.o do Tratado CE. Outras restricàoÄ es relativas aÁ Pripps
(incluindo, nomeadamente, uma obrigacàaÄo de naÄo cooperacàaÄo com determinados fabricantes de
cerveja estrangeiros e uma garantia de que a Tuborg seria a maior marca estrangeira na carteira da
Pripps) tinham jaÂ sido suprimidas pelas partes na sequeÃncia de discussoÄ es iniciais com os servicàos da
ComissaÄo.

Subsequentemente, as partes reformularam os acordos relativos aÁ marca Tuborg na SueÂcia. A sua
cooperacàaÄo baseia-se num direito naÄo exclusivo (entre 1998 e 2002) que preveÃ que a Pripps produza,
venda e distribua a cerveja Tuborg na SueÂcia. Para evitar um impacto negativo repentino na utilizacàaÄo
da sua capacidade de producàaÄo por parte da Pripps, a Tuborg concordou, mediante determinadas
condicàoÄ es, adquirir uma quantidade decrescente da cerveja Tuborg de classe III aÁ Pripps, caso esta
uÂ ltima naÄo conseguisse vender este volume mõÂnimo.

Na sequeÃncia destas alteracàoÄ es ao acordo e da nomeacàaÄo de um segundo titular da licencàa (Falcon), foi
enviado aÁs partes um ofõÂcio de arquivamento.

P&O Stena Line

Em 26 de Janeiro de 1999, a ComissaÄo aprovou uma empresa comum entre a P&O e a Stena,
companhias que exploram servicàos de «ferry» no Canal da Mancha. A P&O e a Stena juntaram as suas
actividades de «ferry» nas rotas marõÂtimas de curta distaÃncia entre a Francàa e a BeÂ lgica e o Reino
Unido numa empresa comum, a P&O Stena Line. A decisaÄo da ComissaÄo concede uma isencàaÄo aÁ

empresa comum, nos termos do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE, ateÂ 9 de Marcào de 2001.

Em 31 de Outubro de 1996, a P&O e a Stena notificaram a sua proposta aÁ ComissaÄo para obterem uma
isencàaÄo nos termos do artigo 81.o do Tratado CE. Na sequeÃncia da publicacàaÄo no Jornal Oficial, em 13
de Marcào de 1997, de um resumo da proposta, em 10 de Junho de 1997 a ComissaÄo enviou aÁs partes
uma carta em que expressava seÂrias duÂ vidas e em que apresentava as razoÄ es para prosseguir as suas
investigacàoÄ es. Em 6 de Fevereiro de 1998, a ComissaÄo publicou uma comunicacàaÄo no Jornal Oficial em
que indicava a sua intencàaÄo de conceder uma isencàaÄo aÁ empresa comum, que iniciou a sua actividade
em 10 de Marcào de 1998,

Na carta em que expressava seÂrias duÂ vidas, a ComissaÄo expunha a sua preocupacàaÄo de que a criacàaÄo da
empresa comum pudesse conduzir aÁ criacàaÄo de uma estrutura de mercado duopolõÂstica conducente a
um comportamento paralelo da empresa comum e da Eurotunnel no mercado turõÂstico das rotas
marõÂtimas de curta distaÃncia. ApoÂ s subsequentes investigacàoÄ es, a ComissaÄo concluiu que devido aÁs
caracterõÂsticas do mercado se preveÃ que a empresa comum e a Eurotunnel iraÄo concorrer entre si e naÄo
actuar em paralelo para aumentar os precàos.

O caso colocava igualmente dificuldades devido aÁs incertezas no que se refere aÁ evolucàaÄo futura no
mercado dos servicàos de «ferry» do Canal da Mancha, incluindo os efeitos do termo das lojas francas
em meados de 1999. Foi tendo em vista estas incertezas que, sob proposta do ComissaÂrio K. Van Miert,
a ComissaÄo decidiu limitar a duracàaÄo da isencàaÄo a treÃs anos, a contar da data de aplicacàaÄo do acordo,
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ou seja ateÂ 9 de Marcào de 2001. Assim, a ComissaÄo poderaÂ reavaliar o impacto da empresa comum no
mercado dos «ferries» no Canal da Mancha, apoÂ s a eÂpoca de VeraÄo de 2000.

A empresa comum foi igualmente aprovada nos termos das regras de controlo das operacàoÄ es de
concentracàaÄo nacionais em Francàa e no Reino Unido.

British Digital Broadcasting (BDB)

A BDB, que actualmente utiliza a designacàaÄo comercial ON Digital, eÂ uma empresa comum entre a
Granada e a Carlton, duas empresas de radiodifusaÄo do Reino Unido. A empresa comum criou e
explora uma plataforma de televisaÄo digital terrestre no Reino Unido.

A BDB ganhou um concurso puÂ blico para a concessaÄo de uma licencàa de 12 anos para a exploracàaÄo de
3 multiplexes terrestres digitais de televisaÄo por assinatura, o que lhe confere uma capacidade mõÂnima
de 15 canais ou, potencialmente, servicàos interactivos. Todos os organismos de radiodifusaÄo de
televisaÄo gratuita terrestre do Reino Unido saÄo proprietaÂrios dos seus proÂ prios multiplexes. A
recepcàaÄo destes canais e dos canais da BDB eÂ feita atraveÂs de um descodificador, cujo custo foi
subsidiado para promover o raÂpido crescimento da base de clientes e para concorrer com o
descodificador digital por sateÂ lite da BSkyB, que foi tambeÂm subsidiado.

As partes tinham inicialmente criado uma parceria para explorarem a plataforma juntamente com a
BSkyB, o principal concorrente da empresa comum. No entanto, na sequeÃncia de uma intervencàaÄo da
autoridade reguladora nacional, a BSkyB vendeu a sua participacàaÄo e concluiu com a BDB um acordo
de fornecimento de programas por um perõÂodo de 7 anos. Dos 16 canais inicialmente oferecidos pela
BDB, a BSkyB garantiria o fornecimento de pelo menos treÃs canais de alta qualidade e de um canal de
base. Estes acordos foram notificados aÁ ComissaÄo.

Dada a posicàaÄo da BDB e da BSkyB no mercado da televisaÄo por assinatura, o acordo relativo aos
programas foi analisado muito cuidadosamente, tendo sido introduzidas diversas alteracàoÄ es,
nomeadamente a reducàaÄo da sua vigeÃncia para 5 anos. Foi tambeÂm tomado em consideracàaÄo o facto
de a Granada ter uma participacàaÄo na BSkyB. Foi necessaÂrio introduzir salvaguardas para garantir que
esta situacàaÄo naÄo provocava qualquer restricàaÄo da concorreÃncia entre a BDB e a BSkyB no mercado
das plataformas digitais e no que se refere aÁ aquisicàaÄo de direitos de programas para produzir novos
canais concorrentes.

O acordo relativo aos programas concluõÂdo com a BSkyB foi igualmente objecto de uma denuÂ ncia da
DTN, uma empresa comum concorrente que foi preterida, em benefõÂcio da BDB, no processo do
concurso puÂ blico para a concessaÄo da licencàa. A denuÂ ncia foi rejeitada mediante decisaÄo da ComissaÄo
de 30 de Abril de 1998 15. Seguiu-se, em 25 de Maio, o envio de um ofõÂcio do tipo «isencàaÄo»
relativamente aos acordos de constituicàaÄo da empresa comum BDB.

15 A decisaÄo naÄo foi publicada no Jornal Oficial.
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c) Outros acordos horizontais

EUCAR 16

Em 17 de Setembro de 1998, atraveÂs de um ofõÂcio dos seus servicàos, a ComissaÄo Europeia pronunciou-
-se a favor dos acordos de investigacàaÄo e desenvolvimento no sector automoÂ vel europeu.

O caso em aprecào diz respeito ao acordo EUCAR (European Council for Automotive Research and
Development) concluõÂdo pelos grandes grupos de construtores automoÂ veis estabelecidos na Europa,
ou seja, Fiat, Peugeot SA, Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel e Ford.

O objectivo da EUCAR consiste em reforcàar as accàoÄ es de investigacàaÄo conjunta da induÂ stria
automoÂ vel europeia nos domõÂnios econoÂ mico, teÂcnico e ecoloÂ gico atraveÂs de projectos destinados a
melhorar a competitividade da induÂ stria e a promover uma proteccàaÄo duradoura do ambiente. O
acordo incide sobre um conjunto de projectos relativos aÁs actividades no domõÂnio automoÂ vel, bem
como sobre as condicàoÄ es e meios para os realizar. Estes projectos estaÄo na maior parte relacionados
com a investigacàaÄo experimental e naÄo com a realizacàaÄo de um tipo especõÂfico de produto. As
investigacàoÄ es efectuam-se num estaÂdio preÂ-concorrencial, o que significa que os produtos obtidos naÄo
saÄo directamente utilizaÂveis num determinado tipo de veõÂculo. A tõÂtulo exemplificativo podem ser
citadas as investigacàoÄ es relativas aÁ utilizacàaÄo de ceraÃmicas nos motores, aÁ limitacàaÄo do nõÂvel de ruõÂdo
dos veõÂculos automoÂ veis e aos efeitos das emissoÄ es nocivas dos motores sobre o ambiente.

O EUCAR soÂ adoptaraÂ um projecto se pelo menos dois membros de diferentes paõÂses europeus nele
participarem. Por outro lado, os membros continuam, individualmente, a poder lancàar os seus proÂ prios
programas de investigacàaÄo.

O acordo EUCAR inscreve-se num plano geral de investigacàaÄo da associacàaÄo, que reuÂ ne os
construtores automoÂ veis, os produtores de componentes, os laboratoÂ rios e as universidades. Este plano
define, no que se refere aos veõÂculos do ano 2000 e para aleÂm dessa data, treÃs grupos tecnoloÂ gicos de
colaboracàaÄo:

i. o produto: por exemplo, motores eleÂctricos, veõÂculos de propulsaÄo hõÂbrida, efeitos dos veõÂculos
sobre o ambiente e interesse do consumidor;

ii. a construcàaÄo do veõÂculo: processos de fabrico, organizacàaÄo de trabalho, eficaÂcia e circulacàaÄo das
existeÃncias, situacàaÄo social dos trabalhadores;

iii. o transporte no seu conjunto: aceitacàaÄo dos veõÂculos privados, transportes puÂ blicos, transporte
multimodal, etc.

A associacàaÄo EUCAR comprometeu-se a informar regularmente a ComissaÄo do programa de
investigacàoÄ es em curso.

A atitude da ComissaÄo neste processo confirma a sua posicàaÄo favoraÂvel face aÁ cooperacàaÄo das
empresas no domõÂnio da investigacàaÄo, dentro dos limites impostos pelas regras de concorreÃncia
comunitaÂrias.

16 ComunicacàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o publicada no JO C 185 de 18.6.1997, p.12 e IP/98/832.
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ACEA 17

Em 11 de Setembro de 1998, a AssociacàaÄo dos Construtores Europeus de AutomoÂ veis (ACEA)
notificou aÁ ComissaÄo, em nome dos seus membros, um compromisso no sentido de reduzir as emissoÄ es
de dioÂ xido de carbono (CO2) dos automoÂ veis de passageiros. Este esforcào colectivo da induÂ stria
automoÂ vel europeia produziraÂ uma reducàaÄo significativa das emissoÄ es de CO2, em conformidade com
o objectivo da UniaÄo Europeia. A ComissaÄo afirmou numa comunicacàaÄo de 29.7.1998 ao Conselho e
ao Parlamento Europeu intitulada «AplicacàaÄo da estrateÂgia comunitaÂria para reduzir as emissoÄ es de
CO2 dos automoÂ veis de passageiros: um acordo ambiental com a induÂ stria automoÂ vel europeia que o
compromisso da ACEA vinha ao encontro da estrateÂgia comunitaÂria relativa aÁs emissoÄ es de CO2

provenientes dos automoÂ veis.

Neste compromisso, a ACEA propoÄ e-se alcancàar uma reducàaÄo significativa das emissoÄ es de CO2 nos
novos automoÂ veis de passageiros vendidos na UniaÄo Europeia. Em nome dos seus membros, a ACEA
compromete-se a atingir, ateÂ 2008, um objectivo meÂdio de 140 g CO2/km nos novos automoÂ veis de
passageiros. Estes valores representam uma reducàaÄo de 25% comparativamente com 1995. Este
compromisso seraÂ controlado em conjunto pelos Estados-Membros e pela ComissaÄo. Os Estados-
-Membros forneceraÄo aÁ ComissaÄo dados disponõÂveis publicamente sobre a evolucàaÄo das emissoÄ es
meÂdias de CO2 nos novos automoÂ veis de passageiros. Com base nestes dados, a ComissaÄo poderaÂ

determinar se o objectivo meÂdio estaÂ a ser alcancàado. A ComissaÄo anunciou que estaÂ a analisar a
introducàaÄo de legislacàaÄo vinculativa caso o objectivo naÄo seja alcancàado.

O compromisso naÄo impoÄ e um objectivo aos produtores a tõÂtulo individual, mas apenas um objectivo
global meÂdio para todos os membros da ACEA. Estes podem aplicar livremente nõÂveis mais restritos
ou menos restritos de emissoÄ es de CO2, desde que o objectivo meÂdio seja alcancàado. Nos termos do
compromisso, os produtores de automoÂ veis desenvolveraÄo e introduziraÄo novas tecnologias eficientes
em termos de CO2, de forma independente e em concorreÃncia.

A ComissaÄo concluiu que o compromisso naÄo restringe a concorreÃncia, na acepcàaÄo do n..o 1 do
artigo 81.o, e enviou aÁ ACEA, em 1 de Outubro, um ofõÂcio de arquivamento do tipo certificado
negativo.

EACEM

Dezasseis importantes produtores de aparelhos de televisaÄo e de gravadores võÂdeo que fazem parte da
AssociacàaÄo Europeia de Fabricantes de Material ElectroÂ nico (EACEM Ð European Association of
Electronics Manufacturers) assumiram um compromisso voluntaÂrio no sentido de reduzir o consumo
de electricidade das televisoÄ es e dos gravadores de võÂdeo quando estaÄo em modo «stand by.

Antecedentes: a grande maioria das televisoÄ es e dos gravadores de võÂdeo saÄo accionados atraveÂs de um
controlo remoto e saÄo normalmente desligados atraveÂs desse mesmo controlo, e naÄo cortando
completamente a sua fonte de energia. Ao desligar uma televisaÄo ou um gravador de cassetes võÂdeo
atraveÂs de um controlo remoto, o aparelho passa a um modo «stand by, continuando a consumir
electricidade a um nõÂvel que poderaÂ ser superior a 10W. A induÂ stria electroÂ nica estava consciente de
que as televisoÄ es e os gravadores de cassetes võÂdeo eram normalmente deixados em «stand by durante
longos perõÂodos de tempo e de que a sua concepcàaÄo podia ser melhorada por forma a reduzir o
consumo de energia deste modo «stand by. Um relatoÂ rio preparado para a DG XVII Ð Energia Ð da

17 IP/98/865.
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ComissaÄo quantificou esta utilizacàaÄo de energia e concluiu que atraveÂs de uma simples reducàaÄo para
6 W do consumo meÂdio de energia em modo «stand by se poderia obter uma reducàaÄo total de
3,2 TWh 18 por ano ateÂ 2005 e de 4,9 TWh por ano ateÂ 2010. O custo maÂximo unitaÂrio da reducàaÄo do
consumo de energia do modo «stand by de uma televisaÄo ou de um gravador de cassetes võÂdeo foi
avaliado em 3 ecus.

Nenhuma empresa do sector conseguiu que os seus produtos passassem a registar consumos inferiores.
As margens de lucro no sector saÄo baixas e as empresas temiam que os consumidores naÄo estivessem
preparados para pagar antecipadamente as reducàoÄ es de energia, embora a longo prazo pudessem
efectuar poupancàas em termos financeiros. A induÂ stria electroÂ nica concebeu assim um regime
voluntaÂrio, em consulta com os servicàos da ComissaÄo. Os produtores que participaram no regime Ð
aberto aÁ participacàaÄo de outras empresas Ð comprometeram-se a alcancàar determinados objectivos no
que se refere ao consumo de energia. Por forma a evitar qualquer troca de informacàoÄ es confidenciais
entre as empresas participantes, que poderia produzir um efeito negativo sobre a concorreÃncia, um
consultor independente recolheraÂ informacàoÄ es junto das empresas relativamente aÁs suas vendas e ao
consumo de energia das unidades vendidas e apenas comunicaraÂ o nome dos produtores que naÄo
cumpriram o compromisso assumido.

No aÃmbito deste regime, os produtores comprometeram-se a que, ateÂ 1 de Janeiro de 2000, os
televisores e gravadores de cassetes võÂdeo que venderem naÄo consumiraÄo mais de 10 W de energia
quando estiverem no modo «stand by e que o consumo energeÂtico meÂdio de todas as televisoÄ es e
võÂdeos que venderem naÄo excederaÂ os 6 W no modo «stand by.

ApreciacàaÄo: um acordo deste tipo, ou seja, de coordenacàaÄo do comportamento, constitui uma restricàaÄo
da concorreÃncia e eÂ abrangido pela proibicàaÄo prevista no n..o 1 do artigo 81.o do Tratado CE. Contudo,
a ComissaÄo concluiu que os benefõÂcios do regime em termos de poupancàa de energia e em termos
ambientais constituem claramente um progresso teÂcnico e econoÂ mico que, pelas suas caracterõÂsticas,
seraÄo repercutidos nos consumidores; a ComissaÄo concluiu ainda que a concorreÃncia naÄo seria
eliminada nos mercados relevantes e que o efeito restritivo do regime era essencial para produzir
plenamente os seus benefõÂcios. Desta forma, o processo foi encerrado atraveÂs de um ofõÂcio de
arquivamento.

Valpak

Em 26 de Janeiro de 1998, a ComissaÄo aprovou, atraveÂs de um ofõÂcio de arquivamento, os acordos de
adesaÄo ao Valpak, um sistema sem fins lucrativos de cumprimento das obrigacàoÄ es legais introduzida
pela induÂ stria no Reino Unido e que foi criado para libertar os seus membros das obrigacàoÄ es que lhes
incumbem em mateÂria de recuperacàaÄo e reciclagem de resõÂduos de embalagens. Estas obrigacàoÄ es
foram introduzidas em Marcào de 1997 atraveÂs da regulamentacàaÄo governamental de transposicàaÄo da
directiva da UE relativa a embalagens e resõÂduos de embalagens (94/62/CE).

O quadro legal criado no Reino Unido para a transposicàaÄo da directiva preveÃ a possibilidade de
concorreÃncia no mercado dos servicàos relativos a um sistema de cumprimento das obrigacàoÄ es legais,
destinado a dar cumprimento, em nome das empresas, aÁs obrigacàoÄ es em mateÂria de recuperacàaÄo e de
reciclagem. Embora o Valpak seja actualmente o mais importante sistema deste tipo a funcionar no
Reino Unido, existem outros sistemas concorrentes que notificaram as suas disposicàoÄ es aÁ ComissaÄo.

18 TWh = Terawatt/hora = 1 000 000 000 000 Watts/hora.
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Na sequeÃncia da anaÂlise dos acordos de adesaÄo ao Valpak, a ComissaÄo concluiu que os acordos
provocavam restricàoÄ es da concorreÃncia na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o, porque obrigavam as
empresas que a ele pretendiam aderir a transferir a totalidade das suas obrigacàoÄ es relativamente a
todos os materiais de embalagem. Esta abordagem do tipo «tudo ou nada», que transpoÄ e uma
disposicàaÄo regulamentar, restringe a intensidade entre o Valpak e outros sistemas em termos de
materiais especõÂficos.

A ComissaÄo considerou ainda se os acordos notificados poderiam beneficiar de uma isencàaÄo nos
termos do n.o 3 do artigo 81.o. Tendo em vista o facto de se tratar de um mercado emergente e a
probabilidade de o Valpak e dos outros sistemas serem obrigados a investir em infra-estruturas de
recolha e/ou processamento por forma a dar cumprimento, no futuro, aÁs obrigacàoÄ es dos seus membros,
a ComissaÄo concluiu que era necessaÂria esta abordagem do tipo «tudo ou nada», pelo menos a curto
prazo, para que sistemas como o Valpak pudessem obter fundos indispensaÂveis para lhes permitir
realizar os investimentos necessaÂrios.

Consequentemente, a ComissaÄo enviou um ofõÂcio de arquivamento, informando o Valpak de que
estavam preenchidas as condicàoÄ es previstas no n.o 3 do artigo 81.o. Uma vez que os efeitos restritivos
da abordagem «tudo ou nada» saÄo susceptõÂveis, a meÂdio e a longo prazo, de ultrapassar os seus
benefõÂcios a ComissaÄo informou simultaneamente o Valpak de que se reservava a possibilidade de
reexaminar o processo apoÂ s um perõÂodo de treÃs anos.

Stack

Diversas empresas europeias, norte-americanas e japonesas que operam no sector das tecnologias da
informacàaÄo criaram ou aderiram aÁ Stack International, uma empresa sem fins lucrativos registada no
Reino Unido e cujas actividades consistem em:

Ð definir uma especificacàaÄo geneÂrica dos componentes, tais como circuitos integrados (CI), circuitos
de memoÂ ria, moÂ dulos de memoÂ ria, circuitos loÂ gicos e afins, que foram reconhecidos de facto como
um padraÄo industrial em todo o mundo;

Ð controlar a observaÃncia desta especificacàaÄo pelos produtores individuais;

Ð definir um padraÄo, «S/0001, para os produtores destes componentes;

Ð certificar a observaÃncia desse padraÄo por parte dos produtores individuais, com base em auditorias,
dando especial atencàaÄo aÁ qualidade e aos testes de fiabilidade; e

Ð controlar os precàos pagos pelas empresas aderentes relativamente a tais componentes e informaÂ-las
dos precàos de refereÃncia calculados com base nessas informacàoÄ es.

Os membros da Stack saÄo grandes adquirentes dos produtos em causa, que integram numa ampla gama
de produtos de telecomunicacàoÄ es ou de tecnologias da informacàaÄo que esses membros vendem. O
objectivo da operacàaÄo consiste em promover a qualidade, a fiabilidade e a transpareÃncia em mateÂria de
precàos, reduzindo simultaneamente os custos de transaccàaÄ o, no mercado comercial destes
componentes amplamente utilizados.
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Uma versaÄo anterior do acordo foi concluõÂda e notificada aÁ ComissaÄo em 1976. Em 1997 foram
notificados acordos actualizados e uma lista mais extensa de empresas aderentes.

As caracterõÂsticas principais deste sistema saÄo as seguintes:

Ð naÄo pressupoÄ e qualquer restricàaÄo das opcàoÄ es concorrenciais das empresas aderentes no que se
refere aos componentes que adquiriraÄo ou ao fornecedor junto do qual os adquiriraÄo; por seu
turno, os fornecedores teÃm a liberdade de solicitar ou naÄo a certificacàaÄo e naÄo teÃm de conferir
qualquer tratamento especial aÁs empresas membros da Stack;

Ð naÄo pressupoÄ e qualquer intercaÃmbio de informacàoÄ es sensõÂveis do ponto de vista comercial (um
ponto que foi objecto de especial atencàaÄo por parte dos servicàos da ComissaÄo no seu exame do
caso): por um lado, as actividades da Stack apenas dizem respeito a componentes de base, cuja
natureza naÄo permite revelar os planos de produtos das empresas aderentes que os adquirem; por
outro, o acordo exige que a Stack assegure a maior confidencialidade das informacàoÄ es prestadas
por cada empresa aderente no que se refere aos precàos;

Ð naÄo se trata de um acordo exclusivo: a adesaÄo aÁ Stack estaÂ aberta a qualquer empresa interessada
que esteja disposta a cumprir as respectivas regras e ateÂ mesmo as empresas naÄo aderentes podem
beneficiar da existeÃncia de especificacàoÄ es geneÂricas e de fornecedores certificados.

Na sua apreciacàaÄo, a DireccàaÄo-Geral IV concluiu que a Stack eÂ susceptõÂvel de melhorar o fabrico e a
distribuicàaÄo de produtos vitais para os mercados actuais, sem provocar qualquer restricàaÄo da
concorreÃncia. Em especial, o acordo naÄo preveÃ qualquer intercaÃmbio de informacàoÄ es sensõÂveis do
ponto de vista comercial entre concorrentes. Consequentemente, o processo foi encerrado atraveÂs de
um ofõÂcio de arquivamento do tipo certificado negativo.

Inmarsat

A ComissaÄo aprovou as propostas de reestruturacàaÄo da Inmarsat. A Inmarsat eÂ o principal operador
internacional de sateÂ lites moÂ veis e eÂ actualmente uma organizacàaÄo abrangida por um tratado
intergovernamental. A reestruturacàaÄo transformaraÂ as partes operacionais da Inmarsat numa
sociedade anoÂ nima. No aÃmbito das suas propostas de reestruturacàaÄo, a Inmarsat preveÃ uma oferta
puÂ blica inicial de accàoÄ es (OPI). A ComissaÄo considera esta oferta puÂ blica muito importante, tendo
referido aÁ Inmarsat que se deveraÂ realizar dentro de um prazo de treÃs anos. A aprovacàaÄo deste modelo
de conversaÄo numa sociedade anoÂ nima, seguida da OPI num curto perõÂodo de tempo deveraÂ ser
avaliada aÁ luz dos actuais planos de reestruturacàaÄo de outras organizacàoÄ es intergovernamentais de
sateÂ lites.

A Inmarsat, criada em 1979, conta com mais de 80 paõÂses membros (partes). Cada paõÂs tem um
signataÂrio (normalmente o organismo de telecomunicacàoÄ es nacional tradicional) que deteÂm uma quota
na organizacàaÄo proporcional aÁ sua utilizacàaÄo do sistema Inmarsat. Os signataÂrios actuam igualmente
como distribuidores dos servicàos da Inmarsat para os utilizadores ou para os subdistribuidores. Na
sequeÃncia da reestruturacàaÄo, a Inmarsat seraÂ constituõÂda como uma sociedade anoÂ nima e os signataÂrios
tornar-se-aÄo accionistas na nova empresa. PreveÃ-se que, no prazo de dois anos apoÂ s a reestruturacàaÄo,
ocorra uma OPI, que iraÂ diluir as participacàoÄ es dos signataÂrios e reduzir o eventual conflito de
interesses entre o seu papel enquanto accionistas e distribuidores dos servicàos da Inmarsat.
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A ComissaÄo encerrou o processo atraveÂs de um ofõÂcio de tipo certificado negativo. O ofõÂcio especifica
contudo que a sua posicàaÄo relativamente ao processo se baseia no pressuposto de que se realizaraÂ uma
OPI no prazo de treÃs anos. Qualquer atraso relativamente a este prazo poderaÂ provocar a reabertura
do processo.

A ComissaÄo considera este processo como um modelo para o tratamento de outros casos de
reestruturacàaÄo de organizacàoÄ es intergovernamentais de sateÂ lites. Em especial, estas organizacàoÄ es naÄo
deveriam deter uma posicàaÄo privilegiada no mercado e a maneira mais faÂcil de o garantir consiste em
criar uma sociedade anoÂ nima que, claramente, naÄo goza de qualquer situacàaÄo de privileÂgio face ao
direito da concorreÃncia. A situacàaÄo dos actuais signataÂrios nas outras organizacàoÄ es intergoverna-
mentais naÄo deveraÂ ser mantida durante um perõÂodo superior ao absolutamente necessaÂrio, devendo
consequentemente a sua participacàaÄo ser diluõÂda, por exemplo atraveÂs de uma OPI, logo que possõÂvel
apoÂ s a reestruturacàaÄo.

DHLI

Este processo diz respeito a um pedido de renovacàaÄo da isencàaÄo concedida pela ComissaÄo em 1990 aos
acordos concluõÂdos entre a Lufthansa, a Japan Airlines e a Nissho Iwai relativos aÁ empresa
internacional de transporte expresso DHL International. Nos termos destes acordos, a Lufthansa, a
Japan Airlines e a Nissho Iwai adquiriram participacàoÄ es na DHLI aÁ empresa-maÄe norte-americana, a
DHL.

Os novos accionistas e os accionistas originais da DHLI concordaram em que, durante um perõÂodo
maÂximo de dez anos e sem prejuõÂzo de qualquer das suas actuais actividades, naÄo participariam nem
adquiririam novas participacàoÄ es em qualquer entidade com actividades internacionais de recolha e
entrega porta-a-porta de documentos e encomendas, atraveÂs da utilizacàaÄo da sua proÂ pria rede de
transportes terrestres e de transporte expresso. A Lufthansa e a JAL acordaram em conceder aÁ DHLI
o estatuto de cliente preferencial, tendo a DHLI procedido da mesma forma relativamente aÁ

Lufthansa e aÁ JAL.

Em 19 de Setembro de 1996, as partes solicitaram aÁ ComissaÄo uma renovacàaÄo da isencàaÄo. Em 30 de
Outubro de 1997, a ComissaÄo publicou uma comunicacàaÄo 19 nos termos do procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 5.o do Regulamento n.o 3975/87 e no n.o 2 do artigo 12.o do Regulamento 1017/68, que
resumia o pedido de renovacàaÄo da isencàaÄo e convidava os terceiros interessados a apresentarem as suas
observacàoÄ es no prazo de trinta dias a contar da data de publicacàaÄo. Durante esse prazo de trinta dias
naÄo foram recebidas quaisquer observacàoÄ es de terceiros.

Em 21 de Janeiro de 1998, a ComissaÄo informou as partes de que tinha decidido naÄo levantar objeccàoÄ es
a uma nova isencàaÄo dos acordos que, consequentemente, estaÄo isentos durante um perõÂodo de seis anos
no que se refere aÁs actividades abrangidas pelo Regulamento n.o 3975/87 e durante um perõÂodo de treÃs
anos no que se refere aÁs actividades abrangidas pelo Regulamento n.o 1017/68. Estes perõÂodos
comecàaram a correr em 30 de Outubro de 1997.

A ComissaÄo considerou que as razoÄ es por que havia decidido naÄo se opor aÁ isencàaÄo em 1990
permaneciam vaÂ lidas e que existiam diversos factores indicativos de que a concorreÃncia no mercado
era actualmente taÄo forte como em 1990, ou mesmo mais forte.

19 JO n.o C 328 de 30.10.97, p. 18.
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Em primeiro lugar, o mercado de entregas expresso tem vindo a aumentar rapidamente desde haÂ mais
de duas deÂcadas e existem poucos indõÂcios de que esta evolucàaÄo venha a abrandar num futuro
previsõÂvel. A DHLI enfrenta uma concorreÃncia por parte de treÃs grandes operadores mundiais: a TNT,
a Federal Express e a United Parcel Service (UPS). Existe ainda concorreÃncia proveniente de
empresas de transporte expresso locais, significativa em muitos paõÂses. Verifica-se uma procura
crescente de servicàos expresso devido ao aumento da globalizacàaÄo das actividades de producàaÄo em
todo o mundo e aos prazos cada vez mais reduzidos da cadeia de abastecimento, sendo
consequentemente provaÂvel que a concorreÃncia venha ainda a aumentar no futuro por parte de
outros operadores de entregas expresso.

Por outro lado, a eliminacàaÄo dos encargos aduaneiros na circulacàaÄo intracomunitaÂria de carga
aumentou a competitividade dos transportes rodoviaÂrios no que se refere aÁ entrega de encomendas,
mesmo quando eÂ exigida uma entrega no dia seguinte. As melhorias teÂcnicas e a maior disponibilidade
de fax e do correio electroÂ nico vieram tambeÂm reforcàar o papel destas formas de comunicacàaÄo como
alternativas competitivas para a entrega de documentos pelas empresas de transporte expresso.

AleÂm disso, o mercado em que a DHLI desenvolve a sua actividade, ou seja o mercado dos servicàos de
entregas expresso, eÂ cada vez mais definido como internacional ou mesmo global. No processo n.o IV/
M.843 PTT Post/TNT/GD Express Worldwide 20, a ComissaÄo concluiu que as entregas expresso
internacionais, a carga expresso internacional, as entregas expresso nacionais, a carga nacional
expresso e a logõÂstica, anteriormente consideradas como mercados distintos, estaÄo agora em grande
parte integradas num soÂ mercado 21. AleÂm disso, os mercados da prestacàaÄo destes servicàos tornaram-se
internacionais, na sequeÃncia da realizacàaÄo do mercado uÂ nico e do facto de, muitas vezes, as empresas
de transporte expresso terem clientes a nõÂvel mundial.

VerbaÈ ndevereinbarung

A lei que transpoÄ e a Directiva «electricidade» para o direito alemaÄo preveÃ a abertura total e imediata
do mercado da electricidade. Para o efeito, preveÃ um sistema de acesso negociado aÁs redes de
transporte e de distribuicàaÄo, deixando simultaneamente ao governo a possibilidade de regulamentar
este acesso, caso necessaÂrio.

A opcàaÄo do acesso negociado aÁs redes de um Estado como a Alemanha, onde coexistem centenas de
proprietaÂrios de redes, levou o governo a promover a celebracàaÄo, por parte das organizacàoÄ es
representativas dos principais interessados, de um acordo-quadro que defina os princõÂpios comuns de
tarificacàaÄo. A DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia examinou em 1998 este acordo (VerbaÈndevereinba-
rung, abreviadamente «VV) no aÃmbito de um processo oficioso na sequeÃncia do qual foi enviada aÁs
partes uma carta cujo elementos principais saÄo seguidamente expostos.

ConteuÂdo do VerbaÈndevereinbarung

O VV foi celebrado em 22 de Maio de 1998 entre os representantes da induÂ stria eleÂctrica (Vereinigung
Deutscher ElektrizitaÈ twerke e.V. Ð VDEW) e os representantes da induÂ stria de consumo e/ou de
producàaÄo de electricidade (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK e
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Ð BDI), por um perõÂodo que decorreraÂ ateÂ 30 de
Setembro de 1999.

20 DecisaÄo de 8 de Novembro de 1996.
21 Ponto 25.

28.o REL. CON. 1998

170 APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NA UNIAÄ O EUROPEIA



O acordo define as diferentes rubricas de tarificacàaÄo aplicaÂveis em funcàaÄo das caracterõÂsticas
especõÂficas de cada tipo de transporte. Entre estas rubricas figuram o custo de utilizacàaÄo da rede por
nõÂvel de tensaÄo, o custo de transformacàaÄo de um nõÂvel de tensaÄo para outro, bem como o custo das
denominadas prestacàoÄ es de «manutencàaÄo do sistema (regulacàaÄo da tensaÄo, da frequeÃncia, etc.). Estas
rubricas saÄo objecto de uma facturacàaÄo fixa (princõÂpio do «selo postal) depois de corrigidas por um
factor ligado aÁ duracàaÄo da utilizacàaÄo das instalacàoÄ es.

Os precàos correspondentes aÁs rubricas de tarificacàaÄo fixas naÄo saÄo estabelecidos em comum, mas
deveraÄo ser determinados por cada proprietaÂrio da rede em funcàaÄo dos custos que lhe saÄo especõÂficos,
baseando-se tambeÂm neste caso em criteÂrios comuns. De notar que, embora uma transmissaÄo junte
diversas redes pertencentes a proprietaÂrios diferentes 22, a facturacàaÄo estaÂ limitada relativamente a
cada rubrica a um precào meÂdio, naÄo existindo assim uma cumulacàaÄo dos precàos de cada rede.

O VV fixa igualmente o precào de uma componente adicional indexada em funcàaÄo das distaÃncia e
facturada em caso de transporte por alta tensaÄo para uma distaÃncia de mais de 100 km. Neste caso,
deve ser acrescentado ao custo do transporte o montante de 12,50 DEM/kW*100 km*ano.

AnaÂlise da DG IV

O VV constitui um acordo entre associacàoÄ es de empresas que tem por objecto e efeito definir
princõÂpios de tarificacàaÄo e Ð para a alta tensaÄo superior a 100 km Ð precàos comuns. O acordo
apresenta simultaneamente uma componente horizontal (os vendedores do servicào de transmissaÄo
entre si no aÃmbito do VDEW) e uma componente vertical (os vendedores e alguns dos seus
compradores).

Na sua anaÂlise, a DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia considerou que os vendedores do servicào de
transporte estavam em concorreÃncia e que eventuais restricàoÄ es de concorreÃncia eram susceptõÂveis de
afectar o comeÂrcio entre Estados-Membros desde que produzissem efeitos a nõÂvel de toda a Alemanha.

A DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia, tal como o Bundeskartellamt, que tambeÂm analisou o VV,
informou as partes da sua apreciacàaÄo a priori positiva do acordo, emitindo contudo algumas reservas
relativamente a determinados elementos a seguir analisados. De realcàar que a anaÂlise foi realizada sem
que o VV tivesse sido aplicado na praÂtica e que a natureza complexa das regras definidas no acordo,
bem como o caraÂcter imprevisõÂvel da sua aplicacàaÄo no mercado em plena abertura aÁ concorreÃncia,
justificavam uma linguagem prudente. A curta duracàaÄo do VV parece indicar por outro lado que
mesmo as partes consideram o seu acordo mais como uma etapa do que como um acordo definitivo.

Um acordo positivo...

Em primeiro lugar, o acordo constitui uma accàaÄo concreta que reuÂ ne proprietaÂrios de rede e alguns
utilizadores com o objectivo de organizar as modalidades praÂticas do acesso, tomando como ponto de
partida de reflexaÄo o facto de o transporte de electricidade constituir um servicào objecto de trocas num
mercado igual aos outros. Este facto constitui por si um importante avancào relativamente aÁ anterior
situacàaÄo em que o acesso de terceiros aÁ rede era objecto de contencioso.

22 Apenas saÄo tomadas em consideracàaÄo as (duas) redes de entrada e de saõÂda, naÄo sendo assim incluõÂdas as
eventuais redes de traÃnsito.
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AleÂm disso, a coordenacàaÄo entre os proprietaÂrios de redes com vista a elaborar princõÂpios de
tarificacàaÄo comuns deveraÂ beneficiar os utilizadores. Com efeito, os princõÂpios utilizados baseiam-se:

Ð numa reducàaÄo do nuÂ mero de negociacàoÄ es entre utilizadores e proprietaÂrios de redes, passando estes
uÂ ltimos a resolver entre si os problemas relacionados com o transporte de electricidade atraveÂs de
mais de uma rede. Assim, os utilizadores naÄo teraÄo de negociar com diversos proprietaÂrios de redes,
o que constitui um elemento favoraÂvel determinante para o desenvolvimento da concorreÃncia;

Ð na partilha da tarificacàaÄo fixa entre rede de entrada e rede de saõÂda no que se refere aos transportes
que implicam mais do que uma rede. Este meÂtodo evita a adicàaÄo pura e simples dos custos
individuais de cada rede que participa numa determinada transmissaÄo;

Ð na tomada em consideracàaÄo apenas das rubricas de tarificacàaÄo aplicadas na fase de cobrancàa. Este
meÂtodo evita tambeÂm a adicàaÄo de custos.

Por uÂ ltimo, os princõÂpios de tarificacàaÄo utilizados pelas associacàoÄ es teÃm a vantagem de ser claros,
baseados nos custos e perfeitamente identificaÂveis.

...que suscita algumas reservas

Estas reservas podem ser divididas em treÃs grandes categorias:

a) o facto, no que se refere aos concorrentes, de fixar um precào comum (componente distaÃncia
para aleÂm de 100 km)

Os acordos de precàos constituem uma das restricàoÄ es expressamente referidas no n..o 1 do artigo 81.o e
naÄo saÄo, em princõÂpio, isentos nos termos do n..o 3 do mesmo artigo. Contudo, no caso em aprecào, a
DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia tomou em consideracàaÄo os elementos especõÂficos do processo e mais
particularmente:

Ð os custos de transaccàaÄo excepcionalmente elevados que resultariam de uma negociacàaÄo individual
entre um adquirente do servicào de transporte e cada um dos vendedores a que teria de se dirigir,
caso naÄo existisse o VV;

Ð o proÂ prio teor da Directiva electricidade, que preveÃ expressamente a possibilidade de o Governo
alemaÄo regulamentar as tarifas de transporte, de que resultaria uma situacàaÄo comparaÂvel aÁ do VV,
ou seja, um meÂtodo de tarificacàaÄo uniforme para todo o paõÂs.

b) os proÂ prios princõÂpios de tarificacàaÄo

Os aspectos que poderiam levantar duÂ vidas quanto aÁ sua compatibilidade com os artigos 81.o e 82.o do
Tratado saÄo os seguintes:

Ð a tarificacàaÄo indexada sobre a distaÃncia em alta tensaÄo para aleÂm de 100 km poderia ter por efeito
dissuadir o transporte a longa distaÃncia. Assim, poderia ter um impacto negativo naÄo soÂ sobre o
mercado alemaÄo da electricidade mas tambeÂm sobre as trocas transfronteiras;
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Ð a tomada em consideracàaÄo de uma distaÃncia mõÂnima ponderada em caso de multiplicidade de
pontos de entrada e/ou de saõÂda da rede. Este elemento poderia conferir uma vantagem aos
produtores de electricidade que teÃm aÁ sua disposicàaÄo um parque importante e geograficamente
alargado (por exemplo, grandes produtores jaÂ presentes no mercado). AleÂm disso, uma ponderacàaÄo
baseada na distaÃncia poderia ocasionar uma reparticàaÄo do mercado em zonas geograÂficas onde a
entrada deixaria de ser rendõÂvel para um produtor afastado. Por outro lado, essa ponderacàaÄo
poderia tambeÂm ser aproveitada por «traders de electricidade que, apoÂ s terem constituõÂdo uma
carteira diversificada de contratos de producàaÄo, aproveitariam este meÂtodo para reduzir o seu custo
de transporte.

Estes dois aspectos devem ser integrados no contexto alemaÄo, em que a maior parte dos proprietaÂrios
de redes saÄo igualmente produtores de electricidade e portanto potencialmente sensõÂveis aÁ evolucàaÄo
prevista para este uÂ ltimo mercado.

c) o nõÂvel de precào a que conduz a aplicacàaÄo destes princõÂpios

As simulacàoÄ es apresentadas pelas partes apresentam nõÂveis de precàos a priori superiores aos praticados
noutros Estados-Membros para transportes comparaÂveis. Esta situacàaÄo estaraÂ relacionada com o
meÂtodo de determinacàaÄo de custos escolhido.

ConclusaÄo

A DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia transmitiu as suas reservas aÁs partes no VV sem contudo dar inõÂcio
a um processo susceptõÂvel de levar aÁ proibicàaÄo do acordo. Com efeito, a DireccàaÄo-Geral da
ConcorreÃncia decidiu analisar os efeitos praÂticos do acordo a fim de verificar se as suas reservas Ð que
actualmente se baseiam num exame teoÂ rico Ð se concretizam e justificam assim uma accàaÄo da sua
parte.

TUÈ V/Cenelec

O CENELEC (ComiteÂ Europeu de NormalizacàaÄo ElectroÂ nica) eÂ uma associacàaÄo privada que se ocupa
da harmonizacàaÄo das normas teÂcnicas de equipamento eleÂctrico na Comunidade. O CENELEC criou
uma marca de conformidade, resultante de um acordo conjunto, para os aparelhos electrodomeÂsticos e
afins (abreviadamente «Keymark). Em conformidade com as disposicàoÄ es regulamentares apenas foi
admitido um membro por paõÂs, o que excluiu a autora da denuÂ ncia, TUÈ V (Technischer
UÈ berwachungsverein), um organismo mandatado pelas Autoridades alemaÄs para a emissaÄo de
certificados de conformidade. Numa seÂrie de negociacàoÄ es e troca de cartas, chegou-se a um acordo com
a CENELEC no sentido de alargar o acesso aÁ «Keymark a todas as entidades de certificacàaÄo
reconhecidas que possam vir a candidatar-se e tambeÂm no sentido de tratar as suas candidaturas de
forma aberta e transparente. Este processo equitativo serviraÂ de modelo a outros processos de
candidatura em domõÂnios semelhantes. A TUÈ V retirou a sua denuÂ ncia.

2.2. Acordos verticais

Sony

Tal como em anos anteriores, a ComissaÄo analisou atentamente os regimes de concessaÄo de licencàas e
os sistemas de distribuicàaÄo existentes no domõÂnio dos jogos de võÂdeo. Desta forma, em 1998, a
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ComissaÄo concluiu a sua investigacàaÄo relativa aos acordos de concessaÄo de licencàas utilizados pela
Sony Computer Entertainment Europe, um importante fornecedor de consolas de jogos de võÂdeo e de
jogos compatõÂveis.

Por forma a permitir que as empresas independentes de suporte loÂ gico desenvolvam e publiquem jogos
compatõÂveis com os seus sistemas de consola, a Sony criou um regime de concessaÄo de licencàas que
garante a estas empresas acesso a alguns dos direitos de propriedade intelectual da Sony. Nos termos
dos acordos iniciais em questaÄo, as empresas que se dedicavam ao desenvolvimento e publicacàaÄo de
tais jogos tinham de obter junto da Sony uma aprovacàaÄo preÂvia do projecto de jogo antes de o poderem
desenvolver ou lancàar. Estas empresas, titulares de uma licencàa, naÄo podiam desenvolver ou publicar
os seus jogos atraveÂs de uma empresa naÄo pertencente aÁ Sony. Os jogos dos licenciados da Sony eram
tambeÂm, obrigatoriamente, produzidos pela Sony.

A ComissaÄo concluiu que os acordos restringiam a concorreÃncia e que produziam um efeito apreciaÂvel
sobre o comeÂrcio entre Estados-Membros. Consequentemente, a ComissaÄo notificou as suas objeccàoÄ es
aÁ Sony. Na sequeÃncia de consultas junto dos servicàos da ComissaÄo, a Sony decidiu alterar os seus
acordos de concessaÄo de licencàas.

A nova polõÂtica de concessaÄo de licencàas da Sony naÄo restringe as actividades de desenvolvimento,
comercializacàaÄo e producàaÄo das empresas licenciadas. Os direitos de aprovacàaÄo impostos aÁs editoras de
jogos antes do lancàamento comercial naÄo saÄo restritivos e todo o suporte loÂ gico relativo aos jogos seraÂ

testado quer por um servicào de ensaio independente, quer pelo servicào de ensaio da Sony, e apenas no
que se refere aÁ sua conformidade com especificacàoÄ es claras e naÄo questionaÂveis, bem como com
criteÂrios bem definidos.

Com base no acima exposto, a ComissaÄo encerrou o processo.

Com o encerramento deste processo e dos anteriores processos relativos aÁ Sega e aÁ Nintendo 23, a
ComissaÄo concluiu que os treÃs mais importantes fornecedores de consolas para jogos de võÂdeo
concedem licencàas da sua tecnologia em conformidade com as regras da concorreÃncia. Consequente-
mente, as estruturas concorrenciais foram significativamente melhoradas em todo o mercado, em
benefõÂcio dos criadores independentes de jogos de võÂdeo e dos consumidores europeus.

FederacàaÄ o dinamarquesa de teÂ nis (FDT)

A ComissaÄo aprovou os contratos de patrocõÂnio entre a FederacàaÄo Dinamarquesa de TeÂnis e os seus
fornecedores de bolas de teÂnis.

Em 26 de Marcào de 1998, a ComissaÄo informou a FDT de que os acordos de patrocõÂnio celebrados com
os seus fornecedores de bolas de teÂnis jaÂ naÄo suscitavam problemas de concorreÃncia 24. EÂ a primeira
vez que a ComissaÄo se pronuncia formalmente sobre o conteuÂ do de um contrato de patrocõÂnio em
mateÂria de artigos desportivos. A aprovacàaÄo surge apoÂ s a FDT ter aceite alterar os seus contratos, na
sequeÃncia das observacàoÄ es da ComissaÄo.

23 RelatoÂ rio da ConcorreÃncia de 1997, ponto 80.
24 Ver comunicado de imprensa IP/98/355, publicado em 15.4.98.
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A aprovacàaÄo foi concedida apoÂ s a FDT ter aceite alterar os seus contratos na sequeÃncia das
observacàoÄ es da ComissaÄo. Tinha sido publicada no Jornal Oficial, em 9 de Maio de 1996 (JO C 138),
uma comunicacàaÄo nos termos do n..o 3 do artigo 19.o, na qual a ComissaÄo anunciava a intencàaÄo de
emitir um certificado negativo.

Concretamente, a FDT comprometeu-se a que, de dois em dois anos, fosse organizado um concurso a
fim de escolher um patrocinador. A seleccàaÄo seraÂ feita de forma transparente, aberta e naÄo
discriminatoÂ ria. Ao patrocinador assim escolhido seraÂ dada a denominacàaÄo de «patrocinador da FDT
(mas naÄo «oficial) e seraÂ o seu uÂ nico fornecedor durante um perõÂodo de dois anos. Em contrapartida,
forneceraÂ bolas a precàos preferenciais.

Anteriormente, os contratos de exclusividade eram atribuõÂdos de forma unilateral pela FDT e as bolas
obtidas fora da rede oficial Ð nomeadamente atraveÂs de importacàoÄ es paralelas Ð naÄo podiam ser
utilizadas, o que jaÂ naÄo acontece. AleÂm disso, foram suprimidas as designacàoÄ es «bola oficial» ou
«fornecedor oficial», susceptõÂveis de induzir o consumidor em erro.

SICASOV

Em 14 de Dezembro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo 25 que isenta, nos termos do n.o 3 do
artigo 81.o do Tratado CE, os acordos-tipo relativos aÁ producàaÄo e venda de sementes protegidas pelos
direitos de obtencàaÄo vegetal em Francàa. Estes acordos foram concluõÂdos entre a SICASOV (SocieÂ teÂ

CoopeÂrative d'InteÂreÃ t Collectif Agricole Anonyme aÁ Capital Variable, Paris), por um lado, e os
estabelecimentos multiplicadores, por outro. A SICASOV agrupa os obtentores de variedades vegetais
protegidas em Francàa e tem por tarefa gerir as variedades vegetais que lhe saÄo confiadas pelos
referidos obtentores (ou pelos seus sucessores). Esta gestaÄo inclui, nomeadamente, a celebracàaÄo de
contratos de producàaÄo com estabelecimentos multiplicadores, que saÄo as empresas que asseguram a
multiplicacàaÄo das sementes tendo em vista satisfazer as necessidades dos produtores.

Os produtos em causa saÄo sementes protegidas pelos direitos de obtencàaÄo vegetal (ao abrigo do direito
franceÃs ou do regulamento comunitaÂrio aplicaÂvel na mateÂria). As regulamentacàoÄ es comunitaÂrias e
nacionais estabelecem regras pormenorizadas relativamente aÁ producàaÄo e venda de sementes. Com
base nesta regulamentacàaÄo, as sementes podem ser subdivididas em:

Ð sementes de base: saÄo as sementes que naÄo se destinam a ser vendidas aos agricultores para serem
utilizadas nas suas sementeiras. Podem, consequentemente, ser de certa forma comparadas aos
produtos industriais intermeÂdios;

Ð sementes certificadas: saÄo sementes que se destinam geralmente a ser vendidas aos agricultores
para serem utilizadas nas suas sementeiras. Em consequeÃncia, saÄo de certa forma comparaÂveis a um
produto industrial acabado, protegido por uma patente;

Ð sementes teÂcnicas: saÄo sementes certificadas que, nalguns Estados-Membros, podem ser utilizadas
licitamente para a producàaÄo de outras sementes certificadas (preenchendo consequentemente a
funcàaÄo de sementes de base), enquanto noutros Estados apenas podem ser vendidas ao agricultores
(preenchendo, assim, a funcàaÄo de sementes certificadas).

25 JO L 4 de 8.1.99, p. 27.
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Para poderem ser licitamente comercializadas, as sementes devem pertencer a uma variedade que
tenha sido previamente inscrita num dos cataÂ logos nacionais, segundo as regras aplicaÂveis nos
diferentes Estados-Membros. ApoÂ s um certo perõÂodo de inscricàaÄo no cataÂ logo nacional, a variedade eÂ

inscrita no cataÂ logo comum, o que permite que as sementes dessa variedade circulem livremente na
Comunidade Europeia, sem estarem sujeitas a qualquer restricàaÄo.

A SICASOV notificou aÁ ComissaÄo 26 acordos-tipo, ao abrigo dos quais concede aos estabelecimentos
multiplicadores (a seguir designados «licenciados») uma licencàa naÄo exclusiva de producàaÄo e de venda
de sementes no territoÂ rio franceÃs (ou, se se tratar de sementes protegidas por um direito de obtencàaÄo
comunitaÂrio, em toda a Comunidade Europeia).

Em primeiro lugar, os acordos-tipo preveÃem um conjunto de claÂusulas que submetem ao controlo da
SICASOV as sementes de base e as sementes teÂcnicas. Desta forma, os acordos proõÂbem que os
licenciados efectuem exportacàoÄ es (directas e indirectas) das sementes de base e impoÄ em-lhes a
obrigacàaÄo de «desclassificar» 27 as sementes teÂcnicas antes da sua exportacàaÄo. A decisaÄo indica que as
claÂusulas decorrem da proÂ pria existeÃncia do direito de obtencàaÄo vegetal e que, deste modo, naÄo saÄo
abrangidas pelo n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE (ver, neste contexto, o acoÂ rdaÄo do Tribunal de
Justicàa proferido no processo Eraw Jacquery/La Hesbignonne em 19.4.1988, processo 27/87, Col. 1988,
p.1919).

Em segundo lugar, os acordos-tipo preveÃem claÂusulas que proõÂbem a exportacàaÄo de sementes
certificadas para Estados que naÄo pertencàam aÁ Comunidade Europeia ou para Estados que naÄo
preveÃem qualquer proteccàaÄo legal para as obtencàoÄ es vegetais. A decisaÄo considera que esta obrigacàaÄo
naÄo eÂ abrangida pelo n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE.

Por uÂ ltimo, os acordos-tipo preveÃem uma claÂusula segundo a qual o licenciado naÄo pode exportar
directamente as sementes certificadas para Estados-Membros que naÄo a Francàa, quando a variedade a
que as referidas sementes pertencem estaÂ inscrita no cataÂ logo comum haÂ menos de quatro anos. A
decisaÄo da ComissaÄo considera que esta obrigacàaÄo tem por objecto restringir a concorreÃncia, sendo
consequentemente abrangida pelo n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE. AleÂm disso, a decisaÄo considera
que os acordos naÄo fazem parte integrante de uma organizacàaÄo nacional de mercado e que naÄo saÄo
necessaÂrios para a realizacàaÄo dos objectivos enunciados no artigo 33.o do Tratado. Por conseguinte,
indica que a excepcàaÄo prevista no n.o 2 do Regulamento n.o 26/62 naÄo eÂ aplicaÂvel, sendo
consequentemente aplicaÂvel aÁ referida obrigacàaÄo o n.o 1 do artigo 81.o. Todavia, segundo a decisaÄo,
a obrigacàaÄo em causa poderaÂ ser isenta nos termos do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado, uma vez que
facilita a divulgacàaÄo de novas variedades nos outros Estados-Membros para aleÂm da Francàa. Com
efeito, as empresas situadas nesses Estados seraÄo incentivadas a concluir acordos de licencàa e de
distribuicàaÄo relativos aÁs novas variedades, porque teraÄo a certeza de que naÄo seraÄo obrigadas a fazer
face, durante quatro anos, a exportacàoÄ es directas provenientes de licenciados franceses. Assim, apesar
de esta obrigacàaÄo limitar as exportacàoÄ es, deveraÂ contudo ser isenta, uma vez que contribui para
promover o progresso teÂcnico e a divulgacàaÄo de novas variedades em benefõÂcio dos utilizadores.

Com base no acima exposto, a ComissaÄo decidiu adoptar uma decisaÄo de isencàaÄo nos termos do n.o 3
do artigo 81.o do Tratado CE, vaÂ lida ateÂ 26 de Outubro de 2004.

26 JO C 95 de 19.4.95, p. 8.
27 A «desclassificacàaÄo» tem por efeito impedir que as sementes exportadas possam ser objecto de reproducàaÄo (fora

do controlo do obtentor) no paõÂs de destino.
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3. RejeicàaÄo de denuÂ ncias

NALOO, SWSMA, JW Soils suppliers

A ComissaÄo adoptou em 22 de Abril de 1998 e em 28 de Julho de 1998 decisoÄ es no sentido de naÄo
actuar relativamente a denuÂ ncias referentes a alegadas infraccàoÄ es ao Tratado CECA ocorridas no
passado.

As denuÂ ncias

Antes de 1990, a empresa puÂ blica British Coal Corporation (BCC) representava cerca de 95% da
producàaÄo de carvaÄo no Reino Unido. Os 5% remanescentes eram produzidos por minas privadas que,
nos termos do Coal Industry Nationalisation Act de 1946, tinham de pagar aÁ BCC uma taxa por cada
tonelada produzida. A privatizacàaÄo do Central Electricity Generating Board 28 (CEGB) incluiu novos
contratos de fornecimento para a aquisicàaÄo de carvaÄo concluõÂdos entre as empresas de producàaÄo de
energia privatizadas, a BCC e as minas no Reino Unido. Estes novos contratos produziram efeitos a
partir de 1 de Abril de 1990.

No dia anterior, a National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) apresentou uma
denuÂ ncia aÁ ComissaÄo alegando que o precào pago aos seus membros era demasiado baixo e que a taxa
fixada pela BCC era excessiva. Foram apresentadas denuÂ ncias semelhantes pela South Wales Small
Mines Association (SWSMA) e pela JW Soils Suppliers, um produtor de carvaÄo.

Os autores das denuÂ ncias baseavam-se, nomeadamente:

Ð no artigo 63.o do Tratado CECA que proõÂbe uma discriminacàaÄo sistemaÂtica em mateÂria de precàos.
As partes alegaram que as empresas de producàaÄo de energia cometeram uma infraccàaÄo ao
artigo 63.o do Tratado CECA uma vez que ofereceram melhores condicàoÄ es aÁ BCC do que a todas as
outras minas de carvaÄo;

Ð no n.o 7 do artigo 66.o do Tratado CECA ou no artigo 82.o do Tratado CE, que proõÂbem o abuso de
uma posicàaÄo dominante. A NALOO alegou que a BCC havia cometido uma infraccàaÄo ao n.o 7 do
artigo 66.o do Tratado CECA ao impor taxas excessivas aÁs minas privadas;

Ð no artigo 65.o do Tratado CECA e no artigo 81.o do Tratado CE, que proõÂbem acordos restritivos da
concorreÃncia. A NALOO alegou que os contratos celebrados entre a BCC e as minas privadas
constituem uma restricàaÄo da concorreÃncia, uma vez que as taxas neles estabelecidas eram
excessivas.

A ComissaÄo analisou as denuÂ ncias das minas privadas e concluiu que no futuro (ou seja, a partir de 1 de
Abril de 1990) o precào recebido pelas minas privadas seria melhorado e que as taxas cobradas pela
BCC seriam reduzidas. Em 23 de Maio de 1991, a ComissaÄo rejeitou as denuÂ ncias relativas aÁ situacàaÄo
posterior a 1 de Abril de 1990 29.

28 O CEGB era o produtor de energia, monopolista no Reino Unido. Os seus activos foram divididos,
nomeadamente, entre a National Power e a PowerGen.

29 XXI RelatoÂ rio da ConcorreÃncia, 1991, ponto 98, n.o 107.
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A NALOO naÄo considerou satisfatoÂ ria a reducàaÄo de taxas fixada pela BCC e recorreu da decisaÄo da
ComissaÄo 30. AleÂm disso, dois dos membros da NALOO e da SWSMA intentaram uma accàaÄo junto dos
tribunais britaÃnicos, com o objectivo de receber uma indemnizacàaÄo devido aos prejuõÂzos que
alegadamente sofreram antes de Abril de 1990. Estas accàoÄ es deram origem a duas decisoÄ es a tõÂtulo
prejudicial: Banks 31 em 1994 e Hopkins 32 em 1996 que rejeitaram as denuÂ ncias.

ApoÂ s ter sido proferida a sentencàa no processo Banks, a NALOO apresentou uma nova denuÂ ncia aÁ

ComissaÄo relativamente a alegadas infraccàoÄ es ocorridas antes de 1 de Abril de 1990 (taxas excessivas e
precàos discriminatoÂ rios). Reagindo aÁ nova denuÂ ncia apresentada pela NALOO, a BCC solicitou aÁ

ComissaÄo que proferisse uma decisaÄo nos termos do artigo 35.o do Tratado CECA, visto que naÄo
possuõÂa competeÃncia para analisar a denuÂ ncia da NALOO ou que, alternativamente, rejeitasse a
denuÂ ncia com base no direito, sem examinar o seu meÂrito. Visto que a ComissaÄo naÄo rejeitou a
denuÂ ncia da NALOO durante o perõÂodo de dois meses previsto no artigo 35.o do Tratado CECA, a
BCC interpoÃ s recurso para o Tribunal de Justicàa com o objectivo de obter a anulacàaÄo da decisaÄo de
recusa taÂcita que se poderia inferir do facto de a ComissaÄo naÄo ter rejeitado imediatamente a denuÂ ncia
da NALOO. Contudo, o pedido da BCC foi indeferido por acoÂ rdaÄo do Tribunal de Justicàa de 29 de
Abril de 1998 33.

Subsequentemente, a ComissaÄo decidiu em 22 de Abril de 1998 e em 28 de Julho de 1998 naÄo dar
seguimento aÁs denuÂ ncias da NALOO e da SWSMA. A NALOO e a SWSMA recorreram destas
decisoÄ es da ComissaÄo para o Tribunal de Primeira InstaÃncia atraveÂs de dois recursos introduzidos em 8
de Junho de 1998 34 e 6 de Outubro de 1998, respectivamente.

Necessidade de um efeito prospectivo

A ComissaÄo naÄo publicou a decisaÄo de naÄo actuar relativamente aÁ denuÂ ncia apresentada pela NALOO
em 1994. A ComissaÄo considerou que:

Ð a imposicàaÄo de taxas alegadamente excessivas naÄo constitui uma infraccàaÄo ao artigo 65.o do Tratado
CECA;

Ð a ComissaÄo naÄo tem poderes para apreciar infraccàoÄ es anteriores nos termos do n.o 1 do artigo 63.o e
do n.o 7 do artigo 66.o do Tratado CECA;

Ð a NALOO naÄo forneceu elementos de prova suficientes em apoio da sua denuÂ ncia.

A questaÄo dos «elementos de prova naÄo eÂ especõÂfica do Tratado CECA e naÄo seraÂ desenvolvida mais
aprofundadamente.

30 Processo T-57/91, NALOO/ComissaÄo, Col. 1996, p. II-1019.
31 Processo C-128/92, HJ Banks and Co Ltd e outros/BCC, Col. 1994, p. I-1209; ver XXIV RelatoÂ rio da

ConcorreÃncia de 1994, p. 239.
32 Processo C-18/94, B Hopkins e outros/National Power, PowerGen, Col. 1996, p. I-2281.
33 Processo T-367/94, BCC/ComissaÄo, decisaÄo do Tribunal de Primeira InstaÃncia de 29 de Abril de 1998.
34 ComunicacàaÄo publicada no JO C 234 de 25.7.1988, p. 36.
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AplicacàaÄo do artigo 65.o

A ComissaÄo naÄo aceitou a alegacàaÄo da NALOO de que os contratos de licenciamento da BCC
constituõÂram uma infraccàaÄo ao artigo 65.o, uma vez que a taxa fixada nesses contratos era excessiva. A
ComissaÄo efectuou um paralelismo entre as regras de concorreÃncia do Tratado CE e as do Tratado
CECA. Baseou-se seguidamente na jurisprudeÃncia do Tribunal de Justicàa relativa aÁ imposicàaÄo de
precàos excessivos, que se fundamenta exclusivamente no artigo 82.o do Tratado CE.

AplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 63.o e do n.o 7 do artigo 66.o a infraccàoÄ es ocorridas no passado

O acoÂ rdaÄo do Tribunal de Justicàa proferido no processo Hopkins remete para a redaccàaÄo prospectiva
do n.o 1 do artigo 63.o, que daÂ poderes aÁ ComissaÄo para fazer as recomendacàoÄ es necessaÂrias quando
«verificar que compradores praticam sistematicamente discriminacàoÄ es. A redaccàaÄo do n.o 7 do artigo
66.o tem tambeÂm um caraÂcter prospectivo, uma vez que a ComissaÄo pode dirigir recomendacàoÄ es a
empresas em posicàaÄo dominante por forma «a evitar que esta posicàaÄo seja utilizada para esses fins
[para fins contraÂrios aos objectivos do presente Tratado] (ponto 17).

No ponto 19 o Tribunal de Justicàa aborda expressamente a questaÄo da aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 63.o

a praÂticas restritivas ocorridas no passado:

«HaÂ que considerar que os poderes que o artigo 63.o, n.o 1, atribui aÁ ComissaÄo lhe permitem, para
assegurar o efeito uÂ til da proibicàaÄo enunciada na alõÂnea b) do artigo 4.o, obrigar as Autoridades dos
Estados-Membros naÄo apenas a fazerem cessar, no futuro, discriminacàoÄ es sistemaÂticas verificadas pela
ComissaÄo, mas ainda a retirar dessa verificacàaÄo todas as consequeÃncias no que respeita aos efeitos que
essas discriminacàoÄ es tenham produzido nas relacàoÄ es entre os compradores e os produtores na acepcàaÄo
da alõÂnea b) do artigo 4.o, mesmo antes da intervencàaÄo da ComissaÄo. Essa mesma verificacàaÄo pode ser
invocada pelos interessados perante os tribunais nacionais.

A ComissaÄo interpretou esta afirmacàaÄo da seguinte forma:

Ð pode recomendar aos Estados-Membros que ponham termo, no futuro, a qualquer discriminacàaÄo
sistemaÂtica cuja existeÃncia tenha verificado. Esta situacàaÄo vem apenas confirmar a interpretacàaÄo
prospectiva do n.o 1 do artigo 63.o;

Ð apenas pode tratar discriminacàoÄ es ocorridas no passado se tal for necessaÂrio para garantir a eficaÂcia
da proibicàaÄo prevista na alõÂnea b) do artigo 4.o.

Na denuÂ ncia NALOO, por exemplo, a ComissaÄo foi chamada a intervir em 1994 no que se refere a
alegadas infraccàoÄ es ocorridas entre 1973 e 31 de Marcào de 1990. A ComissaÄo concluiu que naÄo tinha
poderes para tratar destas infraccàoÄ es nos termos do n.o 1 do artigo 63.o, uma vez que tal naÄo era
necessaÂrio para garantir a eficaÂcia da alõÂnea b) do artigo 4.o. Foi este o raciocõÂnio utilizado, mutatis
mutandis, na sua decisaÄo de naÄo dar seguimento aÁ denuÂ ncia nos termos do n.o 7 do artigo 66.o.

EÂ evidente que tal naÄo significa que a ComissaÄo nunca tenha competeÃncia para tratar de infraccàoÄ es ao
n.o 1 do artigo 63.o e ao n.o 7 do artigo 66.o ocorridas no passado. Esta interpretacàaÄo apenas torna tais
intervencàoÄ es dependentes da necessidade de garantir a eficaÂcia do artigo 4.o, condicàaÄo que naÄo estava
preenchida nos casos em questaÄo nas decisoÄ es.
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IFCO

A ComissaÄo aprovou o sistema de embalagem da IFCO (International Fruit Container Organisation).
O sistema IFCO eÂ uma forma de embalagem de frutas e produtos hortõÂcolas que utiliza grades de
plaÂstico normalizadas, encaixaÂveis e reutilizaÂveis. As caixas saÄo produzidas por filiais da empresa
Schoeller Plast Holding GmbH e utilizadas para o transporte de mercadorias entre os produtores e os
retalhistas e estabelecimentos de venda por doze grandes empresas alemaÄs de comeÂrcio alimentar. As
grades foram introduzidas no final de 1992, altura em que as cadeias comerciais informaram os seus
fornecedores de que preferiam que as mercadorias fossem acondicionadas em grades de plaÂsticos. Dois
membros tornaram esta utilizacàaÄo obrigatoÂ ria.

Na sequeÃncia de denuÂ ncias apresentadas por alguns dos comerciantes e produtores de fruta, a
ComissaÄo examinou o sistema IFCO face aÁs regras de concorreÃncia do Tratado CE. No aÃmbito do
processo, a ComissaÄo solicitou alteracàoÄ es significativas ao sistema. Consequentemente, a utilizacàaÄo
obrigatoÂ ria e outros aspectos, tais como a fixacàaÄo de contratos-tipo, pagamentos de montantes fixos aÁ

IFCO, um sistema de arbitragem para os utilizadores e uma obrigacàaÄo de intercaÃmbio de informacàoÄ es
pormenorizadas entre os comerciantes de produtos alimentares no que se refere aos fluxos comerciais,
foram suprimidos.

A ComissaÄo, num comunicado de imprensa de 3 de Junho de 1993 (IP(93)430) e em cartas que dirigiu
aos comerciantes de produtos alimentares informou o puÂ blico destas alteracàoÄ es.

A ComissaÄo analisou atentamente a evolucàaÄo dos sectores relevantes e realizou um amplo estudo de
mercado. Com base nesta anaÂ lise e tomando em consideracàaÄo as alteracàoÄ es acima referidas, a
ComissaÄo concluiu que o sistema IFCO naÄo inclui quaisquer restricàoÄ es aÁ concorreÃncia nos termos do
n.o 1 do artigo 81.o do Tratado CE, principalmente porque a utilizacàaÄo das grades eÂ organizada de
forma unilateral pela IFCO/Schoeller, que emprestam os seus produtos aos utilizadores, com base num
contrato bilateral. Consequentemente, o sistema IFCO estaÂ em concorreÃncia directa com outros
sistemas de embalagem, por exemplo os baseados em mateÂrias plaÂsticas, madeira ou cartaÄo, naÄo sendo
consequentemente aplicaÂvel o n.o 1 do artigo 81.o.

AleÂm disso, no que se refere aÁ sua quota de mercado, a ComissaÄo exclui a existeÃncia de uma posicàaÄo
dominante dos membros do IFCO.

Com base no acima exposto, as denuÂ ncias das duas associacàoÄ es foram recusadas.

EUDIM

Em 17 de Setembro de 1998, o exame dos acordos notificados em Novembro de 1995 pela EUDIM
(European Distributors of Installation Materials) foi encerrado mediante o envio de um ofõÂcio de
arquivamento. A EUDIM, sediada na SuõÂcàa, agrupa grossistas de material sanitaÂrio (casas de banho),
canalizacàaÄo e aquecimento, normalmente um por paõÂs, que ocupam posicàoÄ es cimeiras nos respectivos
mercados nacionais.

A notificacàaÄo dos acordos constituiu, de facto, uma etapa no procedimento iniciado pela ComissaÄo em
Fevereiro de 1991 na sequeÃncia de uma denuÂ ncia apresentada pela empresa Van Marcke NV. Com
efeito, a ComissaÄo enviou aÁ EUDIM uma comunicacàaÄo de acusacàoÄ es em Fevereiro de 1995, pondo em
causa a existeÃncia de um «acordo de cavalheiros», relacionado com um intercaÃmbio de informacàoÄ es,
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nos termos do qual cada membro do EUDIM se abstinha de entrar no mercado dos outros membros
sem autorizacàaÄo preÂvia. Negando a existeÃncia de um acordo de partilha de mercados, a EUDIM
aceitou completar e clarificar os seus acordos por forma a tornaÂ-los compatõÂveis com as regras da
concorreÃncia. A ComissaÄo reagiu tambeÂm favoravelmente aos acordos notificados, publicando o
essencial do seu conteuÂ do 35.

Na sua decisaÄo de rejeicàaÄo da denuÂ ncia, a ComissaÄo apresentou uma apreciacàaÄo pormenorizada das
condicàoÄ es concorrenciais do mercado relevante que lhe permitiram concluir pela auseÃncia de caraÂcter
significativo de eventuais restricàoÄ es da concorreÃncia por parte da EUDIM. A ComissaÄo confirmou
igualmente a sua posicàaÄo no sentido de naÄo adoptar uma decisaÄo formal de certificado negativo
relativamente a acordos notificados, caso o interesse comunitaÂrio o naÄo exija. As circunstaÃncias
relevantes no caso em aprecào foram, para aleÂm da auseÃncia de caraÂcter significativo de eventuais
restricàoÄ es, a existeÃncia de orientacàoÄ es relativas ao direito da concorreÃncia em mateÂria de cooperacàaÄo
entre grossistas, tal como a praticada no aÃmbito da EUDIM, a publicacàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo
19.o do Regulamento n.o 17 e o restabelecimento de uma concorreÃncia leal na sequeÃncia da sua
intervencàaÄo; aleÂm disso, a ComissaÄo naÄo eÂ obrigada a dar seguimento a denuÂ ncias relativas a praÂticas a
que jaÂ foi posto termo.

Micro Leader/Microsoft

Em 15 de Outubro de 1998, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo de rejeicàaÄo de uma denuÂ ncia
apresentada por uma empresa francesa Ð Micro Leader Business Ð contra a Microsoft Corporation e
a sua filial Microsoft France.

A Micro Leader eÂ uma empresa francesa de distribuicàaÄo de programas e material informaÂtico que se
abastecia no CanadaÂ de programas da Microsoft, revendendo-os seguidamente em Francàa. Estes
programas informaÂticos distribuõÂdos no CanadaÂ eram vendidos atraveÂs de uma licencàa para utilizacàaÄo
exclusiva no CanadaÂ . A Microsoft tomou medidas, juntamente com as autoridades aduaneiras
francesas, destinadas a impedir esta revenda na Europa, a fim de proteger os seus direitos de autor. A
Micro Leader apresentou uma denuÂ ncia na DG IV em 24 de Setembro de 1996, alegando que as accàoÄ es
desenvolvidas pela Microsoft para impedir as importacàoÄ es paralelas dos seus programas informaÂticos
do CanadaÂ para a Europa constituõÂam infraccàoÄ es aos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE. Segundo a
Micro Leader, as accàoÄ es das filiais da Microsoft e dos seus distribuidores no CanadaÂ e em Francàa
correspondiam a praÂticas concertadas para impedir ilegalmente a importacàaÄo de produtos para o EEE
e para aõÂ fixar os seus precàos de revenda, constituindo igualmente um abuso de posicàaÄo dominante.

A ComissaÄo considerou que as accàoÄ es da Microsoft, destinadas a impedir a importacàaÄo de coÂ pias dos
seus produtos a partir do CanadaÂ , naÄo poderiam ser consideradas como resultantes de um acordo ou de
uma praÂtica concertada entre a Microsoft e os seus revendedores para fixar os precàos de revenda. Os
programas informaÂticos estaÄo protegidos por direitos de autor na UniaÄo Europeia, tal como definidos
pela directiva relativa aÁ proteccàaÄo jurõÂdica dos programas de computador (Directiva 91/250/CEE do
Conselho, de 14 de Maio de 1991, JO L 122 de 17.5.91). Esta directiva estabelece que a primeira venda
de uma coÂ pia de um programa de computador na Comunidade, pelo titular do direito ou com o seu
consentimento, esgota o direito de distribuicàaÄo desta coÂ pia na Comunidade. A aquisicàaÄo de uma coÂ pia
de um programa de computador no CanadaÂ naÄo esgota a proteccàaÄo jurõÂdica prevista na directiva acima
referida. Desta forma, qualquer tentativa de utilizar ou vender uma tal coÂ pia na Comunidade
constituiria uma violacàaÄo dos direitos de autor e qualquer accàaÄo da Microsoft no sentido de impedir a

35 JO C 111 de 17.04.1996, p.8.

28.o REL. CON. 1998

ACORDOS, DECISOÄ ES E PRAÂTICAS CONCERTADAS E ABUSOS DE POSICßAÄ O DOMINANTE 181



importacàaÄo destas coÂ pias constituiria uma tentativa de fazer respeitar os seus legõÂtimos direitos e naÄo
um acordo ou praÂtica concertada entre a Microsoft e os seus revendedores, independentemente de se
encontrarem no CanadaÂ ou na Comunidade. AleÂm disso, nenhum facto veio comprovar que a
Microsoft pretendia influenciar os precàos a que os seus produtos eram revendidos pelos seus
distribuidores.

A ComissaÄo considerou igualmente que as accàoÄ es da Microsoft destinadas a impedir a importacàaÄo de
coÂ pias dos seus programas informaÂticos, relativamente aos quais naÄo tinha sido concedida qualquer
licencàa de utilizacàaÄo na Comunidade e que, consequentemente, beneficiam de uma proteccàaÄo jurõÂdica
na Comunidade, constituõÂam um exercõÂcio legõÂtimo dos seus direitos de autor e naÄo podiam ser
consideradas como abusivas nos termos do artigo 82.o do Tratado CE. A ComissaÄo naÄo considerou
necessaÂrio deliberar relativamente a uma eventual posicàaÄo dominante da Microsoft no mercado
relevante.

Greene King/Roberts

O Sr. e a Sra.
. Roberts exploram um bar propriedade da Greene King. Em Maio de 1997 apresentaram

uma denuÂ ncia aÁ ComissaÄo Europeia solicitando-lhe que declarasse que o võÂnculo relativo aÁ cerveja
(obrigacàaÄo de adquirir a maior parte da cerveja que vendem apenas junto da Greene King, o seu
senhorio/fabricante de cerveja) incluõÂdo no contrato de arrendamento constituõÂa uma infraccàaÄo ao
artigo 81.o. Esta decisaÄo teria permitido que o casal Roberts adquirisse a sua cerveja junto do
fornecedor da sua escolha, beneficiando consequentemente dos descontos significativos que os outros
fornecedores oferecem.

A apreciacàaÄo realizada no aÃmbito deste processo constitui uma aplicacàaÄo das duas condicàoÄ es
apresentadas no acoÂ rdaÄo Delimitis para decidir se a rede cumulativa de acordos de um fabricante de
cerveja eÂ abrangida pelo aÃmbito de aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia da UniaÄo Europeia.

A primeira condicàaÄo consiste em determinar se o mercado relevante estaÂ encerrado. A ComissaÄo
considera que, segundo os dados actuais, o mercado do comeÂrcio de cerveja no Reino Unido continua
encerrado. Em 1997, entre 50% e 58% do volume de vendas de cerveja ao mercado do comeÂrcio de
cerveja para consumo no local no Reino Unido estava abrangido por acordos restritivos.

A segunda condicàaÄo consiste em determinar se a rede de acordos de um determinado fabricante de
cerveja contribui significativamente para esse encerramento. Neste contexto, a ComissaÄo concluiu que
a Greene King tem uma dimensaÄo demasiado reduzida para contribuir de forma significativa para o
encerramento do mercado do comeÂrcio de cerveja para consumo no local no Reino Unido, uma vez
que as vendas da Greene King nos estabelecimentos que gere, arrenda ou que estaÄo vinculados por um
empreÂ stimo representam apenas 1,3% do mercado no Reino Unido. Esta percentagem eÂ

consideravelmente inferior aos 5% (ou mais) que cada um dos principais fabricantes de cerveja do
Reino Unido (Scottish & Newcastle, Bass, Whitbread e Carlsberg-Tetley) realizam na sua rede de
estabelecimentos vinculados (incluindo os acordos restritivos com proprietaÂrios de bares naÄo
fabricantes de cerveja).

O princõÂpio aplicado aÁ Greene King eÂ igualmente vaÂ lido para os arrendamentos de outros fabricantes
de cerveja de pequenas dimensoÄ es ou de nõÂvel regional no Reino Unido e para os arrendamentos dos
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bares propriedade de naÄo fabricantes de cerveja e que saÄo abastecidos por mais do que um fabricante
de cerveja. A decisaÄo de 6.11.98 36 de rejeicàaÄo da denuÂ ncia pode, consequentemente, ser considerada
como um precedente claro para estas empresas e para os bares a elas vinculados.

TAMBUE

Em 21 de Setembro, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo de rejeicàaÄo de uma denuÂ ncia e de medidas
provisoÂ rias contra a Ordem dos Advogados da BeÂ lgica (ONAB).

A ComissaÄo considerou que a denuÂ ncia naÄo revestia suficiente interesse comunitaÂrio, uma vez que as
medidas contestadas Ð o regulamento da ONAB relativo ao estaÂgio e aÁ formacàaÄo profissional, que
impoÄ e aos estagiaÂrios a passagem de um exame antes do final do segundo ano de estaÂgio tendo em
vista a emissaÄo do CAPA (certificado de aptidaÄo para a profissaÄo de advogado), bem como as
limitacàoÄ es instauradas pelos regulamentos das Ordens locais quanto ao nuÂ mero de estagiaÂrios por
patrono e quanto aÁs condicàoÄ es a preencher pelos patronos dos estagiaÂrios Ð se fazem essencialmente
sentir no interior de um uÂ nico Estado-Membro e que naÄo tinham sido esgotadas as possibilidades de o
autor da denuÂ ncia se dirigir aÁs autoridades nacionais em mateÂria de concorreÃncia e/ou aos tribunais
nacionais. A recusa de medidas provisoÂ rias baseou-se no facto de a ComissaÄo apenas dispor de poderes
para adoptar tais medidas quando estas se afiguram indispensaÂveis para evitar que o exercõÂcio do
direito de decidir previsto no artigo 3.o se torne ineficaz, ou mesmo enganador, devido aÁ accàaÄo de
certas empresas.

Em resumo, a ComissaÄo considerou que a sua praÂtica decisoÂ ria em mateÂria de profissoÄ es liberais,
recentemente confirmada pelo acoÂ rdaÄo do Tribunal de Justicàa de 18 de Junho de 1998 proferido no
processo C-35/96, ComissaÄo/ItaÂ lia (ainda naÄo publicado) era suficientemente clara para que naÄo se
coloquem duÂ vidas aÁs autoridades nacionais quanto aÁ aplicabilidade dos artigos 81.o e 82.o do Tratado aÁs
profissoÄ es liberais, disposicàoÄ es que estas autoridades podem aplicar directamente. As dificuldades
expostas pelo autor da denuÂ ncia para aplicar o direito belga da concorreÃncia aÁs profissoÄ es liberais naÄo
foram consideradas como automaticamente transponõÂveis para a aplicacàaÄo directa destas duas
disposicàoÄ es do Tratado.

4. RejeicàaÄo de pedidos de medidas provisoÂ rias

Vickers/Rolls-Royce

Este processo diz respeito aÁs relacàoÄ es entre direitos de marca e o direito comunitaÂrio da concorreÃncia.
Ao rejeitar o pedido de medidas provisoÂ rias, a ComissaÄo referiu a este propoÂ sito que, na fase de uma
avaliacàaÄo prima facie, a apreciacàaÄo nos termos da legislacàaÄo de concorreÃncia de uma claÂusula que
garante ao titular do direito a possibilidade de poÃ r termo a uma licencàa devido a uma alteracàaÄo a nõÂvel
do controlo do licenciado naÄo se afigurava diferente de uma disposicàaÄo que impedisse que o licenciado
concedesse ou sublicenciasse o benefõÂcio do acordo a terceiros. Normalmente, a ComissaÄo naÄo tem
considerado estas uÂ ltimas disposicàoÄ es como anticoncorrenciais, reconhecendo que se destinam a
proporcionar ao titular dos direitos de marca os meios para garantir a manutencàaÄo da qualidade
associada aÁ marca.

36 SG(98) D/9557. Publicada na paÂgina Web da DG IV: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/en/
1998.htm#563.
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Em Janeiro de 1998, a Vickers PLC, a empresa-maÄe em uÂ ltima instaÃncia da Rolls-Royce Motors
Group, apresentou uma denuÂ ncia em que alegava que os acordos celebrados entre a Rolls-Royce
Motors Group e a Rolls-Royce PLC, relacionados com a utilizacàaÄo pela Rolls-Royce Motors Group,
mediante licencàa, da designacàaÄo Rolls-Royce e respectivas marcas constituõÂam uma infraccàaÄo ao n.o 1
do artigo 81.o.

Neste contexto, deveraÂ recordar-se que a Rolls-Royce Motors Group, que produz e vende veõÂculos
automoÂ veis de luxo sob as designacàoÄ es e marcas « Rolls-Royce e « Bentley e a Rolls-Royce PLC, que
produz, em especial, turbinas a gaÂs e motores de propulsaÄo para aeronaves, constituem duas empresas
distintas sem ligacàoÄ es entre si, embora ambas utilizem a designacàaÄo « Rolls-Royce na designacàaÄo da
empresa. Em Marcào de 1973, a Rolls-Royce (1971) Limited Ð actualmente designada Rolls-Royce
PLC e para a qual foi transferida a propriedade da designacàaÄo e da marca Rolls-Royce atraveÂs de uma
cessaÄo no aÃmbito do processo de faleÃncia da antiga Rolls-Royce Limited Ð e a Rolls-Royce Motors
Group notificaram aÁ ComissaÄo diversos acordos segundo os quais a Rolls-Royce (1971) Limited
concedia aÁ Rolls-Royce Motors Group o direito de utilizar as marcas Rolls-Royce em veõÂculos
automoÂ veis e motores produzidos por esta uÂ ltima empresa. Nessa altura, a notificacàaÄo foi encerrada
mediante o envio de um ofõÂcio de arquivamento em que a ComissaÄo indicava que iria encerrar o
processo, uma vez que os acordos naÄo restringiam a concorreÃncia.

Na denuÂ ncia em aprecào, a Vickers opoÄ e-se a uma claÂusula incluõÂda nos acordos de licencàa que conferiu
aÁ Rolls-Royce PLC a possibilidade de poÃ r termo unilateralmente ao direito de a Rolls-Royce Motors
Group utilizar a designacàaÄo e a marca da Rolls-Royce caso as suas actividades no domõÂnio dos veõÂculos
automoÂ veis passassem a estar sob controlo de um residente fora do Reino Unido, incluindo uma
empresa ou um residente individual noutro paõÂs do EEE (claÂusula de resideÃncia).

Uma vez que a Vickers se propunha alienar o Rolls-Royce Motors Group, solicitou igualmente aÁ

ComissaÄo, de forma urgente, que adoptasse medidas provisoÂ rias, tendo nomeadamente solicitado uma
decisaÄo no sentido de impedir que a Rolls-Royce PLC aplicasse ou tentasse aplicar a claÂusula de
resideÃncia. A Vickers alegou a este respeito que a ameacàa de aplicar a claÂusula de resideÃncia por parte
da Rolls-Royce PLC perturbaria a alienacàaÄo do Rolls-Royce Motors Group atraveÂs de uma venda
puÂ blica e sujeita a concorreÃncia, sendo negada aÁ Vickers a oportunidade de receber valores
importantes.

Por decisaÄo de 6 de Abril de 1998, a ComissaÄo rejeitou o pedido de medidas provisoÂ rias da Vickers,
considerando que, com base nos elementos de prova fornecidos, naÄo estavam preenchidas as condicàoÄ es
para a adopcàaÄo de tais medidas.

Com efeito, pelas razoÄ es acima descritas, a ComissaÄo chegou aÁ conclusaÄo, prima facie, de que a
disposicàaÄo em questaÄo naÄo parecia constituir uma infraccàaÄo aÁs regras comunitaÂrias da concorreÃncia.
Tanto mais que, mesmo no mercado identificado pela Vickers como mercado relevante, ou seja, o
sector dos veõÂculos automoÂ veis de luxo, naÄo era claro que a claÂusula contestada produzisse um impacto
significativo sobre as condicàoÄ es da concorreÃncia, impedindo que um adquirente naÄo residente no
Reino Unido adquirisse o Rolls-Royce Motors Group. Em especial, a Vickers naÄo conseguiu
demonstrar que a aquisicàaÄo por parte de uma empresa estabelecida constituõÂa a uÂ nica forma de
aumentar a sua quota de mercado ou de nele entrar.

Por uÂ ltimo, dado que a Rolls-Royce PLC estava a sustentar uma venda do Rolls-Royce Motors Group
a um naÄo residente no Reino Unido, naÄo se afigurava que a claÂusula de resideÃncia revestisse neste caso
a importaÃncia que a Vickers alegava.
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A ComissaÄo realcàou igualmente que a contestacàaÄo por parte da Vickers da propriedade da designacàaÄo
e da marca Rolls-Royce era abrangida pela esfera de competeÃncia dos tribunais nacionais e naÄo da
ComissaÄo.

No que se refere ao risco de danos graves e irreparaÂveis que implicassem a adopcàaÄo urgente de
medidas provisoÂ rias, a ComissaÄo considerou que esta condicàaÄo tambeÂm naÄo estava preenchida. Com
efeito, a Vickers nada afirmou relativamente aÁ necessidade de vender as suas participacàoÄ es no Rolls-
-Royce Motors Group nem quanto aÁ impossibilidade de explorar as actividades da Rolls-Royce.
Aparentemente, a urgeÃncia decorria apenas da decisaÄo da Vickers de alienar o Rolls-Royce Motors
Group. Baseava-se, consequentemente num motivo subjectivo e naÄo objectivo.

Em 3 de Julho de 1998, a Volkswagen adquiriu aÁ Vickers o Rolls-Royce Motors Group. Esta
transaccàaÄo foi notificada aÁ ComissaÄo nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do
Conselho. Subsequentemente, a BMW AG adquiriu aÁ Rolls-Royce PLC os direitos relativos aÁ

designacàaÄo e marca da Rolls-Royce para utilizacàaÄo em veõÂculos automoÂ veis e concedeu uma licencàa aÁ

Rolls-Royce Motors Group, agora propriedade da Volkswagen, para utilizar a designacàaÄo e marca da
Rolls-Royce ateÂ 31 de Dezembro de 2002.

Na sequeÃncia desta aquisicàaÄo, a denuÂ ncia foi retirada em Setembro de 1998, tendo o processo sido
encerrado.

5. ResolucàaÄo de problemas da concorreÃncia

IRE/Nordion

A ComissaÄo poÃ s termo ao procedimento iniciado nos termos do artigo 82.o do Tratado CE contra a
Nordion por abuso de posicàaÄo dominante. A Nordion eÂ uma empresa canadiana que desenvolve a sua
actividade no mercado mundial da producàaÄo e venda de molibdeÂnio 99 (Mo-99), um produto
radiofarmaceÃutico de base utilizado na medicina nuclear. Este produto destina-se sobretudo aÁ

deteccàaÄo e diagnoÂ stico do cancro, de problemas cardiovasculares e da SIDA numa face inicial.

A decisaÄo da ComissaÄo veio na sequeÃncia do compromisso assumido pela Nordion de renunciar
formalmente aÁs claÂusulas de exclusividade incluõÂdas nos seus contratos de venda com clientes
europeus. A ComissaÄo considerou que a supressaÄo das claÂusulas de exclusividade vinha ao encontro da
necessidade de restabelecer e garantir a concorreÃncia neste sector. Esta abertura do mercado deveraÂ

produzir um efeito positivo imediato na medida em que os adquirentes europeus podem, desde essa
data, adquirir livremente o Mo-99 junto de qualquer outro fornecedor.

Em 1996, a ComissaÄo havia recebido uma denuÂ ncia de um instituto belga, IRE (Institut National des
RadioeÂ leÂments), principal concorrente da Nordion, que se referia nomeadamente aÁ celebracàaÄo de
contratos de abastecimento de Mo-99, exclusivos e a longo prazo, entre a Nordion e os seus principais
clientes mundiais. Na sequeÃncia desta denuÂ ncia, a ComissaÄo deu inõÂcio, em Fevereiro de 1997, ao
procedimento previsto no artigo 82.o, tendo dirigido ao produtor canadiano uma comunicacàaÄo de
objeccàoÄ es devido a abuso de posicàaÄo dominante relativamente aÁ celebracàaÄo destes contratos exclusivos
que impediam o uÂ nico concorrente europeu, o IRE, de desenvolver as suas actividades, podendo
mesmo, a longo prazo, ser eliminado do mercado e que impossibilitavam, por outro lado, a entrada de
novos concorrentes potenciais.
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ApoÂ s a ComissaÄo ter apresentado as suas objeccàoÄ es, a Nordion renunciou aÁ aplicacàaÄo dos direitos de
exclusividade nos seus contratos com clientes europeus.

Neste contexto, o IRE retirou a denuÂ ncia que tinha dado origem a este processo.

Por outro lado, a ComissaÄo tomou conhecimento do inqueÂrito realizado no JapaÄo pela Japanese Fair
Trade Commission (JFTC), de que resultou a adopcàaÄo de uma recomendacàaÄo por parte desta
autoridade, em 24 de Junho de 1998, com o objectivo de poÃ r termo aÁ exclusividade que vincula a
Nordion aos seus clientes japoneses.

A ComissaÄo tenciona verificar, com extrema atencàaÄo, que a supressaÄo dos direitos de exclusividade por
parte da Nordion eÂ aplicada de forma concreta e rigorosa e que naÄo existe, nesta contexto, qualquer
distorcàaÄo da concorreÃncia neste sector especõÂfico, extremamente importante em termos de sauÂ de
puÂ blica.

SPEGNN

Em 1992, o SPEGNN 37 apresentou uma denuÂ ncia alegando que a empresa Gaz de France («GDF»)
estava a abusar da sua posicàaÄo dominante. A denuÂ ncia centrava-se nas alegadas tentativas da GDF no
sentido de impedir que as empresas de distribuicàaÄo municipal independentes alargassem as suas
actividades de distribuicàaÄo de gaÂs nas zonas da Francàa naÄo cobertas pela GDF. O problema jurõÂdico em
causa decorria da aplicacàaÄo da Lei francesa das NacionalizacàoÄ es de 1946, que concedia aÁ GDF o
monopoÂ lio relativamente aÁ distribuicàaÄo de gaÂs em Francàa. Foram concedidas algumas excepcàoÄ es a esse
monopoÂ lio a um reduzido nuÂ mero de empresas de distribuicàaÄo municipal naÄo nacionalizadas em 1946.
Actualmente, algumas dessas empresas de distribuicàaÄo municipal continuam a desenvolver a sua
actividade de forma independente. Contudo, estas empresas independentes depararam-se com
dificuldades ao pretenderem alargar as suas actividades para satisfazerem a procura de distribuicàaÄo de
gaÂs em municõÂpios vizinhos. A GDF alegou que o seu monopoÂ lio de distribuicàaÄo atribuõÂdo pela Lei das
NacionalizacàoÄ es proibia que os operadores municipais independentes alargassem as suas actividades.

A ComissaÄo elaborou uma decisaÄo em que concluõÂa que a Francàa havia cometido uma infraccàaÄo ao n.o

1 do artigo 86.o em articulacàaÄo com o artigo 82.o do Tratado CE. Com efeito, ao permitir que a GDF
invocasse as disposicàoÄ es da Lei francesa das NacionalizacàoÄ es para impedir que os distribuidores
municipais independentes respondessem a uma procura que a GDF era incapaz de satisfazer, permitiu
que a GDF abusasse da sua posicàaÄo dominante. A ComissaÄo adoptou os princõÂpios dessa decisaÄo em 9
de Julho de 1997, mas adiou a sua aplicacàaÄo. Em 3 de Junho de 1998, o Parlamento franceÃs adoptou
uma nova lei destinada a poÃ r termo aÁ infraccàaÄo identificada pela ComissaÄo. A nova lei preveÃ o seguinte
enquadramento:

Ð Os municõÂpios que pretendem que a sua rede de distribuicàaÄo de gaÂs seja instalada e explorada no
seu territoÂ rio pela GDF deveraÄo dirigir-se aÁs autoridades locais no prazo de treÃs meses a contar da
data de publicacàaÄo do decreto que regulamenta a lei.

Ð O Ministro responsaÂvel pela energia deveraÂ elaborar uma lista definitiva dos municõÂpios em que a
GDF deveraÂ , no prazo de treÃs anos a contar da data de adopcàaÄo dessa lista, criar e explorar uma
rede de distribuicàaÄo de gaÂs. Na mesma altura, o Ministro deveraÂ analisar um plano de actividades e

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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um estudo que apresentem o eventual impacto desta rede de distribuicàaÄo sobre outras fontes de
energia.

Ð Os municõÂpios que naÄo solicitaram a sua inclusaÄo na rede de distribuicàaÄo da GDF, bem como os que
naÄo constam da lista final, podem concluir um contrato de concessaÄo com um operador de
distribuicàaÄo de gaÂs aÁ sua escolha para a exploracàaÄo de uma rede de distribuicàaÄo de gaÂs, de forma
independente ou juntamente com municõÂpios vizinhos. Esta situacàaÄo eÂ igualmente aplicaÂvel aos
municõÂpios que solicitaram a sua inclusaÄo na rede da GDF, mas relativamente aos quais a GDF naÄo
iniciou os trabalhos de construcàaÄo da rede no prazo de treÃs anos.

Ð Qualquer novo operador, ou seja, nem a GDF nem os distribuidores municipais independentes
existentes, deve obter uma licencàa junto do Ministro responsaÂvel pela energia. Pelo menos 30% das
accàoÄ es desses operadores deveraÄo pertencer ao Estado ou a uma empresa puÂ blica.

Este enquadramento deveraÂ permitir que os municõÂpios que naÄo possuam uma rede de distribuicàaÄo de
gaÂs concluam um acordo de concessaÄo com o operador da sua escolha ou explorem eles proÂ prios os
servicàos de distribuicàaÄo de gaÂs. Parece que a nova lei resolveu as questoÄ es levantadas pela denuÂ ncia. A
ComissaÄo decidiu encerrar o processo apoÂ s a publicacàaÄo do decreto de regulamentacàaÄo da lei 38 .

B Ð Novas disposicàoÄ es legislativas e comunicacàoÄ es adoptadas ou
propostas pela ComissaÄ o

TõÂtulo Data PublicacàaÄo

ComunicacàaÄo nos termos do artigo 5.o do Regulamento
(CEE) n.o 3976/87 do Conselho, de 14 de Dezembro de
1987, relativo aÁ aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo 85.o do
Tratado a certas categorias de acordos e de praÂticas
concertadas no sector dos transportes aeÂreos

JO C 369 de 28.11.1998

Regulamento (CE) n.o 2843/98 da ComissaÄo, de 22 de
Dezembro de 1998, relativo aÁ forma, conteuÂ do e outras
particularidades respeitantes aos pedidos e comunica-
càoÄ es apresentadas nos termos dos Regulamentos
(CEE) n.o 1017/68, (CEE) n.o 4056/86 e (CEE) n.o

3975/87 do Conselho, relativos aÁ aplicacàaÄo das regras
de concorreÃncia no sector dos transportes

22.12.1998 JO L 354 de 30.12.1998

ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das
regras comunitaÂ rias de concorreÃncia aÁ s restricàoÄ es
verticais

30.09.1998 JO C 365/03 de 26.11.1998

Propostas de Regulamentos (CE) do Conselho que
alteram o Regulamento n.o 19/65/CEE do Conselho, de
2 de Marcào de 1965, e o Regulamento n.o 17 do
Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962

JO C 365/05
JO C 365/07

ComunicacàaÄo da ComissaÄo sobre a aplicacàaÄo das regras
da concorreÃncia aos acordos de acesso no sector das
telecomunicacàoÄ es

31.03.1998 JO C 265 de 22.08.1998

ComunicacàaÄo relativa ao estatuto da comunicacàaÄo
vocal na Internet

07.01.1998 JO C 6 de 10.01.1998

38 Comunicado de imprensa IP/99/291.
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C Ð DecisoÄ es formais relativas aos artigos 81.o, 82.o e 86.o do Tratado CE

1. DecisoÄ es publicadas

DecisaÄo Data da
decisaÄo

PublicacàaÄo

FAG Ð Flughafen Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 JO L72, 11.3.1998

Processo de aplicacàaÄo do artigo 65.o do Tratado CECA
(IV/35814 Ð sobretaxa de liga metaÂ lica)

21.1.1998 JO L 100, 1.4.1998, p. 55

DecisaÄo da ComissaÄo, de 28 de Janeiro de 1998, relativa
a um processo de aplicacàaÄo do artigo 85.o do Tratado
CE (IV/35733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 JO L 124, 25.04.1998, p.60

DecisaÄo da ComissaÄo, de 11 de Marcào de 1998, relativa
a um processo de aplicacàaÄo dos artigos 85.o e 86.o do
Tratado CE (IV/34 073, IV/34 395 e IV/35 436 Ð Van
Den Bergh Foods)

11.3.1998 JO L 246, 04.09.1998, p.1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 JO L230, 18.8.1998

DecisaÄo da ComissaÄo, de 17 de Junho de 1998, relativa
a um processo de aplicacàaÄo do artigo 86.o do Tratado
CE (IV/36010 Ð AAMS)

17.6.1998 JO L 252, 12.9.1998, p.47

Acordo da ConfereÃncia TransatlaÃntica (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 JO L 95, 9.4.1999, pp. 1-112

DecisaÄo da ComissaÄo, de 14 de Outubro de 1998,
relativa a um processo de aplicacàaÄo do artigo 85.o do
Tratado CE (IV/33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð
Tate & Lyle, IV/33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð
James Budgett & Son)

14.10.1998

DecisaÄo da ComissaÄo relativa a um processo de
aplicacàaÄo do artigo 85.o do Tratado CE (IV/35691 Ð
Pre-insulated pipe cartel)

21.10.1998 JO L 24, 30.01.1999, p.1

Greek Ferries (IV/34466) 9.12.1998 JO L 109, 27.4.1999, p. 24

DecisaÄo da ComissaÄo, de 14 de Dezembro de 1998,
relativa a um processo de aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo
85.o do Tratado CE (IV/35280 Ð Sicasov)

14.12.1998 JO L 4, 8.1.99, p. 27

2. Outras decisoÄ es formais 39

2.1. RejeicàaÄo de denuÂ ncias mediante decisaÄo

N.o do processo DesignacàaÄo Data da decisaÄo

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL / IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

39 NaÄo publicadas no Jornal Oficial.
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35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / ConcessionaÂrios de veõÂculos
automoÂ veis

9.7.1998

35989 Lebrasseur / ConcessionaÂrios de veõÂculos automoÂ veis 9.7.1998

35990 Lezau / ConcessionaÂrios de veõÂculos automoÂ veis 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / ConcessionaÂrios de veõÂculos
automoÂ veis

9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 AssociacàaÄo de comerciantes/InduÂ stria do cimento do
RU

15.7.1998

33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e outros 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e
outros

16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e
outros

16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. Recusa de concessaÄo de medidas provisoÂ rias

N.o do processo DesignacàaÄo Data da decisaÄo

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Processos encerrados mediante ofõÂcio de arquivamento em 1998

N.o do
processo

DesignacàaÄo Data de
encerramento

Tipo de
ofõÂcio 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04/01/1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05/01/1998 1

35286 Epogam 08/01/1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09/01/1998 2

36556 NB Chrome 09/01/1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12/01/1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13/01/1998 1

36619 Nordpay 13/01/1998 1

40 1 = Certificado negativo nos termos do n.o 1 do artigo 81.o ou do artigo 82.o

2 = IsencàaÄo individual nos termos do n.o 3 do artigo 81.o

3 = Conformidade com a comunicacàaÄo/isencàaÄo por categoria.
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35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14/01/1998 1

36658 Mider+Helm+1 19/01/1998 2

36400 TCM+3 23/01/1998 1

35290 Akzo + Bayer 26/01/1998 2

36540 Valpak 26/01/1998 2

36578 CDI 26/01/1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27/01/1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30/01/1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03/02/1998 2

35923 Neste+Esso+3 05/02/1998 1

36204 GENUSA + 2 05/02/1998 1

36860 Anheuser+Damm 13/02/1998 1

36651 Novapol + 2 16/02/1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16/02/1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18/02/1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð servicàos a partir de sateÂ lites 20/02/1998 2

36579 EASDAQ+3 23/02/1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24/02/1998 2

36815 Avebury Taverns 26/02/1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03/03/1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03/03/1998 1

36543 BAT + ATW 03/03/1998 1

36544 Reynolds + ATW 03/03/1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10/03/1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12/03/1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36677 Kvaerner+BG 18/03/1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18/03/1998 1

36724 Distribuidores de acàuÂ car 19/03/1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23/03/1998 2

36916 GPC 27/03/1998 1

36461 Shell+Basf+1 03/04/1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06/04/1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14/04/1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16/04/1998 2

36494 EACEM 21/04/1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Fontes Nestle 21/04/1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21/04/1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22/04/1998 1

36845 Armstrong+NMC 04/05/1998 1

33430 ASSURNET 05/05/1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 05/05/1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 05/05/1998 1
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36823 PO/Fujitsu+AMD 08/05/1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12/05/1998 2

36468 Stack International+8 15/05/1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.05.1998 1

36884 APROMA 19/05/1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20/05/1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20/05/1998 1

37026 CoCreate Software+2 26/05/1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28/05/1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28/05/1998 1

36908 RGR+3 29/05/1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29/05/1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29/05/1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02/06/1998 2

36636 Versfust 02/06/1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 04/06/1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04/06/1998 1

35891 NSAB+GECSI 04/06/1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08/06/1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08/06/1998 2

36273 INMS 09/06/1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15/06/1998 1

36925 Searle+Oxford 15/06/1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23/06/1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25/06/1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25/06/1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25/06/1998 1

37004 ESM+6 02/07/1998 2

34977 CCSB + Appletise 06/07/1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16/07/1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20/07/1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22/07/1998 1

37115 OMV+PCD+3 22/07/1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24/07/1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28/07/1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31/07/1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31/07/1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31/07/1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03/08/1998 2

36495 Greenalls 05/08/1998 1

36921 Enterprise Inns 05/08/1998 1

37017 Trent Taverns 05/08/1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10/08/1998 1
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36995 Interbrew+Palm 20/08/1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24/08/1998 1

36978 RVI+DAF 25/08/1998 1

37158 Raytheon+Indra 27/08/1998 2

36564 IRE+AEC 01/09/1998 1

36273 INMS+14 02/09/1998 1

35831 ProNet (Services)+CPT Holdings 03/09/1998 1

35856 Fox+Pronet 03/09/1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03/09/1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 03/09/1998 1

36856 UBOD 04/09/1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 04/09/1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 04/09/1998 1

37079 Chevron+Exxon 04/09/1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07/09/1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07/09/1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08/09/1998 1

37044 Punch Taverns 08/09/1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08/09/1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09/09/1998 2

36215 «NDX» CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10/09/1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10/09/1998 1

37134 Autocare Europe 16/09/1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18/09/1998 1

35916 SKAFOR 18/09/1998 2

32825 VHD 18/09/1998 1

35342 Skafor 18/09/1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21/09/1998 1

36757 Paribas-Bacob 22/09/1998 1

37113 Euskattel 25/09/1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29/09/1998 1

36840 HSS+Alpha 29/09/1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30/09/1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02/10/1998 1

37155 S&N+Becks 06/10/1998 2

36397 Internet+13 06/10/1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12/10/1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12/10/1998 1

37231 ACEA 13/10/1998 1

36611 DERPART 13/10/1998 1

36964 EECA+EIAJ 15/10/1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21/10/1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22/10/1998 2
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36594 Shell+BP 26/10/1998 1

37180 Shell + Bayer 26/10/1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26/10/1998 1

33146 PERFUMES HERMES 04/11/1998 1

34243 ESCADA 04/11/1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04/11/1998 1

34289 JEAN PATOU 04/11/1998 1

34419 ESTHEDERM 04/11/1998 1

34573 PERFUMES JACQUES BOGART 04/11/1998 1

34574 PERFUMES CHEVIGNON 04/11/1998 1

34575 PERFUMES TED LAPIDUS 04/11/1998 1

34576 PERFUMES BALENCIAGA 04/11/1998 1

34871 JUVENA 04/11/1998 1

34961 CosmeÂticos Eurocos 04/11/1998 1

35199 LaboratoÂ rios La Prairie 04/11/1998 1

35261 Pierre Balmain 04/11/1998 1

35370 Bulgari + 10 04/11/1998 1

35381 Burberrys+Perfumes Inter+ 04/11/1998 1

35429 Cartier (perfumes) 04/11/1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04/11/1998 1

35751 Kanebo+9 04/11/1998 1

37183 Beamish + Miller 05/11/1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05/11/1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06/11/1998 2

35949 Ericsson/Marconi 06/11/1998 2

37107 Merck+Basf 10/11/1998 1

35152 BPI & CIN 13/11/1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13/11/1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16/11/1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17/11/1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18/11/1998 1

37025 Tobaccoland 18/11/1998 1

36949 KGS+3 20/11/1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25/11/1998 3

37209 British Cement Association 25/11/1998 1

37295 Lomellina + Enel 27/11/1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30/11/1998 1

35742 Eucar+13 30/11/1998 1

36510 Greene King 30/11/1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30/11/1998 1

36601 SkyPak 01/12/1998 1

36576 Vaux Group 03/12/1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07/12/1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11/12/1998 2
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35842 Eudim + 10 14/12/1998 1

35708 PO / Sony 15/12/1998 1

35847 Sony 15/12/1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16/12/1998 1

33131 Eurogroup 18/12/1998 1

33389 Eurogroup 18/12/1998 1

33394 EMD 18/12/1998 1

33360 AMS 18/12/1998 1

35490 World Partners 18/12/1998 1

37253 Vio World-wide 18/12/1998 1

36849 Programa de licencàas MPEG-2 18/12/1998 2

37178 Celestica + Madge 21/12/1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2

E Ð ComunicacàoÄ es relativas aos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE

1. ComunicacàoÄ es nos termos do n.o 3 do artigo 19.o do Regulamento n.o 17 do Conselho

N.o do processo DesignacàaÄo PublicacàaÄo

35992 Scottish & Newcastle JO C8, 13.1.1998, p.4

36081 Bass JO C36, 3.2.1998, p.5

36492 Spring Inns JO C61, 26.2.1998, p.3

JO C133, 30.4.1998, p.23

36533 Yves Saint Laurent JO C120, 18.4.1998, p.2

36456 Inntrepreneur JO C133, 30.4.1998, p.23

36147 CoÂ digo de conduta do IMA JO C155, 20.5.98, p.3

36172 ZVEI + Arge Bat JO C172, 6.6.1998, p.13

36949 KGS+3 JO C247, 7.8.1998, p.10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement JO C293, 22.9.1998, p.4

36759 NSAA JO C293, 22.9.1998, p.3

36539 BIB JO C322, 21.10.98, p.6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney JO C339, 07.11.1998, p. 3

36748 REIMS II JO C371, 1.12.98, p.7

36718 CECED JO C382, 09.12.1998, p.6
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2. ComunicacàoÄ es em que os terceiros interessados saÄo notificados para apresentarem as
suas observacàoÄ es em relacàaÄo aÁs operacàoÄ es propostas

N.o do processo DesignacàaÄo PublicacàaÄo

36858 ACMA JO C37, 4.2.1998, p.6

36748 REIMS II JO C53, 20.2.98, p.3

36896 TNN Network JO C111, 9.4.98, p.8

37067 Belgacom JO C171, 5.6.98, p.2

37130 Farland JO C233, 25.7.98, p.17

36076, Lufthansa, SAS, United Airlines JO C239, 30.7.1998

36201

36078

36089 British Airways, American Airlines JO C239, 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs JO C329/5 27.10.1998

3. ComunicacàoÄ es «Carlsberg relativas a empresas comuns estruturais de caraÂcter
cooperativo

N.o do processo DesignacàaÄo PublicacàaÄo

36836 Yoplait + Valio JO C16, 20.1.1998, p.4

36530 IPSO JO C18, 21.1.1998, p.7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft JO C25, 24.1.1998, p. 17

36848 RVI + ZF + STV JO C37, 4.2.1998, p. 5

36409 DBKom II JO C40, 7.2.98, p.11

36 831 Exxon + UCC + 3 JO C44, 10.2.1998, p.7

36 949 KGS + 3 JO C81, 17.3.1998, p.4

36 966 Bayer + GEC + 4 JO C97, 31.3.1998, p.7

37031 BST (Siemens / Breed) JO C162, 28.5.1998, p. 3

37018 Tamrock + Caterpillar JO C179, 11.6.1998, p. 7

37065 Pilkington-Glaverbel JO C 186, 16.6.1998, p. 6

36 079 Chevron + Exxon JO C188, 17.6.1998, p.3

37078 Du Pont + Pioneer JO C219, 15.7.1998, p.8

37123 Metro Holdings JO C232, 24.7.98, p.2

37207 Searle + Pfizer JO C311, 10.10.1998, p.3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

JO C322, 21.10.1998, p.3

37156 Pfizer + Draxis JO C336, 4.11.1998, P.12
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F Ð Comunicados de imprensa

RefereÃncia Data Assunto

IP/98/25 13.1.1998 A ComissaÄo tenciona autorizar os contratos-tipo de arrendamento da
Scottish & Newcastle

IP/98/27 14.1.1998 Aeroporto de Frankfurt

IP/98/30 14.1.1998 Acordo sobre os precàos dos livros entre editores e livreiros na Alemanha e
na AÂ ustria: a ComissaÄo daÂ inõÂcio a um processo com base nas regras da
concorreÃncia

IP/98/39 15.1.1998 A ComissaÄo define a sua posicàaÄo relativamente aÁs comunicacàoÄ es vocais na
Internet no contexto da liberalizacàaÄo dos mercados de telecomunicacàoÄ es
na UE

IP/98/70 21.1.1998 A ComissaÄo aplica coimas a um cartel de produtores de acào inoxidaÂvel

IP/98/94 28.1.1998 A ComissaÄo aplica uma coima no montante de 102 milhoÄ es de ecus aÁ
Volkswagen na sequeÃncia de denuÂ ncias de consumidores

IP/98/141 10.2.1998 A ComissaÄo lancàa um inqueÂrito sobre os precàos da telefonia moÂ vel e fixa
na UniaÄo Europeia

IP/98/147 11.2.1998 A ComissaÄo propoÄ e a introducàaÄo coordenada na UniaÄo Europeia das
comunicacàoÄ es moÂ veis da proÂ xima geracàaÄo (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Precàos dos veõÂculos automoÂ veis na UniaÄo Europeia em 1 de Novembro de
1997

IP/98/165 18.2.1998 Terceiro relatoÂ rio sobre a aplicacàaÄo do pacote regulamentar das
telecomunicacàoÄ es na UE

IP/98/197 26.2.1998 PosicàaÄ o da ComissaÄ o relativamente aos «novos» contratos de
arrendamento de «pubs» da Spring

IP/98/228 10.3.1998 A ComissaÄo aprova acordos entre as induÂ strias europeias e coreanas de
semicondutores destinados a impedir conflitos no domõÂnio da luta contra o
dumping

IP/98/242 11.3.1998 DecisaÄo da ComissaÄo que condena a claÂusula de exclusividade da Unilever
no que se refere aÁs arcas congeladoras no mercado irlandeÃs dos gelados

IP/98/264 20.3.1998 CriacàaÄo de uma empresa comum entre a Sanofi e a Bristol-Myers Squibb

IP/98/309 31.3.1998 A ComissaÄo adopta uma comunicacàaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de
concorreÃncia aos acordos de acesso no sector das telecomunicacàoÄ es

IP/98/346 15.4.1998 A ComissaÄo Europeia isenta das regras de concorreÃncia um projecto de
empresas devido aos seus efeitos beneÂficos para o ambiente

IP/98/353 15.4.1998 A ComissaÄo autoriza acordos de cooperacàaÄo no sector da fotografia

IP/98/355 15.4.1998 A ComissaÄo aprova, mediante condicàoÄ es, os contratos de patrocõÂnio entre a
FederacàaÄo Dinamarquesa de TeÂnis e os seus fornecedores de bolas de teÂnis

IP/98/430 13.5.1998 A ComissaÄo conclui o processo contra a Deutsche Telekom relativo aos
encargos de preÂ -seleccàaÄo e de portabilidade dos nuÂ meros, transferindo-o
para as autoridades nacionais

IP/98/476 28.5.1998 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum para a prestacàaÄo de servicàos
Internet na SueÂcia

IP/98/536 17.6.1998 A ComissaÄo aplica uma coima de 6 milhoÄ es de ecus aÁ Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Acordo entre a Tuborg International A/S e a AB Pripps Bryggerier for
Tuborg na SueÂcia

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum de telecomunicacàoÄ es em ItaÂ lia

IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways/American Airlines
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IP/98/647 9.7.1998 A ComissaÄo suspende o procedimento iniciado contra a Nordion por abuso
de posicàaÄo dominante

IP/98/652 10.7.1998 Precàos dos veõÂculos automoÂ veis na UniaÄo Europeia em 1 de Maio de 1998

IP/98/656 13.7.1998 A ComissaÄo autoriza a operacàaÄo entre accionistas do operador moÂ vel
espanhol

IP/98/663 14.7.1998 A ComissaÄo autoriza a Finnair e a Maersk Air a prosseguirem a exploracàaÄo
conjunta da ligacàaÄo entre Copenhaga e Estocolmo

IP/98/731 29.7.1998 DiminuicàaÄo dos precàos das telecomunicacàoÄ es atraveÂs de redes fixas na
Europa

IP/98/763 13.8.1998 A ComissaÄo decide concentrar a sua investigacàaÄo relativamente aÁs tarifas
telefoÂ nicas internacionais em sete casos

IP/98/794 8.9.1998 Aeroporto de Frankfurt

IP/98/811 16.9.1998 Coimas aplicadas aos membros da TACA

IP/98/827 23.9.1998 A ComissaÄo daÂ resposta favoraÂvel aos acordos SNCF-CeÂgeÂ tel

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð acordos de I&D no sector automoÂ vel

IP/98/865 6.10.1998 Compromisso da ACEA em mateÂria de CO2

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð a ComissaÄo aplica coimas por violacàaÄo das regras de
concorreÃncia europeias no mercado do acàuÂ car da GraÄ-Bretanha

IP/98/896 15.10.1998 A ComissaÄo aprova um acordo entre as induÂ strias europeias e japonesas de
semicondutores destinado a impedir conflitos no domõÂnio da luta contra o
dumping

IP/98/917 21.10.1998 A ComissaÄo aplica pesadas coimas a um cartel de produtores de tubos de
aquecimento urbano devido aÁ fixacàaÄo de precàos e manipulacàaÄo dos
procedimentos de concurso

IP/98/923 22.10.1998 A ComissaÄo autoriza a reestruturacàaÄo da Inmarsat

IP/98/927 23.10.1998 A ComissaÄo conclui um acordo preliminar com a British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 Os contratos de arrendamento vinculados dos pequenos fabricantes
regionais de cerveja britaÃnicos naÄo saÄo abrangidos pelas regras de
concorreÃncia europeias

IP/98/1034 25.11.1998 Quarto relatoÂ rio sobre a aplicacàaÄ o do pacote regulamentar das
telecomunicacàoÄ es

IP/98/1036 26.11.1998 A ComissaÄo encerra os processos relativos aÁs telecomunicacàoÄ es moÂ veis
apoÂ s reducàoÄ es dos precàos

IP/98/1046 1.12.1998 A ComissaÄo adopta uma posicàaÄo de princõÂpio favoraÂvel ao acordo alterado
entre operadores postais relativo ao correio transfronteiras

IP/98/1060 03.12.1998 A ComissaÄo Europeia reforcàa a luta contra os carteÂ is

IP/98/1065 04.12.1998 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente ao
projecto de criacàaÄo de uma empresa comum entre a BT e a AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 A ComissaÄo autoriza os acordos de licencàa da Sony relativos a jogos võÂdeo

IP/98/1091 09.12.1998 A ComissaÄo aplica coimas a um cartel de fixacàaÄo de precàos dos servicàos de
ferry nas rotas GreÂcia-ItaÂ lia

IP/98/1128 17.12.1998 A ComissaÄo concede uma isencàaÄo aos acordos-tipo de producàaÄo e venda
de sementes protegidas por direitos de obtencàaÄo vegetal

IP/98/1155 18.12.1998 A ComissaÄo aprova um programa de concessaÄo de licencàas de patentes
para a aplicacàaÄo da norma MPEG-2
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G Ð AcoÂ rdaÄ os e despachos do Tribunal de Justicàa e do Tribunal de
Primeira InstaÃ ncia

1. Tribunal de Primeira InstaÃncia

Processo Partes Data PublicacàaÄo

T-275/97 ComissaÄo/SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Col. 1998 II-0253

T-276/97 ComissaÄo/SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Col. 1998 II-0261

T-235/95 ComissaÄo/A. J. Goldstein 16.3.98 C 151, 16.5.98, p.8

T-367/94 ComissaÄo/British Coal Corporation 29.4.98 C209, 4.7.98, p.39

T-262/97 ComissaÄo/A. J. Goldstein 14.5.98 C 234, 25.7.98, p.27

T-304/94 ComissaÄo/Europe Carton 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-308/94 ComissaÄo/Cascades SA 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-309/94 ComissaÄo/NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-311/94 ComissaÄo/Kartonfabriek de Eendracht NV 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 31

T-317/94 ComissaÄo/Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.32

T-319/94 ComissaÄo/Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.33

T-334/94 ComissaÄo/SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.33

T-338/94 ComissaÄo/Finnish Board Mills 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.34

T-339/94 ComissaÄo/MetsaÈ -Serla Oy 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.35

T-340/94 ComissaÄo/United Papermills Ltd 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-341/94 ComissaÄo/Tampella Corporation 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-342/94 ComissaÄo/Oy Kyro AB 14.5.98 C386, 4.7.98; p.35

T-347/94 ComissaÄo/Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-348/94 ComissaÄo/Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C209, 4.7.98, p.36

T-352/94 ComissaÄo/Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C209, 4.7.98, p.37

T-354/94 ComissaÄo/Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 ComissaÄo/European Passenger Service Ltd 15.5.98

T-596/97 ComissaÄo/DalmineSPA 24.6.98 C 312, 10.10.98, p.12

T-262/97 ComissaÄo/A. J. Goldstein 26.6.98. C 258, 15.8.9, p.36

T-286/97R ComissaÄo/Anthony Goldstein 15.7.98 C 312, 10.10.98, p.12

T-111/96 ComissaÄo/ITT Promedia NV 17.7.98 C 299, 26.9.98, p.31

T-374/94 ComissaÄo/European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 ComissaÄo/European Passenger Service Ltd 15.9.98

T-384/94 ComissaÄo/L'Union Internationale des Chemins de
fer (UIC), N.V. Nederlandse Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 ComissaÄo/SocieÂ teÂ Nationale des Chemins de Fer
Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 ComissaÄo/International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, p.19

T-110/95 ComissaÄo/International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327, 24.10.19, p.19

T-116/95 ComissaÄo/CEMENTIR Cementerie del Tirreno
SpA

16.9.98 C 258, 15.8.98, p.31
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T-204/95 ComissaÄo/International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C327, 24.10.98, p.20

T-133/95 ComissaÄo/International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, p.20

T-100/98R ComissaÄo/Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 ComissaÄo/Anthony Goldstein 28.10.98

2. Tribunal de Justicàa

Processo Partes Data PublicacàaÄo

C-196/97 P ComissaÄo/Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Col. 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale e SocieÂ teÂ Javico AG/
SocieÂ teÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Col. 1998, I-1983

C-230/96 S.A. Cabour e SA Nord Distribution Automobile/
SARL Afnor «SOCO»

30.4.98 Col. 1998, I-2055

C-401/96P ComissaÄo/Somaco SARL 07.05.98 Col. 1998, I-2587

C-7/95P ComissaÄo/John Deere 28.5.98 Col. 1998, I-3111

C-8/95P ComissaÄo/Fiatagri U.K. Ltd e New Holland Ford
Ltd

28.5.98 Col. 1998, I-3175

C-279/95P ComissaÄo/Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286, 28.10.95, p. 3

C-35/96 ComissaÄo/RepuÂ blica italiana (Despachantes
alfandegaÂrios)

18.06.98 Col. I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A./ Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia e Ministero dei
Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Col. I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C./
Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali s.r.l.

01.10.98 C 94, 22.3.97, p.10

C-279/95P ComissaÄo/Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P ComissaÄo/Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

ArreÃ t OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG c/ 26.11.98

C-7/97 1. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag
Gesellschaft mbH & Co KG
2. Mediaprint Zeitungs-vertriebsgeselmbH & Co
KG
3. Mediaprint Anzeigen-gesellschaftmbH & Co KG
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II Ð CONTROLO DAS OPERACßOÄ ES DE CONCENTRACßAÄ O:
REGULAMENTO (CEE) N.O 4064/89 DO CONSELHO E
ARTIGO 66.O DO TRATADO CECA

A Ð SõÂntese das decisoÄ es tomadas nos termos do n.o 1, alõÂnea b), do
artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

1. Projectos de concentracàaÄo em que as empresas envolvidas assumiram compromissos

ABB/Elsag Bailey 41

A ABB Transport Participations («ABB TP»), pertencente ao grupo ABB do sector da engenharia e
tecnologia, desenvolve actividades na aÂrea da engenharia, incluindo o controlo dos processos de
producàaÄo. A empresa visada pela operacàaÄo, a Elsag Bailey, eÂ uma filial da Finmeccanica SpA e
desenvolve apenas actividades no domõÂnio da automatizacàaÄo do controlo de processos.

A investigacàaÄo da ComissaÄo revelou que um tipo de produto especõÂfico, designadamente, o dispositivo
de anaÂ lise do processo, denominado cromatoÂ grafo a gaÂs em linha, deve ser considerado como um
mercado de produto distinto. Considerou-se que os mercados geograÂficos relevantes assumiam pelo
menos uma dimensaÄo europeia, atendendo aÁ harmonizacàaÄo a nõÂvel legislativo das normas e coÂ digos aÁ

escala europeia, aÁs obrigacàoÄ es vigentes no domõÂnio dos contratos puÂ blicos, aos baixos custos de
transporte e ao poder de negociacàaÄo detido pelos clientes.

Dois elementos levaram a ComissaÄo a formular seÂrias duÂ vidas no que diz respeito a uma posicàaÄo
dominante das partes. Em primeiro lugar, independentemente da definicàaÄo geograÂfica, a aquisicàaÄo
conferiria aÁ nova entidade uma posicàaÄo muito soÂ lida. As partes atingiriam quotas de mercado
combinadas pelo menos treÃs vezes superiores aÁs do seu proÂ ximo concorrente e correspondentes, no
maÂximo, a mais de dois tercàos do mercado. Em segundo lugar, naÄo havia praticamente outros
concorrentes em condicàoÄ es de abranger toda a gama de aplicacàoÄ es teÂcnicas em relacàaÄo aÁs quais
poderiam ser empregues os produtos relevantes da ABB TP e da Elsag Bailey.

No intuito de eliminar estas preocupacàoÄ es, a ABB TP apresentou uma proposta de alteracàaÄo da
operacàaÄo em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 6.o do Regulamento das concentracàoÄ es.
Esta proposta incluõÂa um compromisso no sentido de alienar a divisaÄo analõÂtica da filial da Elsag
Bailey, a Applied Automation Inc., cuja actividade se circunscreve sobretudo aos Estados Unidos,
muito embora desenvolva algumas actividades importantes na Europa e na AÂ sia. As actividades a
alienar da AAI concentram-se sobretudo nos Estados Unidos e englobam a participacàaÄo da Elsag
Bailey no sector dos cromatoÂ grafos a gaÂs, bem como no domõÂnio do desenvolvimento de um
espectroÂ metro de massa.

Johnson & Johnson/Depuy 42

As actividades da Johnson & Johnson («J&J») incluem uma vasta gama de produtos de higiene,
produtos farmaceÃuticos e produtos meÂdicos de alta tecnologia destinados a profissionais e utilizados

41 16.12.1998.
42 28. 10. 1998.
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por hospitais e meÂdicos. A empresa objecto da operacàaÄo, a DePuy, eÂ uma filial da Roche e desenvolve
actividades a nõÂvel do desenvolvimento, producàaÄo e venda de produtos ortopeÂdicos.

A ComissaÄo detectou uma sobreposicàaÄo significativa num segmento do mercado de implantes
esqueleÂ ticos, designadamente o segmento de implantes para a reconstrucàaÄo de ancas e joelhos.

As partes definiram o mercado geograÂfico como um mercado a nõÂvel do EEE, devido aÁ harmonizacàaÄo
jurõÂdica em curso e aÁ raÂpida aproximacàaÄo dos precàos. A ComissaÄo, contudo, entendeu que os mercados
assumiam uma dimensaÄo nacional, uma vez que os clientes requerem servicàos de formacàaÄo e
assisteÃncia para os quais se revela indispensaÂvel a manutencàaÄo de representacàoÄ es nacionais. AleÂm
disso, a ComissaÄo considerou que os sistemas nacionais de reembolso a nõÂvel puÂ blico em diversos
paõÂses tinham conduzido a uma segmentacàaÄo dos mercados.

A ComissaÄo concluiu que a operacàaÄo teria um impacto significativo na Irlanda. VaÂrias circunstaÃncias
levaram a ComissaÄo a manifestar seÂrias preocupacàoÄ es quanto aÁ compatibilidade da operacàaÄo com o
mercado comum. Em primeiro lugar, o mercado irlandeÃs tem uma dimensaÄo reduzida, naÄo se
encontrando ainda plenamente desenvolvido o regime dos contratos puÂ blicos nesse paõÂs. Em segundo
lugar, as quotas de mercado combinadas da entidade resultante da operacàaÄo de concentracàaÄo seriam
extremamente elevadas e muito superiores aÁs dos concorrentes mais proÂ ximos, que ficariam apenas
com uma posicàaÄo marginal. AleÂm disso, a nova entidade adquiriraÂ indubitavelmente a liderancàa no
sector de implantes para ancas e joelhos.

A fim de dissipar estas preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia, a J&J comprometeu-se a alienar as
suas actividades de venda e distribuicàaÄo de produtos ortopeÂdicos na Irlanda a um concorrente do
sector de implantes para ancas e joelhos que fosse independente das partes. A venda incluiraÂ as
existeÃncias, todos os contratos na Irlanda, o saber-fazer, as informacàoÄ es teÂcnicas e comerciais e outros
activos necessaÂrios para que o adquirente possa promover a comercializacàaÄo e a venda de produtos na
Irlanda.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

A Akzo Nobel eÂ uma sociedade neerlandesa que fabrica revestimentos, fibras, produtos quõÂmicos e
produtos para as unidades de sauÂ de a nõÂvel internacional. A empresa objecto da operacàaÄo, a
Courtaulds, produz revestimentos, produtos de impermeabilizacàaÄo, produtos quõÂmicos, fibras e
polõÂmeros.

As actividades da Akzo e da Courtaulds saÄo em grande medida complementares. A operacàaÄo
suscitava, contudo, preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia nos mercados de revestimentos e
produtos de impermeabilizacàaÄo no domõÂnio aeroespacial. Os revestimentos aeroespaciais saÄo
revestimentos muito especializados fornecidos a fabricantes de aeronaves, empresas de manutencàaÄo,
companhias aeÂreas, etc. Os produtos de impermeabilizacàaÄo saÄo utilizados no sector aeroespacial para
vedar juntas em aeronaves, por exemplo nos tanques de combustõÂvel.

As partes argumentaram que o aÃmbito geograÂfico dos mercados de revestimentos aeroespaciais e
produtos de impermeabilizacàaÄo assume pelo menos uma dimensaÄo equivalente ao EEE. A ComissaÄo
naÄo optou por uma definicàaÄo definitiva. Confirmou que os mercados de revestimentos e de produtos

43 30.06. 1998.
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de impermeabilizacàaÄo no sector aeroespacial possuem, no mõÂnimo, uma dimensaÄo equivalente ao
EEE, mas detectou indõÂcios que ambos os mercados poderiam assumir uma dimensaÄo mundial.

As preocupacàoÄ es invocadas pela ComissaÄo em mateÂria de concorreÃncia baseavam-se nas elevadas
quotas de mercado das partes e no incremento significativo a nõÂvel das mesmas que adviria da
operacàaÄo de concentracàaÄo. No domõÂnio dos revestimentos destinados ao sector aeroespacial, a
Courtaulds e a Azko Nobel, atraveÂs da sua empresa comum com a empresa americana Dexter, a
ADAF, saÄo os dois principais fornecedores na Europa. A sua quota combinada excederia treÃs quartos
do mercado global a nõÂvel do EEE. A nõÂvel dos produtos de impermeabilizacàaÄo destinados ao sector
aeroespacial, a Courtaulds seria o lõÂder mundial, detendo mais de dois tercàos do mercado. AleÂm disso,
os obstaÂculos no acesso aos mercados em causa saÄo consideraÂveis. Outra preocupacàaÄo prendia-se com
a participacàaÄo da ADAF num projecto de I&D que visa o desenvolvimento, entre outros, de produtos
de impermeabilizacàaÄo que poderiam concorrer com os actuais produtos da Courtaulds.

Na sequeÃncia de negociacàoÄ es com a ComissaÄo, a Akzo Nobel comprometeu-se a alienar as actividades
da Courtaulds a nõÂvel mundial no domõÂnio dos produtos de revestimento e de impermeabilizacàaÄo
destinados ao sector aeroespacial a um adquirente independente que teria de ser aprovado pela
ComissaÄo. Em alternativa, a Akzo Nobel poderia propor a venda da sua participacàaÄo global na ADAF
ao seu actual soÂ cio nesta empresa, ou seja, a Dexter. Independentemente da solucàaÄo adoptada pela
Akzo, a ComissaÄo deve verificar que os clientes continuaraÄo a beneficiar das vantagens inerentes aÁ

concorreÃncia nos mercados em causa, antes de autorizar a operacàaÄo.

Alcaltel/Thomson CSF-SCS 44

A Alcatel lidera um grupo de empresas que desenvolvem actividades relacionadas com todos os tipos
de equipamento de telecomunicacàoÄ es. A Thomson-CSF produz infra-estruturas electroÂ nicas para
aplicacàoÄ es civis e militares. A Alcatel e a Thomson notificaram uma operacàaÄo de concentracàaÄo
mediante a qual as empresas francesas Alcatel, Thomson-CSF e AeÂrospatiale transferiraÄo as suas
actividades no domõÂnio do fabrico de sateÂ lites para uma empresa comum receÂm-criada, a SCS, que
exerceraÂ assim actividades neste sector.

As quotas de mercado mundiais das partes no mercado de tubos de ondas progressivas para sateÂ lites
eram significativas. O mercado de tubos para sateÂ lites caracteriza-se por um elevado grau de
concentracàaÄo. A investigacàaÄo da ComissaÄo revelou que a oferta eÂ relativamente escassa devido aÁ

crescente procura de sateÂ lites de telecomunicacàoÄ es. Os obstaÂculos aÁ penetracàaÄo no mercado saÄo
significativos.

A ComissaÄo considerou que a filial da Thomson, «Thomson Tube Electronique» (TTE), era de longe o
fornecedor mais importante, detendo jaÂ uma posicàaÄo dominante no mercado de sateÂ lites a nõÂvel
mundial. Os concorrentes manifestaram preocupacàoÄ es perante a possibilidade de a TTE exercer o seu
poder no mercado por forma a aplicar precàos discriminatoÂ rios aos concorrentes, distorcendo assim a
concorreÃncia no mercado de sateÂ lites a jusante.

A fim de eliminar estas preocupacàoÄ es, as partes assumiram o compromisso de inserir uma claÂusula de
arbitragem nas condicàoÄ es gerais de venda da sua empresa comum no domõÂnio dos sateÂ lites, a Satellite
JV. A claÂusula preveÃ que um terceiro independente (a AgeÃncia Espacial Europeia) actuaraÂ na
qualidade de aÂrbitro. Este aÂrbitro decidiraÂ sobre qualquer litõÂgio eventual que possa surgir entre a TTE

44 04. 06. 1998.
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e qualquer dos seus clientes relativamente aÁ venda ou entrega de tubos de ondas progressivas. O
aÂrbitro interviraÂ a pedido dos clientes e teraÂ competeÃncia para proferir uma decisaÄo no prazo de um
meÃs. Nos termos do direito civil franceÃs, tanto a Thomson como o denunciante ficam vinculados a esta
decisaÄo. A referida decisaÄo pode incluir injuncàoÄ es, como por exemplo uma ordem de entrega dos tubos
de ondas progressivas encomendados, bem como eventuais indemnizacàoÄ es. O aÂrbitro teraÂ igualmente
competeÃncia para realizar as investigacàoÄ es ou averiguacàoÄ es que considerar necessaÂrias para o
desempenho das suas funcàoÄ es.

Thyssen/Kruoo 45

As empresas alemaÄs Thyssen AG («Thyssen») e Krupp desenvolvem actividades principalmente nas
aÂreas de producàaÄo e transformacàaÄo de acào e outros materiais e de fabrico de escadas mecaÃnicas e
elevadores. As averiguacàoÄ es da ComissaÄo revelaram que a operacàaÄo de concentracàaÄo apenas suscitaria
um grave problema em mateÂria de concorreÃncia no mercado das escadas mecaÃnicas. Definiu-se o
mercado geograÂfico como um mercado a nõÂvel da UE, devido ao facto de todos os fornecedores de
escadas mecaÃnicas importantes desenvolverem actividades em toda a Comunidade, naÄo diferindo aõÂ as
condicàoÄ es concorrenciais de forma significativa.

O mercado de escadas mecaÃnicas caracteriza-se por um elevado grau de concentracàaÄo. Para aleÂm da
Thyssen, existem apenas treÃs outros fornecedores importantes na Europa. Trata-se das empresas Kone,
Otis e Schindler, que possuem quotas de mercado praticamente equivalentes. Desde a alienacàaÄo das
suas actividades no domõÂnio das escadas mecaÃnicas aÁ Kone, a Krupp deixou de operar ela proÂ pria neste
mercado. NaÄo obstante, subsistiam alguns võÂnculos problemaÂticos entre a Thyssen/Krupp e a Kone,
dado que a Krupp tinha uma participacàaÄo de 10% na Kone, beneficiava de direitos preferenciais
quanto ao aumento desta participacàaÄo e dispunha de um lugar no seu conselho de administracàaÄo. AleÂm
disso, as duas empresas estaÄo vinculadas entre si por claÂusulas de naÄo concorreÃncia. Na opiniaÄo da
ComissaÄo, a operacàaÄo de concentracàaÄo, conforme inicialmente notificada, conduziria por conseguinte a
uma unificacàaÄo das actividades da Thyssen no domõÂnio das escadas mecaÃnicas com os võÂnculos da
Krupp com a Kone.

No decurso do processo, a Krupp propoÃ s-se renunciar, de forma duradoura, ao seu direito de nomear
um membro no conselho de administracàaÄo da Kone. Comprometeu-se igualmente a encetar
negociacàoÄ es com a Kone tendo em vista suprimir as claÂusulas de naÄo concorreÃncia, bem como a
renunciar aos seus direitos preferenciais no que diz respeito aÁ aquisicàaÄo de uma maior participacàaÄo na
empresa. Fica, assim, garantida a existeÃncia de quatro concorrentes independentes neste mercado.

Neste/IVO 46

A Neste YhtymaÈ Oy («Neste») notificou a aquisicàaÄo do controlo exclusivo da Imatran Voima Oy
(«IVO»). A Neste opera nos sectores petrolõÂfero, energeÂtico (gaÂs natural) e quõÂmico. As principais
actividades da IVO abrangem a producàaÄo de electricidade e de calor, compra e venda de energia e
distribuicàaÄo de electricidade. O Estado finlandeÃs controla ambas as empresas.

Os mercados do produto afectados eram os mercados de gaÂs natural e de electricidade. Em
conformidade com a opiniaÄo das partes, a ComissaÄo considerou que o mercado geograÂfico corresponde
aÁ localizacàaÄo das condutas de gaÂs na FinlaÃndia.
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A ComissaÄo concluiu que a IVO e a Neste tinham relacàoÄ es verticais no domõÂnio da producàaÄo de
electricidade que suscitavam problemas do ponto de vista da concorreÃncia. A Neste, atraveÂs da sua
filial Gasum Oy («Gasum»), eÂ o uÂ nico importador, fornecedor e vendedor de gaÂs natural destinado aÁ

producàaÄo de electricidade. Previamente aÁ operacàaÄo de concentracàaÄo, a Gasum, controlada pela Neste,
jaÂ tinha um monopoÂ lio de facto no mercado de venda de gaÂs natural na FinlaÃndia. A IVO opera no
mercado da producàaÄo, venda por grosso e distribuicàaÄo de electricidade. A operacàaÄo, tal como
notificada, teria o risco de criar ou reforcàar a posicàaÄo dominante da Neste-IVO no mercado de vendas
por grosso de electricidade na FinlaÃndia. A ComissaÄo concluiu que na sequeÃncia da operacàaÄo de
concentracàaÄo a Neste-IVO ficaria em condicàoÄ es de controlar, ou pelo menos determinar em grande
medida, os precàos de electricidade e do gaÂs na FinlaÃndia devido aÁ sua posicàaÄo soÂ lida em ambos os
mercados.

A fim de eliminar estas preocupacàoÄ es, a Neste-IVO comprometeu-se a renunciar ao controlo da
Gasum e a reduzir a sua participacàaÄo por forma a passar a deter uma participacàaÄo minoritaÂria sem
capacidade de controlo. As accàoÄ es em causa seraÄo alienadas a empresas finlandesas e europeias
independentes da Neste-IVO, podendo o Estado adquirir, no maÂximo, 24%. Mediante estes
compromissos, a Neste-IVO deixa de ter o controlo exclusivo da Gasum, passando a dispor
unicamente de uma participacàaÄo minoritaÂria nesta empresa.

Allianz/AGF 47

O grupo alemaÄo Allianz lidera um grupo de empresas seguradoras, sendo uma das maiores empresas
de seguros industriais na Europa. A empresa objecto da operacàaÄo, «Assurances GeÂneÂrales de France»
(AGF), eÂ uma empresa seguradora francesa que opera no domõÂnio dos seguros de vida e naÄo-vida e do
resseguro a nõÂvel do EEE e aÁ escala mundial.

Os principais mercados do produto afectados pela operacàaÄo de concentracàaÄo saÄo o do seguro de
creÂdito, nomeadamente o seguro «delcredere» (mercado de seguros nacional, aÁ exportacàaÄo e de
creÂdito). A ComissaÄo teve de apreciar a operacàaÄo tanto a nõÂvel europeu como a nõÂvel nacional.

A investigacàaÄo da ComissaÄo demonstrou que a operacàaÄo de concentracàaÄo entre a primeira e a segunda
seguradoras de creÂdito na Europa conduziria a quotas de mercado bastante elevadas. Estas quotas saÄo
obtidas num mercado nicho caracterizado por um elevado grau de especializacàaÄo, em que somente
operam alguns operadores de dimensaÄo mundial. A nõÂvel europeu, a nova entidade teraÂ uma quota do
mercado de seguro do creÂdito correspondente a mais do dobro da quota da segunda seguradora e a
mais do triplo da quota do terceiro concorrente. Uma situacàaÄo semelhante ocorre em ItaÂ lia, paõÂs em
que as partes jaÂ beneficiam de uma posicàaÄo dominante e cuja quota de mercado eÂ muito superior aÁ do
concorrente mais proÂ ximo. NaÄo obstante, estes elementos naÄo eram em si suficientes para suscitar
seÂrias duÂ vidas, atendendo aÁ existeÃncia de diversos concorrentes activos a nõÂvel mundial, aÁ recente
entrada no mercado de novos operadores e ao incremento negligenciaÂvel das quotas de mercado que
adviraÂ da operacàaÄo de concentracàaÄo a nõÂvel da ItaÂ lia. No entanto, o impacto adicional das ligacàoÄ es
existentes entre a AGF e a Coface, o principal concorrente no domõÂnio dos seguros «delcredere»,
suscitavam seÂrias preocupacàoÄ es quanto aÁs repercussoÄ es da operacàaÄo sobre a concorreÃncia efectiva.

Consequentemente, as partes assumiram compromissos segundo os quais as ligacàoÄ es estruturais entre a
AGF e a Coface seriam alteradas de molde a que as duas empresas concorressem no mercado dos
seguros «delcredere» como entidades independentes. Em conformidade com estes compromissos, a
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AGF, uma vez autorizada a operacàaÄo de concentracàaÄo, venderia uma determinada percentagem da sua
participacàaÄo na Coface a empresas naÄo pertencentes ao grupo AGF/Allianz. AleÂm disso, seriam
suprimidas quaisquer ligacàoÄ es pessoais existentes entre as empresas detidas/controladas por uma das
partes e as empresas pertencentes aÁ Coface.

Owen-Illinois/BTR Packaging 48

A Owens-Illinois, uma sociedade americana, eÂ um fabricante internacional de recipientes de vidro e
maquinaria e material de acondicionamento de plaÂstico e concede licencàas a nõÂvel mundial da
tecnologia do vidro. A empresa objecto da operacàaÄo, a BTR, eÂ uma empresa de engenharia aÁ escala
mundial que fabrica recipientes de vidro no Reino Unido atraveÂs da sua filial PTR Packaging.

Em consonaÃncia com as suas conclusoÄ es anteriores extraõÂdas nos processos IV/M.603 - Crown Cork &
Seal/Carnaud MetalBox e IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can, a ComissaÄo confirmou que, dado os
diferentes materiais de acondicionamento naÄo serem substituõÂveis entre si, o mercado do produto
relevante no caso em aprecào era o mercado de recipientes de vidro destinados ao acondicionamento de
produtos alimentares, bebidas, vinho e outras bebidas alcooÂ licas. Os mercados geograÂficos relevantes
foram definidos como tendo dimensaÄo nacional, devido aÁ inexisteÃncia de concorreÃncia a nõÂvel
transfronteiras, aÁs estruturas locais de fornecimento e aÁs significativas diferencàas de precàos entre os
diversos paõÂses.

A ComissaÄo concluiu que a operacàaÄo proposta, conforme inicialmente notificada, teria criado ou
reforcàado a posicàaÄo dominante da Owens-Illinois no mercado dos recipientes de vidro no Reino Unido
e na Irlanda. Esta conclusaÄo baseia-se nas elevadas quotas de mercado das partes, nas reduzidas quotas
de mercado dos seus concorrentes e na auseÃncia de pressoÄ es concorrenciais no exterior do Reino Unido
devido aos elevados custos de transporte.

A fim de eliminar estas preocupacàoÄ es, a Owens-Illinois comprometeu-se a alienar a totalidade das suas
actividades no domõÂnio dos recipientes de vidro realizadas pela BTR Packaging atraveÂs da sua filial
Rockware Group Limited (Rockware) em quatro faÂbricas no Reino Unido. A Owens-Illinois
comprometeu-se igualmente a alienar a participacàaÄo de 50% da Rockware numa empresa comum de
reciclagem de vidro criada em conjunto com a Owens-Illinois e designada British Glass Recycling
Company Ltd. Estes compromissos suprimem completamente a sobreposicàaÄo existente entre as
actividades da Owens-Illinois e a BTR Packaging no mercado britaÃnico de recipientes de vidro.

RAG/Saarbergwerke 49

ApoÂ s uma investigacàaÄo aprofundada ao abrigo do artigo 66.o do Tratado CECA, nos termos do qual a
ComissaÄo examina as operacàoÄ es de concentracàaÄo nos sectores do carvaÄo e do acào, a ComissaÄo
autorizou, sob reserva de determinadas condicàoÄ es, a aquisicàaÄo da Saarbergwerke AG (Saarbergwerke)
e da Preussag Anthrazit GmbH (Preussag) pela RAG Aktiengesellschaft (RAG). Estas treÃs empresas
saÄo os uÂ ltimos treÃs produtores alemaÄes de carvaÄo que subsistem no mercado. AleÂm disso, tanto a RAG
como a Saarbergwerke desenvolvem actividades a nõÂvel da importacàaÄo de carvaÄo. As empresas
tambeÂm exercem outras actividades naÄo abrangidas pelo aÃmbito de aplicacàaÄo do Tratado CECA. Estes
aspectos da operacàaÄo proposta jaÂ tinham sido autorizados pelo Bundeskartellamt.
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A ComissaÄo identificou alguns problemas de concorreÃncia resultantes da operacàaÄo proposta,
nomeadamente, no que diz respeito ao carvaÄo importado na Alemanha. No entanto, na sequeÃncia
de discussoÄ es com a ComissaÄo, a RAG comprometeu-se a tomar as medidas adequadas. Estes
compromissos incluõÂam a alienacàaÄo a um terceiro independente da totalidade da actividade de
importacàaÄo de carvaÄo da Saarbergwerke e a separacàaÄo global das vendas de carvaÄo nacional e das
vendas de carvaÄo importado.

Estes compromissos assegurariam que a posicàaÄo da RAG, enquanto importador de carvaÄo de paõÂses
terceiros, naÄo seria reforcàada. Com a separacàaÄo completa da comercializacàaÄo do carvaÄo alemaÄo e do
carvaÄo importado, pretendia-se evitar qualquer distorcàaÄo da concorreÃncia entre a RAG e os seus
concorrentes no que se refere aÁs vendas de carvaÄo importado na Alemanha e reforcàar a transpareÃncia
no mercado alemaÄo. Por uÂ ltimo, as actividades de importacàaÄo a alienar da Saarbergwerke englobam
determinadas infra-estruturas em mateÂria de transbordo, armazenagem e transporte que reforcàaraÄo
ainda mais a posicàaÄo do futuro adquirente no sector de importacàaÄo de hulha.

B Ð SõÂntese das decisoÄ es tomadas nos termos do artigo 8.o do
Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

1. Projectos de operacàoÄ es de concentracàaÄo em que as empresas envolvidas apresentaram
compromissos nos termos do n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento das concentracàoÄ es

Skanska/Scancem 50

A Skanska desenvolve actividades nos sectores da construcàaÄo civil, producàaÄo e distribuicàaÄo de
materiais de construcàaÄo e gestaÄo imobiliaÂria. A empresa objecto da operacàaÄo, a Scancem, opera no
domõÂnio da producàaÄo e distribuicàaÄo de materiais de construcàaÄo, nomeadamente cimento e outros
materiais aÁ base de minerais.

A ComissaÄo identificou os seguintes mercados do produto relevantes: cimento, agregados, betaÄo
pronto e betaÄo seco preparado, produtos preÂ-fabricados de betaÄo e construcàaÄo. A ComissaÄo apreciou a
operacàaÄo aÁ luz das actividades nacionais das partes nos mercados de betaÄo pronto e dos agregados.
Apreciou igualmente o impacto da operacàaÄo sobre a concorreÃncia a nõÂvel regional e local.

A ComissaÄo considerou que a operacàaÄo notificada conduziria ao reforcào de uma posicàaÄo dominante
das partes no mercado sueco do cimento e, eventualmente, tambeÂm na FinlaÃndia e na Noruega. AleÂm
disso, criaria uma posicàaÄo dominante nos mercados suecos do betaÄo pronto, betaÄo seco e produtos preÂ-
-fabricados de betaÄo. A entidade resultante da operacàaÄo representaria mais de 4/5 do mercado do
cimento e cerca de 2/5 a 3/5 dos restantes mercados. Os efeitos nefastos em todos estes mercados
adviriam parcialmente do importante poder de mercado detido pela entidade resultante da
concentracàaÄo, conforme comprovado pelas suas elevadas quotas de mercado comparativamente aos
seus concorrentes de dimensaÄo mais reduzida e em posicàaÄo mais fraca. No entanto, estes efeitos
negativos seriam substancialmente aumentados pelos efeitos verticais resultantes das actividades
combinadas da Skanska e Scancem nos mercados das mateÂrias-primas (cimento e agregados), nos
mercados dos materiais de construcàaÄo (betaÄo e outros produtos de construcàaÄo) e, por uÂ ltimo, no
proÂ prio mercado da construcàaÄo. O vasto leque de actividades da entidade resultante da operacàaÄo
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representaria tambeÂm um importante obstaÂculo aÁ entrada de novos concorrentes no mercado a todos
os nõÂveis das suas actividades.

A fim de eliminar as preocupacàoÄ es da ComissaÄo no que diz respeito aÁ Scancem, a Skanska
comprometeu-se a alienar as actividades da Scancem no sector do cimento na FinlaÃndia e igualmente a
totalidade da sua participacàaÄo na Scancem. Estas medidas contribuiraÄo para a abertura do mercado
mediante a criacàaÄo de uma fonte independente de abastecimento de cimento de elevada qualidade.
AleÂm disso, o compromisso apresentado pela Skanska de alienar a sua participacàaÄo na Scancem
suprimiraÂ as preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia relacionadas com a integracàaÄo vertical entre as
empresas.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

A Hoffman-La Roche («Roche») eÂ uma empresa suõÂcàa que desenvolve actividades principalmente a
nõÂvel da producàaÄo e distribuicàaÄo de produtos farmaceÃuticos, produtos de diagnoÂ stico e produtos
aromaÂticos. A Boehringer Mannheim («BM») eÂ um fabricante e distribuidor de produtos de
diagnoÂ stico, produtos farmaceÃuticos e produtos bioquõÂmicos. A DePuy eÂ um fabricante e distribuidor
de produtos e aparelhos ortopeÂdicos.

Os mercados afectados em que foi identificado um possõÂvel impacto sobre a concorreÃncia efectiva
foram os dos diagnoÂ sticos «in vitro» (DIV, testes utilizados para detectar e medir substaÃncias em
amostras de tecidos, sangue ou urina de pacientes) e sondas DNA. Na sua notificacàaÄo, as partes
referiram que os mercados de diagnoÂ sticos «in vitro» teÃm uma dimensaÄo mundial ou abrangem, pelo
menos, o EEE. Atendendo aÁ necessidade da presencàa de fornecedores a nõÂvel local e ao facto de os
clientes naÄo poderem diversificar as suas fontes de abastecimento mediante o recurso a outros
produtos e sistemas de distribuicàaÄo nacional, a ComissaÄo concluiu que os mercados de diagnoÂ sticos «in
vitro» e de sondas DNA assumiam um caraÂcter essencialmente nacional.

A ComissaÄo concluiu que a operacàaÄo de concentracàaÄo, conforme notificada, criaria ou reforcàaria
posicàoÄ es dominantes nos sectores da quõÂmica clõÂnica tradicional e de diagnoÂ sticos de quõÂmica
imunoloÂ gica e de sondas DNA em vaÂrios mercados nacionais.

Nos sectores da quõÂmica clõÂnica tradicional e dos diagnoÂ sticos de quõÂmica imunoloÂ gica, a conjugacàaÄo
das bases da Roche e da BM reforcàaria a posicàaÄo dominante desta uÂ ltima nalguns paõÂses e contribuiria
para a criacàaÄo de uma posicàaÄo dominante noutros paõÂses. ApoÂ s a operacàaÄo de concentracàaÄo, a Roche e
a BM beneficiariam de uma posicàaÄo concorrencial muito vantajosa, uma vez que disporiam das
maiores bases instaladas em termos de instrumentos.

AleÂm disso, a operacàaÄo de concentracàaÄo eliminaria a Roche enquanto concorrente no mercado.
Nalguns mercados, a Roche teraÂ sido um dos principais concorrentes da BM. Os concorrentes
existentes nos respectivos paõÂses naÄo se encontram ainda em posicàaÄo de desafiar de forma efectiva a
liderancàa da Roche/BM, quer em termos da sua quota de mercado, quer em termos da sua base de
clientes. Do lado da procura tambeÂm naÄo prevalecia um poder de negociacàaÄo suficiente, uma vez que
nem sequer o maior cliente das partes representava um volume substancial das vendas de qualquer
delas. No que diz respeito ao mercado de sondas DNA, a Roche detinha uma posicàaÄo muito forte,
baseada sobretudo na sua importante carteira de patentes relacionadas com a principal tecnologia de
sondas DNA, a denominada «polimerizacàaÄo em cadeia». As licencàas de investigacàaÄo concedidas pela
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Roche naÄo atribuõÂam aos licenciados qualquer direito de comercializacàaÄo dos produtos ou de
equipamento baseado na tecnologia de polimerizacàaÄo em cadeia objecto de patente.

A fim de eliminar as preocupacàoÄ es manifestadas pela ComissaÄo em mateÂria de concorreÃncia, a Roche
comprometeu-se a alienar a sua principal base instalada («Cobas Mira») nos respectivos paõÂses e
vendeÃ-la a um uÂ nico adquirente, que deveraÂ ser um concorrente viaÂvel no sector de quõÂmica clõÂnica. A
Roche comprometeu-se ainda a facultar o acesso aÁ tecnologia de polimerizacàaÄo em cadeia para todas
as aplicacàoÄ es de diagnoÂ stico «in vitro» aos operadores interessados em condicàoÄ es naÄo discriminatoÂ rias
(claÂusula de cliente mais favorecido). Este compromisso reduz de forma significativa a cumulacàaÄo da
base instalada e da quota de mercado no sector da quõÂmica clõÂnica e permitiraÂ ao adquirente fornecer
imediatamente uma gama completa de produtos. O compromisso asseguraraÂ igualmente a entrada de
vaÂrios produtores importantes de DIV nos mercados de sondas DNA.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

Tanto a Agfa como a DuPont operam a nõÂvel mundial no domõÂnio da producàaÄo de pelõÂculas para artes
graÂ ficas e no mercado de chapas para impressaÄo offset.

Na definicàaÄo dos mercados dos produtos, a ComissaÄo estabeleceu uma distincàaÄo entre o sector de
pelõÂculas para artes graÂficas e o sector das chapas para impressaÄo offset. Neste uÂ ltimo foram
identificados quatro mercados do produto distintos: chapas para impressaÄo offset positivas e negativas,
chapas de tecnologia «computer to plate» e chapas electrostaÂ ticas. Atendendo aos importantes fluxos
comerciais e aÁ auseÃncia de entraves legislativos, considerou-se que os mercados assumiam uma
dimensaÄo equivalente ao EEE.

A ComissaÄo considerou que a operacàaÄo proposta, conforme inicialmente notificada, conduziria aÁ

criacàaÄo de uma posicàaÄo dominante das partes no mercado de chapas de impressaÄo offset negativas.
Este tipo de chapas saÄo vendidas quer a empresas de edicàaÄo e impressaÄo, como por exemplo empresas
de impressaÄo de jornais ou de roÂ tulos para embalagens, quer a distribuidores e retalhistas. A criacàaÄo de
uma posicàaÄo dominante resultava naÄo soÂ das elevadas quotas de mercado no EEE, como tambeÂm de
diversos outros factores.

A maioria dos concorrentes que vendem chapas de impressaÄo offset negativas celebram normalmente
acordos globais de venda com os seus clientes, mediante os quais aceitam fornecer equipamento a
tõÂtulo gratuito, se o cliente aceitar adquirir os seus produtos consumõÂveis por um determinado perõÂodo
de tempo. A Agfa, contudo, tinha celebrado acordos que obrigavam os fornecedores de equipamento a
venderem determinados equipamentos exclusivamente aÁ Agfa. Estes contratos de exclusividade
limitavam as possibilidades de a maioria dos concorrentes oferecerem aos seus clientes acordos globais
de venda semelhantes aos acima descritos, uma vez que a maioria naÄo possuõÂa instalacàoÄ es proÂ prias para
fabrico de equipamento. Consequentemente, a nova entidade beneficiaria de um acesso muito mais
faÂcil aÁ clientela do que os seus principais concorrentes.

AleÂm disso, a Agfa e a DuPont celebraram acordos de exclusividade com uma seÂrie de fornecedores
importantes, com base nos quais estes soÂ podiam vender produtos da Agfa ou da DuPont,
respectivamente.
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A fim de eliminar as preocupacàoÄ es da ComissaÄo em mateÂria de concorreÃncia, a Agfa comprometeu-se
a anular os seus acordos de exclusividade com os distribuidores e fornecedores. A Agfa-Gevaert
libertaraÂ os seus fornecedores de equipamento (de origem) de processamento de chapas negativas das
disposicàoÄ es contratuais pelas quais eram impedidos de vender esse equipamento a terceiros. No que se
refere aÁs chapas negativas, a Agfa-Gevaert libertaraÂ das suas obrigacàoÄ es todos os distribuidores e
fornecedores exclusivos da DuPont. Este compromisso permitiraÂ aos distribuidores venderem
produtos dos concorrentes, o que reforcàaraÂ a concorreÃncia intermarcas.

WorldCom/MCI II 53

A WorldCom e a MCI saÄo duas sociedades anoÂ nimas do sector das telecomunicacàoÄ es que prestam a
gama normal de servicàos de telecomunicacàoÄ es. As duas empresas tambeÂm desenvolvem actividades a
nõÂvel da prestacàaÄo de servicàos relacionados com a Internet.

Independentemente da configuracàaÄo do sistema do utilizador final, o acesso aÁ Internet eÂ geralmente
obtido atraveÂs da subscricàaÄo de servicàos de acesso prestados por um fornecedor de servicàos Internet.
Este fornecedor oferece os servicàos de acesso Internet numa base comercial aos assinantes que pagam
a prestacàaÄo do referido servicào.

No sector da Internet, a ComissaÄo considerou que se poderiam distinguir diversos tipos de prestacàaÄo
de servicàos, por exemplo, desde os operadores de pequena dimensaÄo que prestam basicamente servicàos
de ligacàaÄo de pequeno volume ateÂ aos grandes operadores que exploram redes locais e ainda os
operadores de maior dimensaÄo, que exploram redes internacionais de longa distaÃncia e que se
encontram na base da estrutura geral da Internet. As uÂ nicas entidades em condicàoÄ es de assegurar uma
conectividade total aÁ Internet inteiramente por conta proÂ pria saÄo os fornecedores de servicàos Internet
de nõÂvel superior. Se estas redes de nõÂvel superior aumentarem o precào dos seus servicàos de ligacàaÄo aÁ

Internet, os custos dos revendedores seraÄo aumentados de forma proporcional, pelo que esse aumento
se repercutiraÂ nos clientes. Os fornecedores de servicàos Internet secundaÂrios naÄo se encontram
totalmente sujeitos aos precàos cobrados pelas redes de nõÂvel superior. Contudo, se pretenderem
oferecer uma conectividade global, naÄo conseguiraÄo evitar adquirir um determinado volume de
traÃnsito 54 junto das redes de nõÂvel superior. Por conseguinte, nem os revendedores, nem os
fornecedores de servicàos Internet secundaÂrios podem exercer pressoÄ es concorrenciais sobre os precàos
cobrados pela rede de nõÂvel superior. Deste modo, o mercado relevante em que as partes operam foi
definido como o mercado de fornecimentos de ligacàaÄo aÁ Internet de nõÂvel superior ou «universal».

As partes inserem-se num pequeno grupo de prestadores de servicàos Internet com capacidade para
assegurar a conectividade a qualquer ponto na Internet exclusivamente atraveÂs dos seus acordos de
redes homoÂ logas, sem terem de basear-se na aquisicàaÄo de um servicào de traÃnsito junto de qualquer
outro prestador. A WorldCom eÂ actualmente o operador de maior relevo no mercado, sendo a MCI um
dos seus concorrentes principais. ApoÂ s a operacàaÄo de concentracàaÄo, a entidade daõÂ resultante ficaria
com uma quota aproximada de 50% do mercado relevante. A MCI/WorldCom poderia controlar o
acesso ao mercado mediante a recusa de novos pedidos de homologacàaÄo das redes, revogacàaÄo ou risco
de revogacàaÄo dos acordos de homologacàaÄo em vigor e/ou a sua substituicàaÄo pela interligacàaÄo mediante
pagamento. AleÂm disso, a conjugacàaÄo das redes de base da WorldCom e da MCI no domõÂnio da
Internet criaria uma rede cuja dimensaÄo, tanto em termos absolutos como relativos, seria de molde a

53 08.07.1998.
54 Por compra de um servicào de traÃnsito deve entender-se o direito de o traÂfego de um fornecedor de servicàos

Internet ser tratado como o traÂfego da rede do fornecedor de traÃnsito para efeitos de intercaÃmbio atraveÂs de uma
interface de uma rede homoÂ loga.
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que a entidade resultante da concentracàaÄo pudesse actuar com grande independeÃncia em relacàaÄo aos
seus concorrentes e clientes. A ComissaÄo concluiu, por conseguinte, que a operacàaÄo, conforme
inicialmente notificada, teria criado ou reforcàado uma posicàaÄo dominante das partes.

Para eliminar estas preocupacàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia, as partes propuseram solucàoÄ es que
envolviam um conjunto de alienacàoÄ es, incluindo a totalidade das actividades da MCI no domõÂnio da
Internet. Este compromisso foi considerado suficiente para permitir ao adquirente ocupar a posicàaÄo da
MCI no mercado em causa.

2. Projectos de concentracàaÄo autorizados sem quaisquer compromissos

Price Waterhouse/Coopers&Lybrand 55

A Price Waterhouse («PW») e a Coopers & Lybrand («C&L») saÄo duas das denominadas «Seis
Grandes» empresas de auditoria e contabilidade a nõÂvel mundial, sendo as restantes a Arthur
Andersen («AA»), a Deloitte Touche Tohmatsui International («DTTI»), a KPMG e a Ernest &
Young («EY»). Os dois grupos operam no sector da prestacàaÄo de servicàos de auditoria e contabilidade,
servicàos de assessoria fiscal e consultoria. A anaÂ lise aprofundada da ComissaÄo centrou-se na prestacàaÄo
de servicàos de auditoria e contabilidade a grandes empresas. Estas empresas dependem das Seis
Grandes para a prestacàaÄo destes servicàos, uma vez que saÄo estas as uÂ nicas que dispoÄ em dos recursos e
saber-fazer necessaÂrios, bem como de uma dimensaÄo geograÂfica e uma reputacàaÄo suficientemente
soÂ lida nos mercados financeiros. A ComissaÄo considerou que este mercado assumia uma dimensaÄo
nacional em termos geograÂficos atendendo aos requisitos regulamentares nacionais estabelecidos no
domõÂnio da revisaÄo oficial de contas e das qualificacàoÄ es profissionais, bem como aÁ necessidade de o
prestador de servicàos dispor de uma presencàa a nõÂvel local.

A ComissaÄo considerou que o mercado em causa se caracterizava por diversos elementos que eram
susceptõÂveis de conduzir aÁ criacàaÄo de uma posicàaÄo dominante colectiva, referindo, entre outros, a
procura moderada, a existeÃncia de produtos homogeÂneos e o facto de os prestadores de servicàos
estarem interligados atraveÂs de organismos profissionais de auto-regulamentacàaÄo. NaÄo obstante, a
ComissaÄo naÄo detectou quaisquer elementos concludentes quanto aÁ criacàaÄo/reforcào de uma posicàaÄo
dominante, dada a provaÂvel participacàaÄo destes cinco prestadores nos concursos e as escassas
probabilidades de uma posicàaÄo dominante colectiva ser sustentada de forma duradoura pelos referidos
cinco prestadores de servicàos.

TKS/ITW Signode/Titan 56

A ComissaÄo teve de examinar uma empresa comum criada pela TKS (que eÂ, por seu turno, uma
empresa comum entre a Thyssen Stahl e a Krupp-Hoesch Stahl) e por uma empresa estabelecida nos
Estados Unidos, a Signode System GmbH («Signode»). A TKS produz e distribui produtos planos de
acào de elevada qualidade. A Titan, uma filial da Krupp-Hoesch, desenvolve actividades no domõÂnio das
cintas de acào, grampos e produtos de selagem. A Signode consagra-se principalmente aÁ producàaÄo e
distribuicàaÄo de cintas de acào e de plaÂstico.

55 20.05.1998.
56 06.05.1998.
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A ComissaÄo concluiu que o mercado geograÂfico relevante das cintas de acào e plaÂstico se circunscreve
ao EEE e aÁ SuõÂcàa («Europa Ocidental»), uma vez que as condicàoÄ es de concorreÃncia neste territoÂ rio saÄo
suficientemente homogeÂneas e podem distinguir-se das prevalecentes em aÂreas limõÂtrofes e tambeÂm
devido ao facto de os custos de transporte e os direitos de importacàaÄo em conjunto colocarem as
importacàoÄ es numa posicàaÄo desfavoraÂvel face aos produtores estabelecidos no EEE.

A investigacàaÄo da ComissaÄo revelou que a ITW Signode e a empresa comum deteriam, no seu
conjunto, entre 35% e 40% do mercado combinado de cintas de acào e de plaÂstico na Europa Ocidental.
A ComissaÄo concluiu que operacàaÄo naÄo reforcàaria nem criaria uma posicàaÄo dominante por uma seÂrie
de motivos, a saber, o facto de o mercado mundial de cintas se encontrar em expansaÄo e as partes
deterem uma posicàaÄo relativamente reduzida neste mercado, possuindo pelo contraÂrio uma posicàaÄo
mais forte no domõÂnio das cintas de acào, cujas perspectivas a longo prazo saÄo muito desfavoraÂveis.
Existe um importante nuÂ mero de concorrentes activos, sendo os entraves de acesso ao mercado de
cintas de plaÂstico, que se encontra em expansaÄo, bastante reduzidos.

Nesta base, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar quaisquer objeccàoÄ es aÁ empresa comum notificada,
declarando a operacàaÄo compatõÂvel com o mercado comum e com o funcionamento do Acordo EEE.

Enso/Stora 57

A Enso eÂ um grupo industrial internacional cujas actividades consistem principalmente na aquisicàaÄo de
madeira e na comercializacàaÄo de papel. A Stora produz pasta de papel, papel e cartaÄo.

Os treÃs mercados do produto sobre os quais a investigacàaÄo se debrucàou em maior pormenor foram os
mercados de papel para jornais, o mercado de papel para revistas e o mercado do cartaÄo de embalagem
para produtos lõÂquidos. As partes declararam que todos estes mercados tinham uma dimensaÄo mundial.
A ComissaÄo reconheceu que alguns aspectos como, por exemplo, a eliminacàaÄo gradual dos direitos
aduaneiros poderiam ser indicativos de uma evolucàaÄo gradual em direccàaÄo a um mercado mais lato
que o EEE. A ComissaÄo, contudo, concluiu que estes factores naÄo eram suficientes para demonstrar
este fenoÂ meno de forma conclusiva.

Nos mercados de papel para jornais e para revistas, a operacàaÄo conduziria aÁ concentracàaÄo da maior
parte da oferta nas maÄos dos cinco principais fornecedores. A ComissaÄo, contudo, considerou que
nenhum destes mercados era transparente no que diz respeito a paraÃmetros fundamentais como, por
exemplo, em mateÂria de fornecimentos e precàos. AleÂm disso, os maiores adquirentes dispunham
aparentemente de certo poder de negociacàaÄo. Por conseguinte, a ComissaÄo concluiu que a diminuicàaÄo
de seis para cinco das empresas oligopolistas naÄo era suficientemente significativa para conduzir aÁ

criacàaÄo ou ao reforcào de uma posicàaÄo dominante oligopolõÂstica.

No mercado do cartaÄo de embalagem para produtos lõÂquidos, a nova entidade seria o principal
produtor a nõÂvel do EEE, com uma quota de mercado muito elevada e uma concorreÃncia potencial
limitada. No entanto, do lado da procura prevalece um grau de concentracàaÄo equivalente ao existente
do lado da oferta e o poder de negociacàaÄo dos principais compradores, nomeadamente da Tetra Pak,
faz com que a operacàaÄo naÄo conduza aÁ criacàaÄo nem ao reforcào de uma posicàaÄo dominante neste
mercado.

57 25.11.1198.
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A concentracàaÄo foi declarada compatõÂvel com o mercado comum nos termos do n.o 2 do artigo 8.o do
Regulamento das concentracàoÄ es, sem a imposicàaÄo de quaisquer condicàoÄ es ou obrigacàoÄ es. No entanto,
em resposta aÁs objeccàoÄ es formuladas pela ComissaÄo, as partes comprometeram-se a criar um
mecanismo de proteccàaÄo de precàos para os clientes de menor dimensaÄo. Deste modo, qualquer
aumento dos precàos aplicado ao maior cliente naÄo seraÂ inferior, em termos percentuais, a qualquer
aumento de precàos aplicado aos clientes de dimensaÄo mais reduzida. De igual forma, qualquer
diminuicàaÄo dos precàos dos principais clientes naÄo seraÂ superior, em percentagem, aÁ diminuicàaÄo
aplicada aos precàos dos clientes de menor dimensaÄo. As partes tambeÂm se comprometeram a envidar
todos os esforcàos possõÂveis no sentido de facilitar a criacàaÄo de um contingente de importacàaÄo de cartaÄo
de embalagem para produtos lõÂquidos livre de direitos aduaneiros, caso solicitado por uma ou mais
empresas de transformacàaÄo ou fabricantes a nõÂvel comunitaÂ rio. Em terceiro lugar, a Enso
comprometeu-se a alienar o conjunto das suas actividades neste domõÂnio aÁ Elopak. Esta alienacàaÄo
suprimiraÂ quaisquer preocupacàoÄ es de que esta ligacàaÄo reduza o poder de negociacàaÄo da Elopak. A
ComissaÄo registou estes compromissos.

3. Projectos de concentracàaÄo declarados incompatõÂveis com o mercado comum nos termos
do n.o 3 do artigo 8.o do Regulamento das concentracàoÄ es

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

As partes na concentracàaÄo proposta eram a CLT-UFA, uma empresa comum entre a Bertelsmann AG
e a Audiofina SA, e a Kirch, o principal fornecedor de filmes para projeccàaÄo em cinema e de
programas recreativos para televisaÄo na Alemanha. Mediante esta operacàaÄo, as partes teriam
adquirido, numa primeira fase, o controlo conjunto da Premiere, empresa alemaÄ de televisaÄo por
assinatura, e da empresa alemaÄ BetaDigital. Na segunda fase da operacàaÄo, a CLT-UFA, a Kirch e a
Deutsche Telekom teriam assumido o controlo da empresa alemaÄ BetaResearch. As operacàoÄ es de
concentracàaÄo foram notificadas de forma separada, mas posteriormente foram tratadas em paralelo,
uma vez que no conjunto teriam definido o enquadramento para a televisaÄo por assinatura digital na
Alemanha.

ApoÂ s uma primeira anaÂ lise da operacàaÄo, a ComissaÄo concluiu que as operacàoÄ es propostas teriam
conduzido aÁ criacàaÄo ou ao reforcào de posicàoÄ es dominantes nos mercados de televisaÄo por assinatura,
servicàos teÂcnicos conexos e redes por cabo.

Actualmente, a Premiere e a DF1 saÄo os uÂ nicos fornecedores de televisaÄo por assinatura na Alemanha.
Com a operacàaÄo de concentracàaÄo, a Premiere teria obtido uma posicàaÄo dominante no mercado de
televisaÄo por assinatura na Alemanha e na aÂrea germanoÂ fona. No que diz respeito ao mercado de
servicàos teÂcnicos conexos, a BetaDigital teria obtido uma posicàaÄo dominante duradoura neste mercado
no que se refere ao sector da televisaÄo via sateÂ lite. No que diz respeito ao mercado de redes por cabo, a
Deutsche Telekom continua a deter uma posicàaÄo dominante, uma vez que controla a maior parte da
rede por cabo no nõÂvel 3. A transmissaÄo dos programas de televisaÄo por cabo eÂ realizada atraveÂs dos
nõÂveis 3 e 4 da rede. Em relacàaÄo ao nõÂvel 3, a Deutsche Telekom eÂ o fornecedor de 16,5 milhoÄ es de
assinantes de televisaÄo por cabo, de um total de 18,5 milhoÄ es.

Numa fase muito tardia do processo, as partes propuseram diversos compromissos relativamente aos
programas de televisaÄo por assinatura, aÁ tecnologia de descodificacàaÄo e aÁ eventual comercializacàaÄo dos
«bouquets» da Premiere por parte dos operadores de redes por cabo. As partes, contudo, sujeitaram a

58 27.05.1998.
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eventual comercializacàaÄo dos «bouquets» da Premiere a algumas condicàoÄ es restritivas de vasto alcance,
pelo que era de excluir qualquer possibilidade realista quanto ao estabelecimento de uma plataforma
alternativa de programacàaÄo e de comercializacàaÄo na rede por cabo. Os compromissos propostos naÄo
foram suficientes para aprovar ambas as operacàoÄ es.

A ComissaÄo, apoÂ s ter concluõÂdo uma investigacàaÄo pormenorizada dos projectos de concentracàaÄo,
decidiu proibir ambas as operacàoÄ es.

C Ð DecisoÄ es nos termos do n.o 4 do artigo 2.o do Regulamento das
concentracàoÄ es (empresas comuns)

Telia/Telenor/Schibste 59

A Telia, um operador de telecomunicacàoÄ es sueco, a Telenor, um operador de telecomunicacàoÄ es
noruegueÃs, e a Schibsted, uma empresa editora e de radiodifusaÄo norueguesa, criaram uma empresa
comum para a prestacàaÄo de servicàos de acesso aÁ Internet e de servicàos de producàaÄo de paÂginas na web.
Os servicàos de acesso aÁ Internet permitem aos utilizadores aceder ao conteuÂ do de forma mais faÂcil.
Este conteuÂ do, assegurado pelo prestador de servicàos de acesso ou por terceiros, pode ser gratuito ou
fornecido mediante pagamento.

Os dois mercados a analisar nos termos do n.o 4 do artigo 2.o eram os seguintes: mercado de producàaÄo
de paÂginas «web», mercado em que operavam a empresa comum e ambas as empresas-maÄe, e o
mercado de servicàos de acesso aÁ Internet por marcacàaÄo em que a Tele e a Telenor (mediante a sua
participacàaÄo na empresa de telecomunicacàoÄ es sueca Telenordia) operavam.

No mercado de producàaÄo de paÂginas «web», a ComissaÄo concluiu, atendendo aÁs reduzidas quotas de
mercado combinadas das empresas-maÄe e da empresa comum, que mesmo na eventualidade de uma
coordenacàaÄo da actividades das empresas-maÄe, tal naÄo conduziria a uma restricàaÄo consideraÂvel da
concorreÃncia efectiva.

No que diz respeito ao mercado de acesso aÁ Internet por marcacàaÄo na SueÂcia, a ComissaÄo considerou
que o mercado se caracterizava por uma elevada taxa de crescimento, reduzidos entraves de acesso e
baixos custos de transfereÃncia. Muito embora as quotas combinadas da Telia e da Telenordia fossem
relativamente elevadas, a investigacàaÄo da ComissaÄo demonstrou que estas quotas assumiam uma
importaÃncia limitada num mercado em forte expansaÄo e que a estrutura do mercado naÄo conduzia aÁ

coordenacàaÄo do seu comportamento concorrencial. Por conseguinte, a ComissaÄo concluiu que era de
excluir a possibilidade de as empresas-maÄe coordenarem as suas actividades neste mercado.

Exante/Canal+/Numericable 60

A BankAmerica Investment Corporation («BankAmerica»), controlada pela BankAmerica Corpo-
ration, e a Capital Communications CDPQ Inc. («CDPQ»), uma filial da «Caisse de deÂpoÃ t et
placement du Quebec», apresentaram uma proposta, juntamente com o Canal + e atraveÂs de uma
sociedade instrumental (Exante), de aquisicàaÄo do controlo conjunto da Numericable Holding
(«NCH»). A NCH explora redes de televisaÄo por cabo em Francàa.

59 27.05.1998.
60 03.12.1998.
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Considerou-se que a operacàaÄo naÄo produzia qualquer impacto negativo sobre a concorreÃncia em
Francàa, uma vez que nem a BankAmerica, nem a CDPQ exerciam actividades nesse mercado.
Contudo, na sequeÃncia da sua investigacàaÄo, a ComissaÄo considerou que a operacàaÄo suscitava um risco
de coordenacàaÄo no mercado espanhol de televisaÄo por assinatura, devido aÁs actividades das empresas-
-maÄe nesse mercado.

Em Espanha, a Canal + exerce com a Prisa um controlo conjunto sobre a Sogecable, uma empresa que
deteÂm uma excelente posicàaÄo no mercado de televisaÄo por assinatura, sendo igualmente um
distribuidor muito importante de conteuÂ dos (com direitos exclusivos da maioria dos Hollywood
Majors e os direitos mais importantes em mateÂria de transmissaÄo de jogos de futebol na televisaÄo por
assinatura). Por outro lado, a BankAmerica e a CDPQ exercem igualmente actividades no mercado de
televisaÄo por assinatura atraveÂs da sua empresa comum, a Cableuropa, titular de uma licencàa de
exploracàaÄo de televisaÄo por assinatura por cabo e de servicàos de telecomunicacàoÄ es em 14 regioÄ es da
Espanha.

A ComissaÄo excluiu a possibilidade de uma coordenacàaÄo horizontal entre a Sogecable e a Cableuropa,
uma vez que esta uÂ ltima era um novo operador no mercado espanhol de televisaÄo por assinatura, pelo
que tinha ainda de procurar atrair o maior nuÂ mero possõÂvel de assinantes, mediante uma acentuada
concorreÃncia em mateÂria de precàos. AleÂm disso, o produto oferecido pela Cableuropa eÂ distinto do
oferecido pela Sogecable, dado que consiste num pacote de servicàos a vender de forma separada
(Internet, telefonia e televisaÄo por assinatura). A ComissaÄo concluiu, contudo, que a operacàaÄo
levantava seÂrias preocupacàoÄ es do ponto de vista da concorreÃncia no que se refere aÁ relacàaÄo vertical
entre a Cableuropa e a Sogecable, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de conteuÂ dos e
ao tratamento preferencial de que a Cableuropa poderia beneficiar.

A fim de eliminar essas preocupacàoÄ es, a Canal + e a Sogecable assumiram que quaisquer negociacàoÄ es
com os operadores espanhoÂ is por cabo relativas aÁ programacàaÄo televisiva ou de outro tipo sobre os
quais tivessem direitos de distribuicàaÄ o seriam realizadas em condicàoÄ es equitativas e naÄ o
discriminatoÂ rias, consentaÃneas com as regras nacionais e comunitaÂrias em mateÂria de concorreÃncia.
Os mesmos princõÂpios regeriam igualmente a eventual concessaÄo de direitos exclusivos. Estes
compromissos seraÄo vaÂlidos enquanto as condicàoÄ es no mercado espanhol e as participacàoÄ es das partes
notificantes na Sogecable, Cableuropa e Numericable se mantiverem substancialmente ideÃnticas. A
ComissaÄo considerou que estes compromissos teraÄo um efeito dissuasor suficiente para que a Canal + e
as suas filiais naÄo apliquem um tratamento discriminatoÂ rio e assegurem condicàoÄ es equitativas aos
operadores de televisaÄo por cabo que necessitem, em maior ou menor grau, dos conteuÂ dos
programaÂticos propriedade da Canal + a fim de explorarem com eÃxito o mercado de televisaÄo por
assinatura.

BT/AT&T 61

A British Telecommunications (BT) e a AT&T, dois dos maiores operadores de telecomunicacàoÄ es aÁ

escala mundial, propuseram-se criar uma empresa comum para a prestacàaÄo de uma gama de servicàos
de telecomunicacàoÄ es a clientes multinacionais, bem como servicàos internacionais de transporte a
outros operadores. A ComissaÄo procedeu a uma investigacàaÄo aprofundada, centrada nos efeitos da
empresa comum a nõÂvel de diversos mercados globais de telecomunicacàoÄ es e tambeÂm nalguns
mercados no Reino Unido.

61 Na sequeÃncia de compromissos assumidos pelas partes, a concentracàaÄo foi aprovada em 30 de Marcào de 1999,
com base no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento das concentracàoÄ es e no n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE.
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Na sequeÃncia de um exame preliminar, a ComissaÄo manifestou preocupacàoÄ es em termos de
concorreÃncia quanto aÁ quota combinada das partes nos mercados de prestacàaÄo de servicàos de
telecomunicacàoÄ es globais a grandes empresas multinacionais e de servicàos internacionais de
transporte. AleÂm disso, a ComissaÄo considerou que a empresa comum podia conduzir aÁ criacàaÄo ou
ao reforcào de uma posicàaÄo dominante em determinados segmentos dos servicàos de telecomunicacàoÄ es
no Reino Unido.

No que se refere aos aspectos relacionados com a cooperacàaÄo apreciados nos termos do n.o 4 do
artigo 2.o, a ComissaÄo tem vindo a examinar as possibilidades de uma eventual coordenacàaÄo no
Reino Unido entre a ACC, uma filial a 100% da AT&T e da BT, e a Telewest, em que a AT&T, atraveÂs
da TCI, teraÂ o controlo conjunto. A investigacàaÄo da ComissaÄo ainda naÄo foi concluõÂda.

D Ð DecisoÄ es da ComissaÄ o

1. DecisoÄ es relativas aos artigos 6.o e 8.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

1.1. DecisoÄ es nos termos do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

N.o do
processo

DesignacàaÄo Data da
decisaÄo

PublicacàaÄo

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15/01/98 JO C 18/9, 21.1.98

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15/01/98 JO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15/01/98 JO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15/01/98 JO C 32/5, 30.1.98

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15/01/98 JO C 49/14, 14.2.98

IV/M.1071 SPAR / PRO 15/01/98 JO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (ver CECA.1264) 15/01/98 JO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20/01/98 JO C 39/19, 6.2.98

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21/01/98

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22/01/98 JO C 32/6, 30.1.98

IV/M.1061 ING / BBL 22/01/98 JO C 40/10, 7.2.98

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22/01/98 JO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26/01/98 JO C 136/19, 1.5.98

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27/01/98 JO C 149/4, 15.5.98

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28/01/98 JO C 101/31, 3.4.98

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28/01/98 JO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28/01/98 JO C 48/5, 13.2.98

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29/01/98 JO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29/01/98 JO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29/01/98 JO C 116/2, 16.4.98

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29/01/98 JO C 53/7, 20.2.98

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29/01/98 JO C 37/4, 4.2.98

28.o REL. CON. 1998

216 APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NA UNIAÄ O EUROPEIA



IV/M.1056 STINNES / BTL 4/02/98 JO C 58/6, 24.2.98

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4/02/98 JO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4/02/98 JO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4/02/98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6/02/98 JO C 65/11, 28.2.98

IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6/02/98 JO C 70/14, 6.3.98

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6/02/98 JO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12/02/98 JO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13/02/98 JO C 71/26, 7.3.98

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16/02/98 JO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16/02/98 JO C 81/5, 17.3.98

IV/M.1090 GRE / PPP 16/02/98 JO C 168/12, 3.6.98

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16/02/98 JO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23/02/98 JO C 93/23, 28.3.98

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (ver tambeÂm
M.501)

26/02/98 JO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26/02/98 JO C 79/3, 14.3.98

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26/02/98 JO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3/03/98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4/03/98 JO C 116/3, 16.4.98

IV/M.1108 SBG / SBV 4/03/98 JO C 149/4, 15.5.98

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9/03/98 JO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10/03/98 JO C 125/7, 23.4.98

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10/03/98 JO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10/03/98 JO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10/03/98 JO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10/03/98 JO C 97/9, 31.3.98

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17/03/98 JO C 142/15, 7.5.98

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18/03/98 JO C 123/3, 22.4.98

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23/03/98 JO C 128/21, 25.4.98

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23/03/98 JO C 156/11, 21.5.98

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24/03/98 JO C 172/17, 6.6.98

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24/03/98 JO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2/04/98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2/04/98 JO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14/04/98 JO C 150/2, 16.5.98

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15/04/98 JO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21/04/98 JO C 165/7, 30.5.98

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23/04/98 JO C 175/5, 9.6.98

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23/04/98 JO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24/04/98 JO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28/04/98 JO C 162/4, 28.5.98

28.o REL. CON. 1998

CONTROLO DAS OPERACßOÄ ES DE CONCENTRACßAÄ O 217



IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28/04/98 JO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29/04/98 JO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29/04/98 JO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6/05/98 JO C 211/3, 7.7.98

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7/05/98 JO C 353/9, 19.11.98

IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8/05/98 JO C 246/4, 6.8.98

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14/05/98 JO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15/05/98 JO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18/05/98 JO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19/05/98 JO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19/05/98 JO C 211/17, 7.7.98

IV/M.1132 BT / ESB 19/05/98 JO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (ver CECA.12)

19/05/98 JO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19/05/98 JO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25/05/98 JO C 272/6, 1.9.98

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25/05/98 JO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25/05/98 JO C 186/6, 16.6.98

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25/05/98 JO C 192/4, 19.6.98

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26/05/98 JO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26/05/98 JO C 177/14, 10.6.98

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28/05/98 JO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28/05/98 JO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28/05/98 JO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2/06/98 JO C 252/7, 11.8.98

IV/M.931 NESTE / IVO 2/06/98 JO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3/06/98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM (CisaÄo) 4/06/98 JO C 218/3, 14.7.98

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4/06/98 JO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11/06/98 JO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1162 GE / BAYER 11/06/98 JO C 218/6, 14.7.98

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11/06/98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11/06/98 JO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12/06/98 JO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15/06/98 JO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18/06/98 JO C 239/18, 30.7.98

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18/06/98 JO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18/06/98 JO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18/06/98 JO C 342/3, 10.11.98

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19/06/98 JO C 217/8, 11.7.98

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19/06/98 JO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23/06/98 JO C 394/20, 17.12.98
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IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23/06/98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23/06/98 JO C 222/14, 16.7.98

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24/06/98 JO C 253/3, 12.8.98

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24/06/98 JO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24/06/98 JO C 267/18, 26.8.98

IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26/06/98 JO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26/06/98 JO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30/06/98 JO C 236/9, 28.7.98

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30/06/98 JO C 238/8, 29.7.98

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30/06/98 JO C 265/28, 22.8.98

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2/07/98 JO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1198 BAE / SAAB 3/07/98 JO C 41/3, 16.2.99

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3/07/98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6/07/98 JO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6/07/98 JO C 239/16, 30.7.98

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6/07/98 JO C 267/18, 26.8.98

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8/07/98 JO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8/07/98 JO C 252/8, 11.8.98

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9/07/98 JO C 275/3, 3.9.98

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13/07/98 JO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (Ver IV/M.695) 14/07/98 JO C 228/4, 21.7.98

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17/07/98 JO C 252/7, 11.8.98

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17/07/98 JO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20/07/98 JO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20/07/98 JO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð EC 20/07/98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22/07/98 JO C 252/8, 11.8.98

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24/07/98 JO C 280/3, 9.9.98

IV/M.1226 GEC / GPTH 27/07/98 JO C 252/10, 11.8.98

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27/07/98 JO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30/07/98 JO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30/07/98 JO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1225 ENSO / STORA 31/07/98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4/08/98 JO C 324/5, 22.10.98

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5/08/98 JO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7/08/98 JO C 282/5, 11.9.98

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7/08/98 JO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11/08/98 JO C 288/3, 16.9.98
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IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11/08/98 JO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14/08/98 JO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE Ð EC 18/08/98 JO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18/08/98 JO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21/08/98 JO C 392/10, 16.12.98

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21/08/98 JO C 403/3, 23.12.98

IV/M.1263 NORTEL / BAY 21/08/98 JO C 281/8, 10.9.98

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21/08/98 JO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24/08/98 JO C 369/9, 28.11.98

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24/08/98 JO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24/08/98 JO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27/08/98 JO C 288/3, 16.9.98

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27/08/98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28/08/98 JO C 306/12, 6.10.98

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31/08/98 JO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31/08/98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3/09/98

IV/M.1276 NEC / PBN 3/09/98 JO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3/09/98 JO C 344/7, 12.11.98

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14/09/98 JO C 309/8, 9.10.98

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14/09/98 JO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18/09/98 JO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18/09/98 JO C 309/7, 9.10.98

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18/09/98 JO C 338/10, 6.11.98

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21/09/98 JO C 308/9, 9.10.98

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24/09/98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28/09/98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28/09/98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28/09/98 JO C 303/8, 2.10.98

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (ver CECA.1282) 29/09/98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30/09/98 JO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30/09/98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5/10/98 JO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6/10/98 JO C 394/20, 17.12.98

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8/10/98 JO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22/10/98 JO C 384/9, 10.12.98

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23/10/98 JO C 331/21, 29.10.98

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23/10/98 JO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23/10/98 JO C 372/10, 2.12.98

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23/10/98 JO C 361/15, 24.11.98

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28/10/98 JO C 4/8, 7.1.99

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28/10/98
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IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30/10/98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30/10/98

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30/10/98 JO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6/11/98 JO C 345/3, 13.11.98

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6/11/98 JO C 355/32, 20.11.98

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9/11/98

IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9/11/98 JO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1331 ING / BHF 16/11/98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17/11/98 JO C 19/22, 23.1.99

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17/11/98 JO C 24/25, 29.1.99

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23/11/98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24/11/98 JO C 405/15, 24.12.98

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24/11/98 JO C 400/6, 22.12.98

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27/11/98 JO C 34/6, 9.2.99

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3/12/98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4/12/98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7/12/98

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7/12/98 JO C 11/4, 15.1.99

IV/M.1305 EUROSTAR 9/12/98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9/12/98 JO C 29/22, 4.2.99

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9/12/98 JO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1293 BP / AMOCO 11/12/98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11/12/98 JO C 25/18, 30.1.99

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14/12/98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16/12/98 JO C 32/6, 6.2.99

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16/12/98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17/12/98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18/12/98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18/12/98

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21/12/98 JO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21/12/98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21/12/98 JO C 36/16, 10.2.99

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21/12/98

IV/M.1368 FORD / ZF 21/12/98 JO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22/12/98

JV.2 ENEL / FT / DT 26/05/98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27/05/98

JV.2 ENEL / FT / DT 22/06/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3/07/98
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JV.3 BT / AIRTEL 8/07/98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4/08/98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11/08/98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11/08/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14/08/98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18/08/98

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15/09/98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28/09/98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26/11/98

JV.15 BT / AT&T 3/12/98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11/12/98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22/12/98

1.2. DecisoÄ es nos termos do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

N.o do
processo

DesignacàaÄo Data da
decisaÄo

PublicacàaÄo

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4/02/98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11/02/98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6/05/98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20/05/98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27/05/98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27/05/98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8/07/98

M.969 A. P. MOLLER (proc. nos termos do art.o 14.o) 12/10/98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM (ver IV/M.695) 11/11/98

M.1225 ENSO / STORA 25/11/98

2. DecisoÄ es relativas ao artigo 66.o do Tratado CECA

N.o do processo DesignacàaÄo Data da
decisaÄo

CECA.1260 USINOR / FAFER 19/01/98

CECA.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9/02/98

CECA.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (ver M.1076) 20/02/98

CECA.1278 THYSSEN / KRUPP (ver M.1080) 2/06/98

CECA.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10/06/98

CECA.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29/07/98

CECA.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18/09/98

CECA.1282 USINOR / FINARVEDI (ver M.1203) 29/09/98
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CECA.1289 BS / LAYDE 7/12/98

CECA.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (ver M.1014) 14/12/98

E Ð Comunicados de imprensa

1. DecisoÄ es relativas aos artigos 6.o e 8.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

1.1. DecisoÄ es nos termos do n.o 1 do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

RefereÃncia Data Assunto

IP/98/38 15.01.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do grupo ARISTRAIN STEEL pela
ARBED/ACERALLA

IP/98/46 19.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo de partes do grupo PRO pelo grupo
SPAR Handels AG/ITM

IP/98/47 19.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do grupo PFANNKUCH pelo grupo
SPAR Handels AG/ITM

IP/98/48/ 19.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Mannesmann de uma participacàaÄo
de controlo no operador italiano de telecomunicacàoÄ es INFOSTRADA

IP/98/49 19.01.98 A ComissaÄo aprova a criacàaÄo de uma empresa comum entre a Eastman
Kodak e a Sun Chemical no sector das artes graÂficas

IP/98/50 19.01.98 A ComissaÄo aprova uma concentracàaÄo no sector das tecnologias da
informacàaÄo na Dinamarca

IP/98/51 19.01.98 A ComissaÄo decide dar inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada no que se
refere aÁ criacàaÄo de uma empresa comum entre a Wienerberger e a Cremer
& Breuer

IP/98/57 20.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo da Fabrique de Fer de
Charleroi pela Usinor

IP/98/73 22.01.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum no sector clõÂnico

IP/98/74 22.01.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada no que se refere ao
projecto de concentracàaÄo entre a Price Waterhouse e a Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.01.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada no quadro do
processo BERTELSMANN/KIRCH /PREMIERE

IP/98/78 23.01.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum entre a Dow Jones e a NBC

IP/98/83 26.01.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do controlo exclusivo do Banque Bruxelles
Lambert/Bank Brussel Lambert pelo ING GROEP

IP/98/97 28.01.98 A ComissaÄo autoriza duas concentracàoÄ es que afectam a situacàaÄo do
controlo na CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (um operador por
cabo da Catalunha)

IP/98/98 29.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Matra BAe Dynamics de uma
participacàaÄo de 30 % na actividade de producàaÄo de mõÂsseis da Daimler
Benz Aerospace

IP/98/101 30.01.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum entre a DFO e a Scadlines com o
objectivo de fundirem as respectivas operacàoÄ es de ferry no mar BaÂ ltico

IP/98/102 30.01.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do controlo exclusivo do Banque Paribas
Nederland pelo Banque Paribas Belgique

IP/98/104 30.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Bertrand Faure pela Ecia

IP/98/105 30.01.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum de formacàaÄo no domõÂnio
informaÂtico «Futurekids Deutschland, entre a Burda e a Bertelsmann

IP/98/106 30.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da KloÈ ckner Chemiehandel GmbH pela
Metallgesellschaft AG
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IP/98/107 30.01.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da DEUTSCHE WAGGONBAU AG
pela BOMBARDIER

IP/98/129 05.02.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Fritidsresor pela Thomson

IP/98/130 05.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Francorosso pela Alpitour, sujeita ao
controlo conjunto da IFIL e da famõÂlia Isoardi

IP/98/131 05.02.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da BLT aÁ Finnlines por parte da Stinnes

IP/98/132 05.02.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente ao
projecto de concentracàaÄo entre a KPMG e a Ernst & Young

IP/98/137 09.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Catteau pela PromodeÁs no sector da
distribuicàaÄo a retalho

IP/98/138 09.02.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela PROMODES da SIMAGO S.A. no
sector da venda de produtos alimentares a retalho em Espanha

IP/98/139 09.02.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do controlo exclusivo do HAMBROS
BANK pela SocieÂ teÂ GeÂneÂrale

IP/98/152 12.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo das actividades de componentes
automoÂ veis da Philips pela Mannesmann

IP/98/155 16.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da HuÈ ls Styrene Business pela BP

IP/98/156 17.02.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo no domõÂnio dos seguros de sauÂ de
privados

IP/98/157 17.02.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo da ZuÈ rich com a actividade de servicàos
financeiros da B.A.T. Industries

IP/98/158 17.02.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo no sector dos transportes de
passageiros a nõÂvel local e regional

IP/98/159 17.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da San Pellegrino pela NestleÂ

IP/98/166 18.02.98 A ComissaÄo aplica uma coima aÁ Samsung pela notificacàaÄo tardia de uma
operacàaÄo de concentracàaÄo

IP/98/181 24.02.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Caterpillar das actividades de
construcàaÄo de motores diesel da Perkins

IP/98/201 27.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela British Steel de uma parte do capital
da Europipe

IP/98/202 27.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da ACTEBIS Holding GmbH pela
OTTO Versand

IP/98/205 02.03.98 GestaÄo de resõÂduos: o grupo britaÃnico Shanks & McEwan entra no
mercado belga atraveÂs da aquisicàaÄo de algumas actividades do grupo Suez-
-Lyonnaise des Eaux

IP/98/206 02.03.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Havas IntermeÂdiation pelo grupo
CLT-UFA

IP/98/213 04.03.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente aÁ
operacàaÄo de concentracàaÄo entre a WorldCom e a MCI

IP/98/215 04.03.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo de um banco imobiliaÂrio neerlandeÃs pelo
Bayerische Vereinsbank da Alemanha

IP/98/216 05.03.98 A ComissaÄo aprova a fusaÄo entre o Schweizerische Bankgesellschaft
(SBG) e o Schweizerischer Bankverein (SBV)

IP/98/226 10.03.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum TRANSRAPID, constituõÂda entre a
THYSSEN, a ADTRANZ e a SIEMENS para fundirem as respectivas
actividades no domõÂnio dos comboios de sustentacàaÄo magneÂtica

IP/98/230 10.03.98 A Wolters Kluwer e a Reed Elsevier anunciaram que na sequeÃncia de
objeccàoÄ es suscitadas pela ComissaÄo tinham abandonado o projecto de
concentracàaÄo

IP/98/243 11.03.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da GUILBERT pelo grupo PINAULT-
-PRINTEMPS-REDOUTE

IP/98/244 11.03.98 A ComissaÄo decidiu remeter parcialmente para as Autoridades italianas o
pro jecto de aquis i càaÄ o da GS pe la PROM ODES e pe la
SCHEMAVENTUNO, a fim de procederem a uma investigacàaÄ o
aprofundada. A ComissaÄo autorizou o resto da operacàaÄo
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IP/98/248 12.03.98 A ComissaÄo aprova uma operacàaÄo de concentracàaÄo no sector do
equipamento de fundicàaÄo

IP/98/249 12.03.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum no sector a retalho (desconto
maÂximo) em ItaÂ lia

IP/98/252 13.03.98 A ComissaÄo aprova a criacàaÄo de uma empresa comum entre a CEREOL/
EBS e a SOFIPROTEOL no sector da trituracàaÄo de oleaginosas e
producàaÄo de oÂ leo

IP/98/261 18.03.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela EDF de uma participacàaÄo na
ESTAG

IP/98/264 19.03.98 A ComissaÄo aprova a criacàaÄo de uma empresa comum entre a Sanofi e a
Bristol Myers Squibb para a producàaÄo de dois novos medicamentos

IP/98/265 19.03.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo entre a NORTEL e a NORWEB
no sector das telecomunicacàoÄ es

IP/98/268 24.03.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Digital pela Compaq

IP/98/269 24.03.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo de grupos hoteleiros

IP/98/293 26.03.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum britaÃnica entre a
Tarmac e a Bovis no domõÂnio do aluguer de equipamentos

IP/98/294 26.03.98 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum britaÃnica no domõÂnio de
estabelecimentos de venda de muÂ sica e livros

IP/98/318 03.04.98 A ComissaÄo aprova a fusaÄo entre o ROYAL BANK OF CANADA (RBC)
e o BANK OF MONTREAL (BMO)

IP/98/326 03.04.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela NestleÂ da Spillers, unidade de
producàaÄo de alimentos para animais domeÂsticos da Dalgety

IP/98/332 06.04.98 A ComissaÄo decide que a criacàaÄo de uma empresa comum das unidades de
producàaÄo de asfalto da Deutag e da Ilbau naÄo constitui uma concentracàaÄo

IP/98/362 17.04.98 A ComissaÄo aprova a criacàaÄo de uma empresa comum entre a ARAG e a
Winterthur da SuõÂcàa

IP/98/363 17.04.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Novalis e da Nyltech pela Rhodianyl,
filial da RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.04.98 A Wienerberger e a Cremer & Breuer retiram a notificacàaÄo de criacàaÄo de
uma empresa comum

IP/98/369 23.04.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da BTR PACKAGING pela OWENS-
-ILLINOIS mediante compromissos asumidos pela OWENS-ILLINOIS

IP/98/370 24.04.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do grupo Royal Nederland Verzekerings
pela companhia Assurances GeÂneÂrales de France

IP/98/371 24.04.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da AMB, GPA e Proxima pela
Assicurazioni Generali S.p.A.

IP/98/389 29.04.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum GE SEACO entre a GE Capital
Services e a Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.04.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do controlo da Formica da BTR por treÃs
bancos de investimento

IP/98/391 30.04.98 A ComissaÄo aprova a criacàaÄo de uma empresa comum entre o Banque
Bruxelles Lambert e a empresa American Express no sector das viagens de
negoÂ cios na BeÂ lgica e no Luxemburgo

IP/98/414 07.05.98 A ComissaÄo aprova a fusaÄo da Commercial Union e da General Accident

IP/98/419 11.05.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da companhia Assurances GeÂneÂrales de
France pela Allianz, sujeita ao cumprimento de alguns compromissos

IP/98/420 11.05.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Gist Brocades pela DSM N.V. no
quadro do regulamento das concentracàoÄ es

IP/98/439 15.05.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela KOCH das actividades de refinacàaÄo
de petroÂ leo da EUROSPLITTER

IP/98/448 19.05.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Cegelec pela GEC Alstholm

IP/98/464 26.05.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo conjunto da Thomson C.S.F.
pela Alcatel e pela Thomson SA
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IP/98/465 28.05.98 A ComissaÄo autoriza uma operacàaÄo de concentracàaÄo nos sectores da banca
e seguros belgas entre as empresas Kredietbank/Cera/Fidelitas/ABB

IP/98/466 28.05.98 A ComissaÄo aprova uma nova empresa no sector das telecomunicacàoÄ es
moÂ veis nos PaõÂses Baixos

IP/98/467 28.05.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela VAW Aluminium das actividades de
producàaÄo de alumõÂnio da Reynolds

IP/98/468 28.05.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo exclusivo pela SHV Holdings
N.V. das actividades no domõÂnio da sucata da Thyssen KloÈ ckner Recycling
GmbH

IP/98/476 28.05.98 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum para o fornecimento de
servicàos Internet na SueÂcia

IP/98/478 28.05.98 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum entre a BT, a ESB e a AIG
para fornecer servicàos de telecomunicacàoÄ es na Irlanda

IP/98/479 28.05.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum no sector dos seguros de creÂdito
na FinlaÃndia

IP/98/480 28.05.98 A ComissaÄo autoriza uma operacàaÄo de concentracàaÄo no sector da
electricidade na SueÂcia

IP/98/481 28.05.98 A ComissaÄo Europeia autoriza a aquisicàaÄo da Atohaas pela Atochem

IP/98/483 29.05.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do grupo Steyr pelo fornecedor de pecàas
para automoÂ veis Magna

IP/98/484 02.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Telecommunications Madrid (CYC)
pela Telecom Italia, Endesa e Union Electrica Fenosa

IP/98/491 02.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Inter Forward da SueÂcia pela Dan
Transport da Dinamarca

IP/98/493 02.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Alumax pela Alcoa, lõÂder mundial no
sector do alumõÂnio

IP/98/494 02.06.98 A ComissaÄo remete a decisaÄo sobre a operacàaÄo de concentracàaÄo entre a
Vendex e a KBB para as Autoridades de concorreÃncia neerlandesas

IP/98/503 03.06.98 A ComissaÄo aprova a operacàaÄo de concentracàaÄo entre a IVO e a NESTE

IP/98/504 03.06.98 A ComissaÄo autoriza a operacàaÄo de concentracàaÄo THYSSEN / KRUPP

IP/98/508 04.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela TECH DATA da COMPUTER 2000

IP/98/509 05.06.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a ALCATEL
e a THOMSON no sector dos sateÂ lites

IP/98/511 08.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela ETPM dos activos da empresa comum
que tem com a J. Ray

IP/98/528 12.06.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a BAYER
AG e a GENERAL ELECTRIC no sector dos silicones

IP/98/529 12.06.98 A ComissaÄo aprova duas empresas comuns no sector do papel fino

IP/98/527 12.06.98 A ComissaÄo autoriza a concentracàaÄo no sector de equipamentos de
comando de processos

IP/98/533 16.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Union Texas pela Arco

IP/98/526 12.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela RWE-DEA das actividades no
domõÂnio dos agentes tensio-activos e mateÂrias gordas da HuÈ ls AG

IP/98/541 18.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do controlo exclusivo da companhia de
seguros Royale Belge pelo grupo AXA-UAP

IP/98/549 19.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Snecma da Messier Dowty e das
actividades de manutencàaÄo do grupo IT

IP/98/550 19.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Kingfischer dos retalhistas alemaÄes de
material eleÂctrico Wegert e ProMarkt

IP/98/552 22.06.98 A ComissaÄo aprova o investimento da CVC na Drum Holdings

IP/98/555 23.06.98 A ComissaÄo remete uma parte do processo Krauss-Maffei/Wegmann para
o Bundeskartellamt e autoriza, por outro lado, a operacàaÄo de concentracàaÄo
projectada
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IP/98/557 23.06.98 A ComissaÄ o autoriza a criacàaÄ o de uma empresa comum de
telecomunicacàoÄ es na ItaÂ lia

IP/98/566 24.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo exclusivo da DMPC pela
DuPont

IP/98/567 25.06.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Metrologie pela CHS

IP/98/568 24.06.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo CITIGROUP

IP/98/571 25.06.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre o municõÂpio
de Lucca, a CREA e a CGE no sector do abastecimento de aÂgua

IP/98/572 26.06.98 A ComissaÄo aprova o aumento da participacàaÄo da Fortis AG na SocieÂteÂ
GeÂneÂrale

IP/98/573 26.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do G-Bank pela FORTIS

IP/98/576 26.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Becker pela Johnson Controls

IP/98/583 30.06.98 A ComissaÄo aprova a participacàaÄo da Deutsche Post na DHL

IP/98/584 30.06.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da companhia de seguros neerlandesa
NCM pela Schweizerische RuÈ ck

IP/98/601 01.07.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum para manutencàaÄo da carga nos
aeroportos de Londres

IP/98/608 02.07.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da COURTAULDS pela AKZO
NOBEL

IP/98/609 02.07.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Berlinische Lebensversicherung AG
pela Commercial Union

IP/98/624 03.07.98 A ComissaÄo aprova a participacàaÄo da Magneti Marelli na Comnet

IP/98/633 06.07.98 A ComissaÄo aprova o investimento da CVC e da CINVEN na KNP BT

IP/98/636 07.07.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum entre a MAERSK AIR e a
LUFTFARTSVERKET

IP/98/642 08.07.98 La A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a
MAERSK AIR e a LUFTFARTSVERKET no sector dos servicàos de
escala

IP/98/643 08.07.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo da Halliburton e da Dresser no sector dos
servicàos de exploracàaÄo de petroÂ leo

IP/98/644 08.07.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Echlin Inc. pela Dana Corp.

IP/98/648 09.07.98 A ComissaÄo autoriza, mediante condicàoÄ es, a criacàaÄo de uma empresa
comum entre a Exxon e a Shell

IP/98/655 13.07.98 A ComissaÄo autoriza a operacàaÄo de concentracàaÄo entre a Kali+Salz/MdK/
Treuhand apoÂ s uma nova anaÂlise

IP/98/662 14.07.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da UTA Telekom pela VTOÈ B e pela
Swisscom

IP/98/668 15.07.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente aÁ
aquisicàaÄo da Scancem pela Skanska

IP/98/674 17.07.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Macrotron pela Ingram Micro Inc.

IP/98/696 23.07.98 A ComissaÄo autoriza a concentracàaÄo entre a Daimler-Benz e a Crysler

IP/98/697 23.07.98 A ComissaÄo autoriza o controlo conjunto da Meridian por parte da
autorizaTeksid e da Norsk Hydro

IP/98/699 24.07.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a TPM e a
TES no sector das turbinas a gaÂs industriais

IP/98/700 24.07.98 A ComissaÄo aprova a operacàaÄo entre a CARGILL Inc. e a n.v.
VANDEMOORTELE International no sector dos oÂ leos alimentares

IP/98/712 28.07.98 A ComissaÄo aprova uma operacàaÄo de concentracàaÄo no sector das olefinas e
das poliolefinas

IP/98/735 29.07.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo da SAFA pela Alliance
Unichem
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IP/98/742 30.07.98 A ComissaÄo remete para as Autoridades italianas o processo da aquisicàaÄo
do controlo conjunto da Unifarma Distribuzione pela Alliance Unichem

IP/98/747 31.07.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Valeo de parte da ITT Industries

IP/98/748 31.07.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo conjunto da Cableuropa pela
Caisse de DeÂpoÃ t e pela Placement de Quebec

IP/98/749 03.08.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente aÁ
fusaÄo entre a Enso e a Stora

IP/98/754 05.08.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum entre a Wacker e a Air Products
no sector das solucàoÄ es e poÂ s quõÂmicos

IP/98/756 06.08.98 A ComissaÄo aprova a concentracàaÄo no sector da electricidade sueco

IP/98/758 10.08.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da United States Surgical Corp. pela Tyco
LTD

IP/98/759 11.08.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Glaverbel das actividades da PPG no
sector do vidro «flotado» na Europa

IP/98/764 14.08.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a Fuchs
Petrolub e a DEA

IP/98/765 14.08.98 A ComissaÄo Europeia autoriza a criacàaÄo de duas empresas comuns entre a
Amoco, Repsol, Iberdrola e Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.08.98 A ComissaÄo autoriza a alteracàaÄo do controlo da MSA Acquisitions Co Ltd,
proprietaÂria da `Roadchef', empresa sediada no RU e que explora aÂreas de
servicào nas auto-estradas

IP/98/769 18.08.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a ELF e a
TEXACO no sector dos lõÂquidos de refrigeracàaÄo de motores

IP/98/773 21.08.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Kingfisher da empresa retalhista
francesa BUT

IP/98/775 24.08.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Bay Networks pela Northern Telecom

IP/98/776 25.08.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do Willis Corroon Group por KKR
Associates

IP/98/777 25.08.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum para a reciclagem
do plaÂstico entre a Rova, a Reko e a Hanze

IP/98/779 25.08.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Rolls-Royce/Bentley e da Cosworth
pela Volkswagen

IP/98/780 27.08.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum «Doyma entre a Havas e a
Bertelsmann

IP/98/782 28.08.98 A ComissaÄo aprova o investimento da Paribas e da JDC no grupo Gerflor

IP/98/785 01.09.98 A ComissaÄo aprova os investimentos da Paribas e da Ecureuil-Vie na
empresa comum ICD

IP/98/791 04.09.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Allium pela KNP BT

IP/98/793 08.09.98 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum no sector imobiliaÂrio sueco

IP/98/800 15.08.98 A ComissaÄ o autoriza uma empresa comum entre a ABITIBI
CONSOLIDATED, a NORSKE SKOG e a HANSOL PAPER

IP/98/801 15.09.98 A ComissaÄo autoriza uma empresa comum entre a Bosch e a ZF
Friedrichshafen

IP/98/821 21.09.98 A ComissaÄo autoriza a oferta puÂ blica de aquisicàaÄo feita pela Allied Signals
em relacàaÄo aÁ AMP

IP/98/822 21.09.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da GENERAL RE pela BERKSHIRE
HATHAWAY

IP/98/824 22.09.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da POLYGRAM pela SEAGRAM

IP/98/829 24.09.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo das actividades da ITT no domõÂnio dos
«travoÄ es e chassis pela Continental

IP/98/838 29.09.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente aÁ
proposta de aquisicàaÄo da Julius Meinl AG pelo Rewe Group
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IP/98/839 29.09.98 A ComissaÄo aprova a fusaÄo entre os grupos retalhistas italianos La
Rinascente e Colmark

IP/98/840 29.09.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo no sector da carne de frango nos
PaõÂses Baixos

IP/98/841 28.09.98 A ComissaÄo autoriza uma concentracàaÄo entre American Home Products e
Montsanto na sequeÃncia de compromissos assumidos pelas partes

IP/98/856 01.10.98 A ComissaÄo aprova a participacàaÄo da Usinor na Finarvedi

IP/98/862 02.10.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da HALL & Co., que opera no sector da
venda de materiais de construcàaÄo no Reino Unido, por parte da
WOLESELEY

IP/98/863 02.10.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Pirelli das actividades da Siemens no
sector de cabos para energia

IP/98/869 07.10.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo conjunto da VAE pela
VOEST ALPINE e pela VOSSLOH

IP/98/870 07.10.98 A C o m is s aÄ o a u t o r i z a a aq u i s i càaÄ o p e l a H ER CU L E S d a
BETZDEARBORN

IP/98/880 09.10.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Berg Electronics pela Framatome no
sector dos conectores electroÂ nicos

IP/98/929 23.10.98 A ComissaÄo aprova a concentracàaÄo das actividades da IVECO e da
RENAULT no domõÂnio dos autocarros

IP/98/931 26.10.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo da Marsh McLennan e da Sedgwick

IP/98/932 26.10.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela KODAK de algumas actividades de
imagiologia da IMATION

IP/98/933 26.10.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada relativamente aÁ
proposta de empresa comum da LHZ no domõÂnio dos sistemas de
informacàaÄo terrestres

IP/98/944 29.10.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo do Banco de CreÂdito Local (Espanha) pela
Dexia (Francàa/BeÂlgica) e Argentaria (Espanha)

IP/98/945 29.10.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da DePuy pela Johnson & Johnson

IP/98/956 03.11.98 A ComissaÄo aprova a fusaÄo do Constructor group S.A. (Noruega) com o
Dexion Group Ltd (UK)

IP/98/961 04.11.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum entre a Texaco e a Chevron (EUA)

IP/98/962 05.11.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo do terceiro operador espanhol de telefones
moÂ veis: Retevision Movil S.A.

IP/98/968 06.11.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada entre as duas
maiores empresas de matadouros na Dinamarca

IP/98/978 10.11.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela Edeka do controlo conjunto da
ADEG Austria

IP/98/979 10.11.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum Arlington (EUA)/Lufthansa
(Alemanha) a adquirir o controlo de «European Kitchens

IP/98/997 17.11.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo do controlo da BHF (Alemanha) pela
ING (PaõÂses Baixos)

IP/98/1005 18.11.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da TurboGen Aktiebolag (SueÂcia)

IP/98/1006 17.11.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Bayer das actividades «in vitro» da
Chiron Diagnostic

IP/98/1015 24.11.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum entre a SAP e a Heidelberger

IP/98/1029 25.11.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo pela Elenac das actividades de polietileno
da Hoechst

IP/98/1030 25.11.98 A ComissaÄo autoriza a Koch Industries (EUA) e a Saba (MeÂxico) a
adquirirem parte dos activos no domõÂnio do polieÂ ster da Hoechst
(Alemanha)

IP/98/1041 30.11.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum entre o DG Bank (Alemanha) e a
PanAgora (RU)
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IP/98/1042 30.11.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pelo Anhyp Bank (BeÂ lgica) da Royale
Belge (BeÂlgica)

IP/98/1062 04.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Numericable (Francàa) pela Exante
(EUA/CanadaÂ) e pelo Canal+ (Francàa)

IP/98/1066 07.12.98 A ComissaÄo autoriza a concentracàaÄo entre a AT&T (EUA) e a TCI (EUA)

IP/98/1070 08.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Kohap Emtec Holding GmbH
(Alemanha) pelo Legal & General Group plc (RU)

IP/98/1072 08.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Tank & Rast Ag pela Lufthansa e pela
Allianz

IP/98/1097 11.12.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum para administrar a
EUROSTAR (UK) Ltd.

IP/98/1098 10.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo pela MetsaÈ -Serla (FinlaÃndia) das
actividades de producàaÄo de papel da UK Paper Ltd (Reino Unido)

IP/98/1099 11.12.98 A operacàaÄo entre Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe naÄo constitui uma
concentracàaÄo

IP/98/1106 11.12.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo BP/Amoco

IP/98/1112 14.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Glacier Vandervell (EUA) pela Dana
Corporation (EUA)

IP/98/1118 15.12.98 A ComissaÄo aprova a empresa comum entre a Knorr-Bremse (Alemanha)
e a Robert Bosch (Alemanha)

IP/98/1142 16.12.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Elsag Bailey pela ABB

IP/98/1143 17.12.98 A ComissaÄo aprova a participacàaÄo do grupo italiano TI na TELEKOM
AUSTRIA

IP/98/1176 23.12.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum entre a Lucas Varity (RU) e a
Thomson (Francàa)

IP/98/1178 23.12.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Orenstein & Koppel (Alemanha) pela
New Holland (ItaÂ lia)

IP/98/1179 23.12.98 A ComissaÄo autoriza a criacàaÄo de uma empresa comum entre a Kingfisher
(RU) e a Castorama (Francàa)

IP/98/1180 23.12.98 A ComissaÄo autoriza a empresa comum entre Hugh Baird & Sons (RU),
Scottish & Newcastle plc e Bairds Malt Ltd. (RU)

1.2. DecisoÄ es nos termos do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho

RefereÃncia Data Assunto

IP/98/103 30.01.98 A ComissaÄo daÂ inõÂcio a uma investigacàaÄo aprofundada no processo
Deutsche Telekom / Beta Research

IP/98/121 04.02.98 A ComissaÄo autoriza a aquisicàaÄo da Boehringer Mannheim pela Hofmann-
-La Roche mediante condicàoÄ es e obrigacàoÄ es

IP/98/148 11.02.98 A ComissaÄo aprova, mediante condicàoÄ es, a aquisicàaÄo pela AGFA das
actividades da Dupont no sector das artes graÂ ficas

IP/98/407 06.05.98 A ComissaÄo aprova uma empresa comum entre a Thyssen Krupp Stahl e a
ITW Signode para producàaÄo de cintas para embalagens

IP/98/454 20.05.98 A ComissaÄ o autoriza a operacàaÄo de concentracàaÄ o entre a Price
Waterhouse e a Coopers & Lybrand

IP/98/477 27.05.98 A ComissaÄo proõÂbe as operacàoÄ es de concentracàaÄo BERTELSMANN/
KIRCH/PREMIERE e DEUTSCHE TELEKOM/BETARESEARCH

IP/98/639 08.07.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo da WorldCom com a MCI mediante condicàoÄes

IP/98/982 11.11.98 A ComissaÄo aprova a aquisicàaÄo da Scancem pela Skanska apoÂ s a
apresentacàaÄo de compromissos

IP/98/1022 25.11.98 A ComissaÄo autoriza a fusaÄo Enso/Stora
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F Ð AcoÂ rdaÄ os dos tribunais comunitaÂ rios

1. Tribunal de Primeira InstaÃncia

Processo Data Partes DomõÂnio

T-133/95 AcoÂ rdaÄo de 16-09-1998 IECC/ComissaÄo ConcorreÃncia

T-204/95 T-133/95 AcoÂ rdaÄo de 16-09-1998 IECC/ComissaÄo ConcorreÃncia

T-327/94 AcoÂ rdaÄo de 14-05-1998 SCA Holding/ComissaÄo ConcorreÃncia

2. Tribunal de Justicàa

Processo Data Partes DomõÂnio

C-68/94 AcoÂ rdaÄo de 31-03-1998 Francàa/ComissaÄo ConcorreÃncia
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III Ð AUXIÂLIOS ESTATAIS

A Ð Resumo dos casos

1. AuxõÂlios regionais

Alemanha

a) Teletrabalho 62

Em 25 de Fevereiro, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa no que se refere aÁ intensidade dos
auxõÂlios a favor do teletrabalho, no aÃmbito do 26.o Programa-Quadro da accàaÄo de interesse comum
«Melhoria das estruturas econoÂ micas regionais, executado conjuntamente pelo Governo Federal e
pelos Governos dos LaÈnder. Este programa dizia respeito a investimentos a favor da criacàaÄo de postos
de teletrabalho susceptõÂveis de beneficiar de auxõÂlios com a intensidade aplicaÂvel na regiaÄo em que se
situa a empresa investidora, independentemente de o teletrabalho ser prestado a partir de uma regiaÄo
assistida elegõÂvel para auxõÂlios estatais com intensidade maÂxima de auxõÂlio inferior. A ComissaÄo
considerou esta situacàaÄo incompatõÂvel com os objectivos prosseguidos pelos auxõÂlios ao desenvolvi-
mento regional. A intensidade maÂxima de auxõÂlio autorizada no caso de investimentos realizados com
vista aÁ criacàaÄo de postos de teletrabalho deve respeitar a intensidade maÂxima de auxõÂlio prevista para a
regiaÄo onde eÂ criado o posto de teletrabalho, apesar dos võÂnculos tecnoloÂ gicos e econoÂ micos
estabelecidos com a entidade empregadora instalada numa regiaÄo que beneficie de intensidades de
auxõÂlio superiores.

b) AlteracàaÄo do n.o 8 do artigo 52.o da lei alemaÄ relativa ao imposto sobre os rendimentos
(Einkommensteuergesetz) 63

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa no que se refere aÁ introducàaÄo do
n.o 8 do artigo 52.o da lei alemaÄ relativa ao imposto sobre os rendimentos, que altera o n.o 6.b da
mesma lei. Esta disposicàaÄo preveÃ, para os exercõÂcios de 1996 a 1998, um desagravamento fiscal
associado a reinvestimento de lucros, de outro modo sujeitos a imposto, no capital proÂ prio de empresas
que tenham no maÂximo 250 trabalhadores e cuja sede e direccàaÄo estejam situadas num dos novos
LaÈnder ou em Berlim-Oeste. A ComissaÄo considerou que a medida em causa constitui um auxõÂlio
estatal a empresas situadas nos novos LaÈnder ou em Berlim-Oeste, uma vez que tem por efeito facilitar
a aquisicàaÄo de capital proÂ prio por essas empresas. Os investidores adquiririam participacàoÄ es nestas
empresas em condicàoÄ es mais favoraÂveis do que as que se registariam antes da adopcàaÄo desta alteracàaÄo.
Uma vez que a aquisicàaÄo de participacàoÄ es nestas empresas naÄo estaÂ necessariamente associada a novos
investimentos, estas medidas devem ser consideradas auxõÂlios ao funcionamento, o que naÄo se justifica
em Berlim-Oeste em razaÄo do seu estatuto nos termos do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o. AleÂm disso, a
medida eÂ contraÂria aos artigos 43.o e 48.o do Tratado CE (liberdade de estabelecimento) na medida em
que se circunscreve a empresas situadas nas regioÄ es em causa.

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), JO L 212 de 30.7.1998; Competition Newsletter 2/98, p.88; relativamente ao

inõÂcio do processo, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia.
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c) EmpreÂstimos bonificados da KfW a favor da aquisicàaÄo de participacàoÄ es em empresas situadas nos
LaÈnder de Sarre e RenaÃnia do Norte-VestefaÂ lia 64

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo autorizou um regime destinado a compensar a escassez de capital de
risco nos mercados financeiros dos LaÈnder de Sarre e RenaÃnia do Norte-VestefaÂ lia, onde os subsõÂdios aÁ

induÂ stria hulhõÂfera foram substancialmente reduzidos. Nos termos deste regime, o banco puÂ blico
Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW) pode conceder empreÂstimos com juros bonificados a qualquer
intermediaÂrio privado (empresa ou pessoa singular) que pretenda investir em accàoÄ es de empresas
situadas nas regioÄ es acima referidas. A ComissaÄo decidiu que este regime implicava auxõÂlios estatais
sob a forma de capital a favor das empresas daquelas regioÄ es. Este auxõÂlio poÃ de ser aprovado a tõÂtulo
de auxõÂlio regional com base no n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o, uma vez que estava associado a
investimentos e respeitava as intensidades maÂximas de auxõÂlio autorizadas nestes LaÈnder. No que
respeita a intermediaÂrios privados, a ComissaÄo registou o facto de o regime ser acessõÂvel a qualquer
tipo de empresa ou pessoa singular que pretenda investir nas empresas das regioÄ es em causa.

d) Alargamento da elegibilidade dos custos de aquisicàaÄo de activos incorpoÂ reos por grandes
empresas 65

Em 6 de Maio, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa no que se refere aÁ supressaÄo prevista no
aÃmbito do 25.o Programa-Quadro da AccàaÄo de Interesse Comum da claÂusula de exclusaÄo da
elegibilidade de activos incorpoÂ reos de grandes empresas nos casos em que tais activos representem
mais de 25% do custo do investimento. Contrariamente ao jaÂ previsto para as PME, este alargamento
naÄo eÂ compatõÂvel com o mercado comum, na medida em que resulta, nomeadamente, num importante
aumento dos auxõÂlios regionais admissõÂveis a favor de grandes empresas e anularia, deste modo, os
efeitos de reducàaÄo da intensidade de auxõÂlio que a ComissaÄo se comprometeu a prosseguir. Esta
decisaÄo estaÂ em conformidade com o novo Enquadramento dos regimes gerais de auxõÂlios com
finalidade regional 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Por decisaÄo de 27 de Julho de 1994, a ComissaÄo autorizou, impondo determinadas condicàoÄ es, a
aplicacàaÄo do regime de auxõÂlios do ThuÈ ringer Industribeteiligungs-Fonds, relativo aÁ aquisicàaÄo de
participacàoÄ es em empresas, nomeadamente empresas em dificuldade. A anaÂ lise dos relatoÂ rios anuais
sobre a aplicacàaÄo deste regime permite constatar que este teria sido utilizado de forma abusiva, pelo
que, em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu exigir ao Governo alemaÄo a comunicacàaÄo de todas as
informacàoÄ es necessaÂrias que lhe permitam verificar se os auxõÂlios foram na realidade concedidos
segundo as modalidades e condicàoÄ es estabelecidas na sua decisaÄo de autorizacàaÄo de 1994. A adopcàaÄo
desta decisaÄo fundamentou-se no acoÂ rdaÄo do Tribunal de Justicàa de 5 de Outubro de 1994, proferido
no processo «Italgrani» Ð C-47/91.

64 N 320/B/97, JO C 111 de 9.4.1998.
65 C 37/96 (ex N 186/96), JO C 316 de 25.11.1998.
66 JO C 74 de 10.3.1998, ponto 4.6.
67 NN 120/98.
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f) PreÂmio fiscal para 1999 a favor dos novos LaÈnder alemaÄes, incluindo Berlim 68

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE relativamente a uma parte da Lei relativa ao preÂmio fiscal para 1999 a favor dos novos
LaÈnder alemaÄes, incluindo Berlim, lei que tem um perõÂodo de vigeÃncia de seis anos e conta com um
orcàamento de 15 000 milhoÄ es de ecus. Na realidade, a ComissaÄo tinha duÂ vidas seÂrias quanto aÁ

compatibilidade com o mercado comum de vaÂrias disposicàoÄ es deste regime, nomeadamente a nõÂvel (1)
dos auxõÂlios ao funcionamento (auxõÂlios a investimentos de substituicàaÄo), que naÄo respeitam o
princõÂpio da degressividade, (2) dos auxõÂlios ao investimento inicial concedidos a partir de 2000 aÁs
empresas situadas em Berlim, (3) dos auxõÂlios que naÄo respeitam o enquadramento multissectorial ou
as disposicàoÄ es relativas a sectores sensõÂveis e (4) o aumento a posteriori das intensidades de auxõÂlio. Por
outro lado, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ aplicacàaÄo das restantes disposicàoÄ es do regime,
propondo medidas adequadas destinadas a assegurar a sua compatibilidade com o mercado comum.

g) 27.o Plano-Quadro da AccàaÄo de Interesse Comum «Melhoria das estruturas econoÂmicas
regionais» 69

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ execucàaÄo do regime de auxõÂlios com
finalidade regional, tal como alterado pelo 27.o Plano-Quadro da AccàaÄo de Interesse Comum
«Melhoria das estruturas econoÂ micas regionais», com a excepcàaÄo, todavia, da nova disposicàaÄo relativa
aÁ concessaÄo de preÂmios ao investimento no aÃmbito de uma operacàaÄo de venda e posterior
arrendamento («sell and rent back»), relativamente aÁ qual deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2
do artigo 88.o do Tratado CE. Na realidade, considera que esta disposicàaÄo eÂ susceptõÂvel de conter um
elemento de auxõÂlio ao funcionamento incompatõÂvel com o mercado comum. A aplicacàaÄo deste regime
no perõÂodo 1998-2000 conta com um orcàamento de 12 754,4 milhoÄ es de ecus.

h) Programa de consolidacàaÄo de 20.7.93 70 e Programa de empreÂstimos de 24.1.96 71

O «Programa de consolidacàaÄo» de 20 de Julho de 1993 e o «Programa de empreÂstimos» de 24 de
Janeiro de 1996 do Land da TurõÂngia foram erradamente considerados pelas Autoridades alemaÄs
abrangidos pela regra de minimis, dado que o montante total dos auxõÂlios susceptõÂveis de serem
concedidos ultrapassa o maÂximo autorizado e que os sectores sensõÂveis naÄo se encontram excluõÂdos.
Por conseguinte, trata-se de regimes de auxõÂlios estatais aos quais se aplica o disposto no n.o 1 do artigo
87.o do Tratado CE. A ComissaÄo tem duÂ vidas quanto aÁ sua compatibilidade com o mercado comum.
Na realidade, os auxõÂlios a empresas em dificuldade previstos nos dois programas naÄo respeitam as
regras nesta mateÂria e alguns dos auxõÂlios previstos no programa de 1996 a favor de empresas saÄs
constituem auxõÂlios ao funcionamento que tambeÂm naÄo respeitam as disposicàoÄ es aplicaÂveis nesta
mateÂria. Por conseguinte, em 22 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto
no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente a estes dois programas.

68 C 72/98 (ex N 702/97).
69 C 72/98 (ex N 702/97).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
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GreÂcia

Lei n.o 2601/98 de desenvolvimento regional 72

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu aprovar a Lei grega de desenvolvimento regional que
estabelece as diferentes formas e intensidades de auxõÂlios regionais susceptõÂveis de serem concedidos
aÁs empresas, em funcàaÄo das regioÄ es em que se situam. Apesar de o actual limite maÂximo de intensidade
de auxõÂlio (75%) se manter em vigor ateÂ ao final de 1999, a nova lei preveÃ uma diminuicàaÄo significativa
dos montantes maÂximos dos auxõÂlios autorizados e uma modulacàaÄo importante entre as diferentes
regioÄ es posteriormente aÁquela data. A ComissaÄo autorizou a aplicacàaÄo da lei apoÂ s ter confirmado a sua
compatibilidade com o novo Enquadramento dos regimes gerais de auxõÂlios com finalidade regional 73.

Espanha

a) Castela-Mancha 74

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo autorizou a alteracàaÄo de um regime de auxõÂlios regionais ao
investimento que visa a promocàaÄo da I&D a favor das PME em Castela-Mancha, cujo orcàamento anual
ascende a 21,06 milhoÄ es de ecus.

b) Actividades mineiras Ð Andaluzia 75

Em 7 de Abril, a ComissaÄo autorizou um regime de auxõÂlios regionais ao desenvolvimento das
actividades mineiras na Andaluzia. Este regime inclui auxõÂlios ao investimento e aÁ I&D e o seu
orcàamento para 1998-99 ascende a 32,08 milhoÄ es de ecus.

PaõÂses Baixos

AuxõÂlios aÁ construcàaÄo de uma faÂbrica de peroÂxido de hidrogeÂnio em Delfzijl 76

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE que iniciara em 1996 relativamente a parte dos auxõÂlios regionais concedidos aÁ sociedade
FMC, com vista aÁ construcàaÄo de uma faÂbrica de peroÂ xido de hidrogeÂnio em Delfzijl, na medida em que
se ultrapassava o limiar de auxõÂlios regionais autorizado de 20% dos custos do investimento. No
decurso do processo, a ComissaÄo verificou que este limiar era ultrapassado por auxõÂlios concedidos sob
a forma de subvencàoÄ es e da venda de um terreno a precào inferior ao seu valor, ascendendo o montante
total de auxõÂlios a 2,85 milhoÄ es de ecus. Por estes motivos, a ComissaÄo considerou os auxõÂlios em causa
incompatõÂveis com o mercado comum e solicitou o seu reembolso.

72 NN 59/A/98, ainda naÄo publicado no JO.
73 JO C 74 de 10.3.1998.
74 N 266/97, JO C 103 de 4.4.1998.
75 N 191/97.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), JO L 171 de 17.6.1998, p. 36; Competition Newsletter 2/98, p.89; relativamente ao inõÂcio

do processo, ver XXVI RelatoÂ rio Anual, p. 260.
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AÂ ustria

Mapa dos auxõÂlios com finalidade regional para 1999 77

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu reconduzir por um ano (1999) o mapa dos auxõÂlios com
finalidade regional, tendo sido apenas alteradas algumas intensidades de auxõÂlio. Em conformidade
com o ponto 6 do novo Enquadramento dos regimes gerais de auxõÂlios com finalidade regional 78, o
mapa austrõÂaco para 1999 foi um dos uÂ ltimos a serem examinados com base na anterior legislacàaÄo em
mateÂria de auxõÂlios regionais, nomeadamente no que se refere ao meÂtodo definido na comunicacàaÄo da
ComissaÄo de 1988 79.

FinlaÃndia

AmortizacàaÄo acelerada de investimentos em «zonas de desenvolvimento» 80

Em 29 de Julho, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o

relativamente aÁ aplicacàaÄo de um regime finlandeÃs que preveÃ um incentivo para amortizacàoÄ es
aceleradas dos investimentos realizados em «zonas de desenvolvimento. O inõÂcio do processo incide
exclusivamente sobre auxõÂlios a empresas de sectores em que os auxõÂlios estatais se encontram sujeitos
a regras e enquadramentos comunitaÂrios especõÂficos, bem como a investimentos abrangidos pelo
enquadramento multissectorial de auxõÂlios regionais a grandes projectos. As Autoridades finlandesas
tinham-se comprometido a notificar os auxõÂlios nos sectores afectados. NaÄo obstante, este regime
baseia-se numa lei adoptada pelo Parlamento que eÂ directamente e, em princõÂpio, automaticamente
aplicaÂvel e que naÄo permite qualquer margem discricionaÂria administrativa relativamente a casos
individuais. Nesta fase, o compromisso das autoridades fiscais de assegurarem o respeito pelas regras
em mateÂria de auxõÂlios estatais naÄo eÂ suficiente para permitir aÁ ComissaÄo concluir que o regime eÂ

compatõÂvel com o mercado comum nos sectores sensõÂveis. A ComissaÄo considera que eÂ necessaÂrio
alterar esta lei do Parlamento por forma a excluir efectivamente os sectores sensõÂveis do seu aÃmbito de
aplicacàaÄo.

SueÂcia

a) Mapa das «regioÄ es em mudancàa estrutural» 81

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo aprovou o mapa das «regioÄ es em mudancàa estrutural» da SueÂcia para o
perõÂodo 1998-99. As «regioÄ es em mudancàa estrutural» consistem em 26 municõÂpios e duas freguesias,
representando 4,5 % da populacàaÄo da SueÂcia. A intensidade maÂxima de auxõÂlio seraÂ fixada em 25%
bruto (18% lõÂquido) para as grandes empresas e 35% bruto (25,2% lõÂquido) para as PME. Nos
municõÂpios de Hagfors, HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg e Smedjebacken, as grandes empresas
poderaÄo beneficiar de uma intensidade maÂxima de auxõÂlio de 30 % bruto (21,6 % lõÂquido).

77 N 482/98, JO C 396 de 19.12.1998.
78 JO C 74 de 10.3.1998.
79 JO C 212 de 12.8.1998.
80 C 55/98 (ex NN 20/98), JO C 377 de 5.12.1998.
81 N 65/97, JO C 89 de 25.3.1998.
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b) Regime de auxõÂlios regionais a «regioÄ es em mudancàa estrutural 82

Em 17 de Junho, a ComissaÄo aprovou um regime de auxõÂlios a favor das «regioÄ es em mudancàa
estrutural para 1998-1999. As alteracàoÄ es incluem adaptacàoÄ es em conformidade com as OrientacàoÄ es
PME 83 e com o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento 84.
As condicàoÄ es estavam associadas aÁ concessaÄo de auxõÂlios aÁ formacàaÄo. O orcàamento dos auxõÂlios ao
desenvolvimento regional aÁs «regioÄ es em mudancàa estrutural» pode ser estimado em cerca de 50
milhoÄ es de ecus (400 milhoÄ es de coroas suecas) para o perõÂodo em causa.

Reino Unido

Parcerias Inglesas (PE) 85

Em 1 de Julho, a ComissaÄo propoÃ s medidas adequadas, com base no n.o 1 do artigo 88.o do Tratado CE,
relativamente aÁs actividades das PE no aÃmbito do Programa de Investimento de Parcerias. Este regime
presta assisteÃncia a projectos de desenvolvimento fundiaÂrio, que contemplam a recuperacàaÄo,
ordenamento, desenvolvimento e construcàaÄo de edifõÂcios e instalacàoÄ es industriais, comerciais e
residenciais. Algumas propostas de desenvolvimento e pedidos de financiamento dos promotores
foram vetados pelos avaliadores internos das EP. Ao abrigo da actual aplicacàaÄo do regime, as
subvencàoÄ es ou outras medidas de apoio a estes projectos naÄo saÄo consideradas auxõÂlios estatais na
acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE. EÂ possõÂvel que no aÃmbito da actual aplicacàaÄo do regime
de auxõÂlios os beneficiaÂrios do mesmo (proprietaÂrios, promotores ou utilizadores finais) sejam
empresas que concorrem no mercado intracomunitaÂrio e em mercados potencialmente sensõÂveis.
Ademais, por princõÂpio, as PE financiam promotores com um interesse permanente no terreno na
qualidade de proprietaÂrios originais ou utilizadores finais. Este aspecto suscita aÁ ComissaÄo um
problema de transpareÃncia no que se refere ao beneficiaÂrio real da assisteÃncia das PE, assim como aÁ

quantificacàaÄo do montante de auxõÂlio que recebe efectivamente. Nas medidas adequadas propostas
pela ComissaÄo, a assisteÃncia das PE seraÂ concedida directamente ao investidor real no terreno
(proprietaÂrio/promotor no caso de desenvolvimento especulativo ou utilizadores finais no caso de
desenvolvimento segundo especificacàoÄ es previamente definidas) e estaraÂ sujeita aÁs disposicàoÄ es que
regem os auxõÂlios estatais regionais e aÁs PME. Solicitou-se aÁs Autoridades do Reino Unido que
enviassem aÁ ComissaÄo o regime alterado.

2. AuxõÂlios a sectores especõÂficos

2.1. Siderurgia

Controlo dos auxõÂlios aÁ siderurgia concedidos ao abrigo do artigo 95.o do Tratado CECA

A ComissaÄo prosseguiu a sua polõÂtica de acompanhamento da execucàaÄo das suas decisoÄ es nos sectores
acima referidos em Espanha, ItaÂ lia, Irlanda, Portugal, Alemanha e AÂ ustria. Os nono 86 e deÂcimo 87

relatoÂ rios nesta mateÂria foram apresentados em Maio e Novembro, respectivamente.

82 N 110/98, JO C 300 de 29.9.1998.
83 JO C 213 de 23.7.1996.
84 JO C 45 de 17.2.1996.
85 E 2/97.
86 SEC (1998) 672 final, Bruxelas 22.04.98.
87 SEC (1998) 1684 final, Bruxelas 14.10.98.
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Alemanha

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Em 14 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente a um auxõÂlio sob a
forma de garantia de 80% de empreÂstimos de 7,6 milhoÄ es de ecus, a favor da reestruturacàaÄo da Eisen-
-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH. A ComissaÄo decidiu que esta garantia era ilegal, uma vez que tinha
sido concedida sem aprovacàaÄo preÂvia e era incompatõÂvel com o mercado comum do carvaÄo e do acào,
nos termos da alõÂnea c) do artigo 4o do Tratado CECA. Foi ordenado aÁs Autoridades nacionais que
recuperassem a totalidade dos montantes garantidos, acrescido dos juros vencidos entre a data de
concessaÄo do auxõÂlio e a data do reembolso do mesmo.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Em 11 de Novembro, a ComissaÄo decidiu, mediante decisaÄo final negativa, encerrar o processo
previsto no n.o 5 do CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia que iniciara relativamente a vaÂrios auxõÂlios
concedidos sob a forma de preÂmios e garantias de empreÂstimos aÁ empresa sideruÂ rgica ESF
Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF). Em Marcào de 1993 e Janeiro de 1995, a ComissaÄo autorizara
auxõÂlios ao investimento a favor do beneficiaÂrio. NaÄo obstante, uma parte dos mesmos, a saber,
garantias de empreÂstimos num total de 6,14 milhoÄ es de ecus, foi desviada do seu objectivo e utilizada
de forma abusiva para cobrir custos de funcionamento, embora o Tratado CECA proõÂba auxõÂlios ao
funcionamento. A ComissaÄo concluiu que tal utilizacàaÄo abusiva tornava esta parte do auxõÂlio
anteriormente autorizada incompatõÂvel com o mercado comum e exigiu a sua restituicàaÄo, acrescida dos
juros devidos. Por outro lado, foram tambeÂm concedidos aÁ ESF em 1995 e 1997 auxõÂlios adicionais naÄo
notificados. A ComissaÄo constatou que estes auxõÂlios adicionais, que ascenderam no total a 4,8 milhoÄ es
de ecus sob a forma de subvencàoÄ es e a 6,14 milhoÄ es de ecus de garantia de creÂditos, naÄo soÂ saÄo ilegais
como naÄo respeitam as disposicàoÄ es do CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia e do Tratado CECA, pelo que
saÄo incompatõÂveis com o mercado comum. Nestas circunstaÃncias, exigiu tambeÂm a sua restituicàaÄo,
acrescida dos devidos juros.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento iniciado nos termos do no 5 do artigo
6o do CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia e autorizar os auxõÂlios complementares ao investimento
projectados a favor da MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling, a tõÂtulo de proteccàaÄo do
ambiente. A ComissaÄo verificou, em especial, que os investimentos projectados permitiriam melhorar
significativamente a proteccàaÄo do ambiente para nõÂveis bastante superiores aos mõÂnimos impostos e
concluiu que os auxõÂlios podiam ser autorizados nos termos do artigo 3o do CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ

siderurgia e do Enquadramento dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente 91.

88 C 60/97 (ex NN 85/97).
89 C 75/97 (ex NN 108/97).
90 C 85/97.
91 JO C 72 de 10.3.1994.
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d) Neue MaxhuÈ tte 92

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 5 do artigo 6o do
CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia relativamente a auxõÂlios num total de 1,49 milhoÄ es de ecus a favor da
empresa sideruÂ rgica Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH, para investimentos antipoluicàaÄo referentes a
um terreno utilizado pela empresa para depositar as suas escoÂ rias. A ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas
acerca da compatibilidade deste auxõÂlio com o mercado comum, dado que a aplicacàaÄo do princõÂpio do
poluidor-pagador exige que os custo destes investimentos sejam suportados pela proÂ pria empresa.

Em 16 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo por incumprimento do Estado
previsto no artigo 88o do Tratado CECA 93. Em 1995 e 1996, a ComissaÄo adoptou duas decisoÄ es
negativas relativamente aÁ Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH que exigiam a restituicàaÄo, com juros, dos
auxõÂlios ilegais recebidos, num total de 37,75 milhoÄ es de ecus e impunham aÁs Autoridades alemaÄs, por
forcàa do artigo 86o do Tratado CECA, a adopcàaÄo de todas as medidas necessaÂrias para o efeito. Visto
que o Governo alemaÄo naÄo se conformou com esta obrigacàaÄo, a ComissaÄo notificou-o para lhe
apresentar todas as informacàoÄ es necessaÂrias a fim de se poder pronunciar.

GreÂcia

Sovel 94

Em 16 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de auxõÂlios regionais ao
investimento de 10,2 milhoÄ es de ecus aÁ acearia da empresa sideruÂ rgica SOVEL. A ComissaÄo verificou
a observaÃncia do disposto no Enquadramento dos auxõÂlios aÁ siderurgia, nomeadamente no que se
refere aÁ auseÃncia de aumento das capacidades de producàaÄo e aÁ limitacàaÄo dos auxõÂlios a um montante
inferior a 50 milhoÄ es de ecus e que, por outro lado, a intensidade dos auxõÂlios era conforme ao regime
grego de auxõÂlios regionais.

Espanha

INESPAL 95

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo decidiu que a privatizacàaÄo do grupo espanhol Industria EspanÄ ola de
AlumõÂnio (INESPAL), do sector do alumõÂnio, naÄo comportava quaisquer elementos de auxõÂlios
estatais. As Autoridades espanholas haviam notificado aÁ ComissaÄo o acordo de aquisicàaÄo de accàoÄ es do
INESPAL, celebrado entre o vendedor, a holding puÂ blica SEPI, e o comprador, a empresa privada
Aluminium Company of America (ALCOA). Este acordo resultava na privatizacàaÄo do INESPAL. A
ComissaÄo verificou que a ALCOA era o uÂ nico comprador interessado em praticamente todos os
activos do INESPAL (saliente-se que a venda destes activos como um todo aumenta o seu valor), que a
ALCOA tinha apresentado a melhor proposta e que as responsabilidades em termos de ambiente e os
compromissos sociais do vendedor apenas se referiam ao perõÂodo imediatamente precedente aÁ data da
conclusaÄo do acordo. Por fim, a ComissaÄo salientou que os precàos da electricidade entaÄo cobrados ao
INESPAL (as denominadas tarifas G4) eram fixados pelo Governo, publicados no Jornal Oficial
espanhol e aplicados numa base transsectorial a vaÂrios grandes consumidores com necessidades

92 N 261/98.
93 C 55/94 e C 41/95.
94 NN 137/97.
95 N 639/97, JO C 211 de 7.7.1998.
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ideÃnticas em termos de energia. Ademais, a Espanha informaraÂ a ComissaÄo de qualquer alteracàaÄo das
tarifas G4.

ItaÂlia

a) ReducàoÄ es fiscais, Lei no549/95 96

Em 13 de Maio, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo iniciado em Maio de 1997 e considerar
incompatõÂveis com o mercado comum os auxõÂlios previstos na Lei no 549/95 e concedidos pela ItaÂ lia ao
sector da siderurgia, sob a forma de reducàoÄ es fiscais. Estes auxõÂlios naÄo podem beneficiar de qualquer
das derrogacàoÄ es previstas no CoÂ digo dos auxõÂlios aÁ siderurgia a favor da I&D, da proteccàaÄo do
ambiente ou ao encerramento. A ComissaÄo decidiu igualmente solicitar a recuperacàaÄo dos auxõÂlios jaÂ

pagos pelas Autoridades italianas. No meÃs de Maio de 1997, a ComissaÄo tinha dado inõÂcio ao processo
previsto no no 2 do artigo 88o do Tratado CE relativamente aos mesmos auxõÂlios a sectores sensõÂveis
(veõÂculos automoÂ veis, fibras sinteÂticas e construcàaÄo naval). A Lei em causa previa a concessaÄo de
auxõÂlios ao investimento sob a forma de isencàoÄ es fiscais referentes a 50% dos lucros reinvestidos.
Quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios nos outros sectores sensõÂveis sobre os quais incide a sua decisaÄo,
a ComissaÄo reserva a sua posicàaÄo ateÂ examinar as informacàoÄ es que solicitou formalmente aÁ ItaÂ lia.

b) Acciaerie di Bolzano 97

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo que iniciara nos termos do no 5 do artigo 6o

relativamente aos auxõÂlios aÁ proteccàaÄo do ambiente que a ItaÂ lia tencionava conceder aÁ empresa
sideruÂ rgica Acciaierie di Bolzano. ApoÂ s ter examinado os diferentes projectos com as Autoridades
italianas e na sequeÃncia de uma reducàaÄo do nõÂvel dos auxõÂlios face ao inicialmente previsto, a ComissaÄo
concluiu que os auxõÂlios estatais aÁ proteccàaÄo do ambiente e aÁ I&D, que ascendiam, respectivamente, a
5,73 e 0,4 milhoÄ es de ecus, eram conformes aÁs modalidades estabelecidas nos enquadramentos
comunitaÂrios relevantes e que eram compatõÂveis com o mercado comum. Por conseguinte, decidiu
autorizar estes montantes maÂximos de auxõÂlio.

Luxemburgo

ProfilARBED 98

Em 17 de Junho, a ComissaÄo adoptou uma nova decisaÄo final negativa e ordenou a restituicàaÄo dos
auxõÂlios concedidos pelo Luxemburgo aÁ empresa sideruÂ rgica ProfilARBED. No meÃs de Dezembro de
1994, a ComissaÄo tinha autorizado, numa primeira decisaÄo, os auxõÂlios que o Luxemburgo pretendia
conceder aÁ ProfilARBED no aÃmbito dos investimentos desta empresa aÁ proteccàaÄo do ambiente
aquando da construcàaÄo das suas novas instalacàoÄ es sideruÂ rgicas em Esch-Schifflange. O Tribunal de

96 C 27/97.
97 C 46/98 (ex N 791/97).
98 C 25/94 (ex N 11/94).
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Primeira InstaÃncia, chamado a pronunciar-se por um concorrente da ARBED, anulou a referida
decisaÄo 99. Por conseguinte, a ComissaÄo viu-se na contingeÃncia de reexaminar os auxõÂlios contestados aÁ

luz das indicacàoÄ es fornecidas pelo tribunal comunitaÂrio. Neste contexto, a ComissaÄo, apoÂ s ter
apreciado o caso, em conformidade com o acoÂ rdaÄo acima referido, concluiu que as observacàoÄ es
avancàadas pelas Autoridades luxemburguesas naÄo eram susceptõÂveis de alterar, quanto ao fundo, a
primeira apreciacàaÄo da ComissaÄo quando decidiu, em Junho de 1994, dar inõÂcio ao processo relativo a
este caso, a saber, os auxõÂlios em causa naÄo podiam beneficiar de qualquer das derrogacàoÄ es aÁ proibicàaÄo
geral de concessaÄo de auxõÂlios, estabelecida na alõÂnea c) do artigo 4o do Tratado CECA. Em
consequeÃncia, os auxõÂlios de que a ARBED beneficiou, num montante total de 2, 279 milhoÄ es de ecus
(91,950 milhoÄ es de francos luxemburgueses) devem ser considerados incompatõÂveis com o mercado
comum e recuperados na sua totalidade, acrescidos dos juros vencidos entre a data de concessaÄo do
auxõÂlio e a data da sua restituicàaÄo.

2.2. Produtos sideruÂ rgicos naÄo CECA

Espanha

A.G. Tubos Europa S.A. 100

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo que iniciara nos termos do n.o 2 do artigo
88.o do Tratado CE e autorizar a concessaÄo de um auxõÂlio de 7,02 milhoÄ es de ecus aÁ criacàaÄo de uma
nova empresa na Estremadura, a A.G. Tubos Europa S.A. Embora a producàaÄo tradicional de tubos de
acào registe, de um modo geral, excessos de capacidade, a ComissaÄo constatou que a producàaÄo da futura
empresa consistiraÂ em perfis ocos soldados a frio de grande dimensaÄo (diaÃmetro superior a 406,4 mm),
que seraÂ a primeira empresa a produzir na Europa e cuja procura se tem vindo a intensificar. Por
conseguinte, a ComissaÄo considerou este auxõÂlio compatõÂvel com o mercado comum.

2.3. ConstrucàaÄo naval

Alemanha

a) AuxõÂlio aÁ Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente ao auxõÂlio concedido aÁ Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, filial da Bremer Vulkan
Verbund AG (BVV), em liquidacàaÄo, no aÃmbito da sua aquisicàaÄo pela LuÈ rssen Maritime Beteiligungen
GmbH & Co KG. Este processo refere-se aÁ contribuicàaÄo estatal para os custos laborais decorrentes da
contratacàaÄo de antigos trabalhadores de outra filial da BVV, ao perdaÄo de dõÂvidas pela Hibeg, uma
empresa propriedade a 100% do Land de Brema, e aÁ contribuicàaÄo prevista para os custos de
investimentos planeados. Na sua decisaÄo, a ComissaÄo manifestou duÂ vidas de que estas medidas possam
efectivamente beneficiar de uma derrogacàaÄo aÁs disposicàoÄ es do artigo 87.o do Tratado e da SeÂtima
Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval. Embora as actividades da Bremer Vulkan
Marineschiffbau GmbH se circunscrevam aÁ construcàaÄo naval, o LuÈ rssen Group opera igualmente no
sector da marinha mercante. Se as capacidades adquiridas forem utilizadas na marinha mercante ou

99 T-150/95, UK Steel Association (anteriormente BISPA)/ComissaÄo, acoÂ rdaÄo de 25.9.97, ainda naÄo publicado na
ColectaÃnea.

100 C 13/98 (ex N 749/97).
101 C 9/98 (ex NN 176/97), JO C 252 de 12.8.1998.
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noutras actividades de navegacàaÄo civil, saÄo de aplicacàaÄo as disposicàoÄ es consagradas no artigo 87.o do
Tratado.

b) AuxõÂlio aÁ Bremer Vulkan atraveÂs da Krupp GmbH e da HIBEG 102

No seu acoÂ rdaÄo de Outubro de 1996 103, o Tribunal de Justicàa anulou uma decisaÄo da ComissaÄo de
Abril de 1993, que declarava incompatõÂveis com o mercado comum os auxõÂlios concedidos pelo
Governo alemaÄo aÁ Hibeg, uma empresa propriedade a 100% do Land de Brema, e pela Hibeg, atraveÂs
da Krupp GmbH, aÁ Bremer Vulkan AG, que tinha facilitado a venda pela Krupp GmbH da Krupp
Atlas Elektronik GmbH aÁ Bremer Vulkan. O Tribunal decidiu que a decisaÄo da ComissaÄo naÄo estava
devidamente justificada em certos aspectos. Deste modo, a ComissaÄo teve de adoptar uma nova
decisaÄo de encerramento do processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o que tinha iniciado em Maio de
1992. AÁ luz da decisaÄo do Tribunal de Justicàa, a ComissaÄo adoptou, em 25 de Fevereiro, uma decisaÄo
revista, na qual confirma a sua posicàaÄo de que o auxõÂlio concedido pelo Land de Brema em 1991 aÁ

Bremer Vulkan (actualmente em liquidacàaÄo) para a compra da Krupp Atlas Elektronik, um produtor
de sistemas electroÂ nicos destinados aÁ construcàaÄo naval e defesa, era incompatõÂvel com o mercado
comum.

A Bremer Vulkan adquiriu a Krupp Atlas Elektronik a um precào que rondou os 175 milhoÄ es de ecus,
no contexto de uma transaccàaÄo financeira complexa. A ComissaÄo examinou a medida com vista a
determinar se a mesma podia beneficiar de uma derrogacàaÄo ao abrigo do artigo 87.o do Tratado.
Todavia, o auxõÂlio limitava-se exclusivamente a facilitar a transfereÃncia da Krupp Atlas Electronik da
Krupp para a Bremer Vulkan, sem qualquer alteracàaÄo das actividades exercidas. O auxõÂlio afectou a
concorreÃncia com outras empresas na Comunidade e naÄo reunia as condicàoÄ es para beneficiar de
qualquer das derrogacàoÄ es previstas no Tratado. Neste contexto, a ComissaÄo exigiu a recuperacàaÄo do
auxõÂlio.

c) ReprivatizacàaÄo da Volkswerft, em Stralsund, e da MTW-Schiffswerft, em Wismar 104

Em 25 de Fevereiro e em 29 de Julho a ComissaÄo decidiu aprovar os acordos de privatizacàaÄo dos
estaleiros Volkswerft e MTW-Schiffswerft, respectivamente, e naÄo levantar objeccàoÄ es ao pagamento de
uma segunda prestacàaÄo do auxõÂlio. AteÂ 1996, estes dois estaleiros, situados na antiga RDA,
pertenceram aÁ Bremer Vulkan Verbund AG. ApoÂ s a faleÃncia desta uÂ ltima, foram adquiridos pela
Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) e pelo Land de Meclemburgo-
-PomeraÃnia Ocidental. Na sequeÃncia de um concurso puÂ blico de venda aÁ escala mundial, ambos os
estaleiros foram vendidos numa transaccàaÄo de activos, em que os compradores naÄo assumiam
quaisquer responsabilidades pendentes, essencialmente no que se refere ao financiamento de contratos
de construcàaÄo naval. Os dois estaleiros tinham oferecido aos armadores garantias relativas ao
rendimento previsto dos navios nos anos imediatamente subsequentes aÁ sua entrega e aÁ colocacàaÄo no
mercado de participacàoÄ es desses navios. Neste contexto, a apreciacàaÄo das vendas pela ComissaÄo
concentrou-se na questaÄo de saber se os acordos em causa asseguravam que as vendas naÄo se
encontravam associadas a auxõÂlios que excedessem os montantes a conceder a tõÂtulo dos planos de
reestruturacàaÄo notificados aquando da adopcàaÄo do Regulamento n.o 1013/97 do Conselho, abrangendo
a autorizacàaÄo do auxõÂlio necessaÂrio aÁ prossecucàaÄo dos programas de reestruturacàaÄo.

102 C 14/92, JO L 316 de 25.11.1998; relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXIII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de
ConcorreÃncia, ponto 502.

103 Processos apensos C-329/93, C-62/95 e C-63/95, ColectaÃnea 1996, p. I-5151.
104 N 803/97 e N 802/97, JO C 24 de 29.1.1999.
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A ComissaÄ o concluiu que, mesmo com base numa avaliacàaÄ o extremamente cautelosa das
responsabilidades reais e potenciais ainda subsistentes das empresas residuais, naÄo existia qualquer
auxõÂlio adicional. Por conseguinte, nos termos do artigo 6.o da SeÂtima Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ

construcàaÄo naval e do Regulamento n.o 1013/97 do Conselho, aprovou em ambos os casos o pagamento
de uma segunda prestacàaÄo do auxõÂlio para a prossecucàaÄo do programa de reestruturacàaÄo.

d) Ajuda ao desenvolvimento a favor da IndoneÂsia 105

Em 25 de Fevereiro, a ComissaÄo encerrou, em parte mediante uma decisaÄo final negativa, o
procedimento previsto no no 2 do artigo 88o relativamente ao auxõÂlio concedido pela Alemanha a favor
da construcàaÄo de uma draga pela Volkswerft Stralsund. Inicialmente, o auxõÂlio foi aprovado enquanto
ajuda ao desenvolvimento ao abrigo do no 7 do artigo 4o da SeÂtima Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ

construcàaÄo naval. A ComissaÄo chegou aÁ conclusaÄo de que a ajuda tinha sido incorrectamente utilizada,
na medida em que a embarcacàaÄo tinha sido explorada fora do territoÂ rio da IndoneÂsia, em desrespeito
das condicàoÄ es de autorizacàaÄo da ComissaÄo.

e) UtilizacàaÄo abusiva de auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo a favor da MTW e da Volkswerft, do grupo Bremer
Vulkan 106

Em 22 de Julho de 1997, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente aÁ utilizacàaÄo
abusiva de um auxõÂlio de 400 milhoÄ es de ecus, concedido para a reestruturacàaÄo da MTW Schiffswerft
em Wismar e da Volkswerft Stralsund, noutras empresas do grupo Bremer Vulkan. A Bremer Vulkan
Verbund AG tinha adquirido ao Treuhandanstalt, em 1992 e 1993, estes dois estaleiros navais da
Alemanha Oriental. Foram concedidos montantes consideraÂveis de auxõÂlio aÁ sua reestruturacàaÄo e
modernizacàaÄo. Em 1992, o Conselho adoptou uma derrogacàaÄo especõÂfica ao abrigo da SeÂtima Directiva
relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval (90/684/CEE) para a reestruturacàaÄo dos estaleiros navais da
antiga RDA (Directiva 92/68/CEE do Conselho). De acordo com estas disposicàoÄ es legislativas, o
auxõÂlio concedido tinha de ser utilizado exclusivamente na reestruturacàaÄo dos estaleiros em causa.
Tendo em conta este requisito e os montantes extremamente elevados envolvidos, a ComissaÄo foi
forcàada a autorizar o auxõÂlio, mas apenas em prestacàoÄ es separadas. No decurso do processo, a
ComissaÄo tomou conhecimento de que as notificacàoÄ es dos auxõÂlios pagos no contexto das privatizacàoÄ es
foram incompletas. Tinham jaÂ sido pagos montantes de auxõÂlio consideraÂveis no aÃmbito de acordos
paralelos entre o Treuhandanstalt e a Bremer Vulkan. Incluindo os juros vencidos ateÂ ao final de 1995,
as duas empresas tinham recebido, a tõÂtulo de auxõÂlio, cerca de 166 milhoÄ es de ecus a mais do que o
montante autorizado pela ComissaÄo. A concessaÄo deste montante adicional infringiu as disposicàoÄ es em
mateÂria de auxõÂlios ao investimento (artigo 6o) e relativas ao montante maÂximo de auxõÂlios ao
funcionamento a conceder para a reestruturacàaÄo (artigo 10o-A), nos termos da SeÂtima Directiva
relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval. Deste modo, a ComissaÄo decidiu que este montante de auxõÂlio
era incompatõÂvel com o Tratado. As partes do auxõÂlio que ainda naÄo tinham sido necessaÂrias para a
reestruturacàaÄo foram avancàadas ao grupo Bremer Vulkan, quer na base de acordos de creÂdito
individuais quer, a partir de 1994, no aÃmbito do sistema de concentracàaÄo de fundos do grupo. NaÄo
obstante as investigacàoÄ es exaustivas, foi impossõÂvel determinar com exactidaÄo a finalidade dos auxõÂlios
pagos ao grupo, o que se justifica por duas ordens de razoÄ es. Contrariamente aÁs praÂticas comerciais
normais, o Treuhandanstalt naÄo assegurou que os acordos de privatizacàaÄo continham uma claÂusula
relativa aÁ afectacàaÄo do montante global do subsõÂdio ou a qualquer processo de controlo adequado. A
partir de 1995, pelo menos, a confusaÄo dos fundos tornou-se irreversõÂvel devido aÁs inuÂ meras operacàoÄ es

105 C 22/97.
106 C 7/96.
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no sistema de concentracàaÄo de fundos. Aquando do encerramento deste sistema, no inõÂcio de 1996, os
creÂditos totais da MTW e da Volkswerft ascendiam a 437 milhoÄ es de ecus (854 milhoÄ es de marcos), 400
milhoÄ es dos quais de auxõÂlios. Segundo o relatoÂ rio dos auditores, eÂ muito provaÂvel que as filiais da
Bremer Vulkan, os principais devedores no aÃmbito do sistema de concentracàaÄo de fundos, tenham
recebido partes dos auxõÂlios incorrectamente utilizados. EÂ incontestaÂvel que estes 400 milhoÄ es de ecus,
que incluem um montante naÄo autorizado de 166 milhoÄ es de ecus, naÄo reverteram, como exigido, para
a reestruturacàaÄo dos dois estaleiros, mas foram aplicados de forma abusiva na acepcàaÄo do n.o 2 do
artigo 88.o do Tratado. A ComissaÄo decidiu que o Governo alemaÄo devia recuperar os montantes de
auxõÂlio abusivamente utilizados junto da Bremer Vulkan Verbund AG, no aÃmbito do processo de
faleÃncia da empresa. Ademais, o Governo alemaÄo deve tomar todas as provideÃncias exigidas pelo
direito alemaÄo para recuperar qualquer montante parcial junto de empresas anteriormente
pertencentes ao Grupo Bremer Vulkan, caso tal se revele oportuno no decurso de investigacàoÄ es
subsequentes.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o

para analisar a ultrapassagem do limite anual da capacidade de novas construcàoÄ es navais imposto ao
estaleiro Kvaerner Warnow Werft GmbH, em WarnemuÈ nde. Em diversas decisoÄ es tomadas no perõÂodo
1993-1995, a ComissaÄo aprovou auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo a este estaleiro privatizado da Alemanha
Oriental num montante global de 638 milhoÄ es de ecus (1 247 milhoÄ es de marcos). As aprovacàoÄ es estaÄo
sujeitas a um limite da capacidade de novas construcàoÄ es de 85 000 tbc por ano. Um relatoÂ rio de
controlo de Junho de 1998 indica que este limite seraÂ consideravelmente ultrapassado em 1998 e 1999.
Por conseguinte, consideram-se que deixaram de ser respeitadas as condicàoÄ es impostas na decisaÄo de
autorizacàaÄo do auxõÂlio.

ItaÂlia

a) AuxõÂlio ao investimento a favor da criacàaÄo de estaleiros navais em Oristano e Belvedere
Marittimo 108

Em 22 de Abril, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 2 do artigo 88o do
Tratado CE relativamente a auxõÂlios ao investimento concedidos ao abrigo da Lei italiana no 488/92 e
que visavam a criacàaÄo de dois novos estaleiros navais na Sardenha (Oristano) e na CalaÂbria (Belvedere
Marittimo). Relativamente a estes projectos, que criam novas capacidades de construcàaÄo naval, o no1
do artigo 6o da SeÂtima Directiva estabelece que os auxõÂlios devem estar directamente associados a uma
reducàaÄo irreversõÂvel correspondente aÁ capacidade de outros estaleiros do mesmo Estado-Membro e no
mesmo perõÂodo. Na presente fase, a ComissaÄo tem duÂ vidas de que esta condicàaÄo tenha sido respeitada.

b) AuxõÂlios ao investimento regional a favor de estaleiros navais

Em 30 de Setembro, a ComissaÄo autorizou seis casos de concessaÄo de auxõÂlios ao investimento para a
restruturacàaÄo de estaleiros navais 109. A ComissaÄo considerou que se encontravam reunidos os
requisitos estabelecidos no artigo 6.o da Directiva 90/684/CEE relativa aos auxõÂlios estatais aÁ

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), JO C 307 de 7.10.1998.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159 e 161/98, JO C 409 de 30.12.1998.
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construcàaÄo naval, em especial a condicàaÄo de que o plano de reestruturacàaÄo naÄo acarrete aumentos de
capacidade.

c) Estaleiro naval INMA 110

Em 11 de Novembro, a ComissaÄo decidiu encerrar, mediante decisaÄo final negativa, o processo
iniciado nos termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente ao projecto das Autoridades italianas de
concederem ao estaleiro naval INMA, situado em La Spezia, um auxõÂlio equivalente a 9% do precào do
contrato, ou seja, o dobro do autorizado pela Directiva, para a transformacàaÄo de dois navios de
cruzeiro. A ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio era incompatõÂvel com o mercado comum depois de ter
constatado que o INMA ficara numa situacàaÄo privilegiada relativamente aos restantes estaleiros
comunitaÂrios que disputavam este contrato e que naÄo fora avancàado qualquer argumento que
provasse, por um lado, a necessidade do auxõÂlio para conseguir o contrato face aÁ concorreÃncia de
estaleiros naÄo comunitaÂrios e, por outro, o facto de que, mesmo na auseÃncia de um auxõÂlio taÄo elevado,
o INMA teria obtido o contrato frente aos outros estaleiros comunitaÂrios contactados.

2.4. Sector dos veõÂculos automoÂ veis

RevisaÄo do Enquadramento dos auxõÂlios estatais no sector dos veõÂculos automoÂveis 111

A aplicacàaÄo do novo Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais no sector dos veõÂculos
automoÂ veis, adoptado em Julho de 1997, foi aceite por todos os Estados-Membros, com excepcàaÄo da
SueÂcia. Nestas circunstaÃncias, a ComissaÄo deu inõÂcio, em Outubro de 1997, ao processo previsto no no 2
do artigo 88o relativamente a todos os regimes existentes na SueÂcia susceptõÂveis de se encontrarem na
base de auxõÂlios ao sector dos veõÂculos automoÂ veis a partir de 1 de Janeiro de 1998. No decurso do
processo, as Autoridades suecas aceitaram a posicàaÄo da ComissaÄo, pelo que o processo foi encerrado
por decisaÄo de 21 de Janeiro.

Alemanha

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio regional ao
investimento que ascendia a 218 milhoÄ es de marcos (111,2 milhoÄ es de ecus) a favor da Daimler-
-Chrysler para a producàaÄo de um novo veõÂculo utilitaÂrio nas suas instalacàoÄ es de Ludwigsfelde, no Land
Brandeburgo, regiaÄo elegõÂvel para auxõÂlios regionais nos termos do n.o 3, alõÂnea a), do artigo 87.o. A
ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio, com uma intensidade de 35% dos custos do investimento, respeita as
disposicàoÄ es do Enquadramento dos auxõÂlios no sector dos veõÂculos automoÂ veis.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio regional ao
investimento no valor de 44,4 milhoÄ es de ecus a favor da Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH

110 C 55/97.
111 C 66/97, JO C 122 de 21.4.1998.
112 NN 550/98.
113 N 354/98.
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para a producàaÄo, nas suas instalacàoÄ es de Kaiserslautern, de motores de injeccàaÄo directa. O Land da
RenaÃnia-Palatinado, onde teraÄo lugar os investimentos objecto de auxõÂlio, eÂ elegõÂvel para auxõÂlios
regionais nos termos do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o. A ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio regional, com
uma intensidade de 18% dos custos elegõÂveis, pode ser autorizado a tõÂtulo de auxõÂlio aÁ

«transformacàaÄo», na acepcàaÄo do ponto 3.2 do Enquadramento dos auxõÂlios no sector dos veõÂculos
automoÂ veis e que eram respeitadas as disposicàoÄ es deste enquadramento em mateÂria de auxõÂlios
regionais.

Francàa

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Em 16 de Dezembro, apoÂ s ter verificado que as disposicàoÄ es do Enquadramento dos auxõÂlios no sector
dos veõÂculos automoÂ veis eram respeitadas, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de
auxõÂlios regionais ao investimento num total de 51,72 milhoÄ es de ecus a favor da nova faÂbrica do grupo
Toyota situada em Valenciennes-Onnaing.

Portugal

AutoEuropa 115

As Autoridades portuguesas colaboraram plenamente com a ComissaÄo no que se refere aÁ recuperacàaÄo
dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo concedidos aÁ AutoEuropa (uma empresa comum da Ford/VW, situada em
SetuÂ bal e que fabrica veõÂculos multi-usos) para aleÂm do autorizado no Enquadramento dos auxõÂlios no
sector dos veõÂculos automoÂ veis. A empresa foi criada em 1991 e a ComissaÄo aprovou auxõÂlios ao
investimento e aÁ formacàaÄo nesse ano, ao abrigo do referido Enquadramento. A formacàaÄo beneficiaÂria
do auxilio consistiu em cursos intensivos de preÂ-producàaÄo, ministrados em centros de formacàaÄo
independentes, financiados conjuntamente pelas Autoridades portuguesas e pela AutoEuropa. No
aÃmbito do processo de controlo, verificou-se que a AutoEuropa continuou a beneficiar de
financiamento puÂ blico mesmo depois do inõÂcio da producàaÄo em 1995.

SueÂcia

Volvo Truck Corporation 116

Em 25 de Marcào, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no no 2 do artigo 88o iniciado
relativamente aÁ SueÂcia no que se refere a auxõÂlios aos transportes pagos aÁ Volvo Truck Corporation,
situada em UmeaÊ . Esta decisaÄo baseou-se no facto de as Autoridades suecas terem aceite a proposta da
ComissaÄo de supressaÄo gradual do auxõÂlio entre 1998 e 2003, a qual seraÂ controlada pela ComissaÄo, por
forma a assegurar a observaÃncia das condicàoÄ es estabelecidas.

114 N 438/98.
115 NN 36/97, Competition Newsletter 2/98, p. 83.
116 C 48/97, JO C 215 de 10.7.1998.
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Reino Unido

LDV Ltd 117

Em 11 de Novembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio regional ao
investimento num montante de 38 milhoÄ es de ecus a favor da LDV Ltd para a construcàaÄo, na sua
faÂbrica de Birmingham, de uma nova gama de camionetas de meÂdio e grande tonelagem, no aÃmbito de
uma empresa comum com o construtor Daewoo. A LDV asseguraraÂ a construcàaÄo das camionetas no
Reino Unido e o fornecimento aÁ Daewoo tanto de camionetas como de pecàas sobresselentes, enquanto
a Daewoo prestaraÂ aÁ LDV o apoio teÂcnico e a assisteÃncia necessaÂria para optimizar o nõÂvel de
qualidade do produto e a utilizacàaÄo das capacidades de producàaÄo da faÂbrica. A ComissaÄo concluiu que
os auxõÂlios eram compatõÂveis com o mercado comum depois de ter verificado que os mesmos
respeitavam o Enquadramento dos auxõÂlios no sector dos veõÂculos automoÂ veis.

2.5. Sector das fibras sinteÂticas

BeÂlgica

Decochim S.A. 118

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE relativamente a um auxõÂlio de cerca de 8,2 milhoÄ es de ecus a favor da Decochim S.A., uma
empresa do sector das fibras sinteÂ ticas recentemente criada, destinado a um investimento de 27,2
milhoÄ es de ecus tendo em vista a producàaÄo de fio de polieÂster ignõÂfugo. Embora o Governo belga
justifique este investimento pelo caraÂcter tecnologicamente muito avancàado do produto num segmento
de mercado em que a producàaÄo eÂ deficitaÂria, a ComissaÄo duvida do caraÂcter realmente inovador deste
produto e insiste em assegurar que existe efectivamente uma escassez estrutural aÁ escala comunitaÂria a
nõÂvel da producàaÄo deste fio de polieÂster.

Alemanha

Saxonylon Textil GmbH 119

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE relativamente aos auxõÂlios ao investimento projectados a favor da Saxonylon Textil
GmbH, sob a forma de subvencàoÄ es, num total de 21,56 milhoÄ es de ecus destinados a apoiar a
construcàaÄo de uma nova linha de producàaÄo de fios sinteÂ ticos. O Enquadramento dos auxõÂlios estatais
ao sector das fibras sinteÂ ticas eÂ tambeÂm aplicaÂvel nas regioÄ es em desenvolvimento. A ComissaÄo tem
duÂ vidas seÂrias a respeito da observaÃncia das condicàoÄ es deste enquadramento, tambeÂm aplicaÂvel nos
novos LaÈnder, em especial no que se refere aÁ exigeÃncia de uma diminuicàaÄo significativa das
capacidades de producàaÄo, visto os excedentes registados neste sector.

117 N 420/98.
118 N 263/98.
119 N 362/98.
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Espanha

a) BRILEN SA 120

Em 25 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 2 do artigo 88o

relativamente a uma proposta das Autoridades espanholas de concessaÄo de um auxõÂlio de 1,2 milhoÄ es
de ecus ao produtor de fibras sinteÂ ticas BRILEN S.A., situado em Barbastro, Huesca (AragaÄo). O
projecto de investimento incidia na modernizacàaÄo e melhoramento tecnoloÂ gico das unidades de
producàaÄo de fio de polieÂster. Segundo as Autoridades espanholas, do investimento naÄo resultaria
qualquer aumento global da capacidade de producàaÄo; pelo contraÂrio, tratar-se-ia de uma reorientacàaÄo
da producàaÄo de fibras descontõÂnuas para fios de polieÂster. A ComissaÄo apreciou a proposta aÁ luz do
Enquadramento dos auxõÂlios estatais ao sector das fibras sinteÂ ticas. Dado afigurar-se que o projecto
implicava um aumento das capacidades do sector dos fios de polieÂster, no qual a oferta naÄo eÂ

estruturalmente deficitaÂria, a ComissaÄo duvida que o auxõÂlio proposto seja compatõÂvel com o mercado
comum.

b) SNIACE 121

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar mediante uma decisaÄo parcialmente negativa o
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.odo Tratado CE, que iniciara relativamente aos auxõÂlios de
que beneficiou o produtor espanhol de fibras sinteÂ ticas SNIACE SA, de Torrelavega, CantaÂbria. No
que se refere aos auxõÂlios sob a forma de concessaÄo de taxas de juro inferiores aÁs do mercado no
aÃmbito do reescalonamento de dõÂvidas sociais no montante total de 21,79 milhoÄ es de ecus e dos
acordos celebrados com o Fundo de Garantia Salarial FOGASA, no montante total de 10,2 milhoÄ es de
ecus, a ComissaÄo concluiu que estas vantagens constituõÂam auxõÂlios ilegais e incompatõÂveis com o
mercado comum, visto que naÄo eram respeitadas as disposicàoÄ es do Enquadramento dos auxõÂlios ao
sector das fibras sinteÂ ticas. Portanto, exigiu o seu reembolso, acrescido dos juros devidos. Na sua
decisaÄo, a ComissaÄo naÄo precisa o montante do auxõÂlio, mas refere que eÂ pelo menos equivalente aÁ

diferencàa entre as taxas de juro do mercado e as concedidas nos acordos celebrados com a Segurancàa
Social e o FOGASA.

No que diz respeito aÁs outras medidas, ou seja, uma garantia de um creÂdito de 6 milhoÄ es de ecus, as
medidas financeiras correspondentes aÁ construcàaÄo de uma faÂbrica de tratamento de resõÂduos e a um
perdaÄo parcial de dõÂvidas, a ComissaÄo considerou que naÄo constituõÂam auxõÂlios estatais na acepcàaÄo do
n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, pelo que decidiu encerrar o processo correspondente. Por fim, a
compatibilidade com o Tratado CE do naÄo pagamento pela SNIACE durante 1987-1995 das taxas
relativas aÁ proteccàaÄo do ambiente seraÂ objecto de uma decisaÄo separada da ComissaÄo.

AÂ ustria

Lenzing Lyocell GmbH&Co KG 122

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente aos diferentes auxõÂlios jaÂ concedidos ou a conceder aÁ Lenzing Lyocell GmbH & CO KG,
visto que alguns se baseavam na aplicacàaÄo de regimes de auxõÂlios aprovados ou existentes antes da

120 C 25/98 (ex N 851/97), JO C 199 de 25.6.1998.
121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), JO C 9 de 13.1.1999.
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adesaÄo. Esta empresa integra o grupo austrõÂaco Lenzing, um dos maiores produtores mundiais de
fibras sinteÂ ticas. Os auxõÂlios, destinados ao investimento, aÁ proteccàaÄo do ambiente, aÁ formacàaÄo e
provavelmente ao funcionamento, estaÄo calculados em, pelo menos, 1 034,7 milhoÄ es de xelins (74,7
milhoÄ es de ecus); o montante de alguns auxõÂlios naÄo pode ainda ser determinado (novos auxõÂlios ao
investimento, garantia estatal, provaÂvel auxõÂlio ao funcionamento de um montante consideraÂvel).
Segundo as informacàoÄ es de que dispoÄ e actualmente, a ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas quanto aÁ

compatibilidade destes auxõÂlios com o mercado comum. No que se refere aos auxõÂlios baseados em
regimes existentes ou aprovados, a ComissaÄo naÄo pode aferir se respeitaram as condicàoÄ es e os
montantes maÂximos previstos nestes regimes, pelo que decidiu adoptar uma decisaÄo em que exigia ao
Governo austrõÂaco a apresentacàaÄo de todas as informacàoÄ es necessaÂrias para se poder pronunciar a este
respeito.

Portugal

CORDEX SA 123

Em 4 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo iniciado em Marcào de 1997 nos termos do
no 2 do artigo 88o relativamente aÁ proposta das Autoridades portuguesas de concessaÄo de um auxõÂlio
ao abrigo do programa PEDIP II ao produtor de cordas e cabos CORDEX S.A., situado em Ovar,
Esmoriz. O auxõÂlio, concedido a tõÂtulo de apoio aos planos da empresa de expansaÄo e modernizacàaÄo da
sua gama de produtos de fibras naturais e sinteÂ ticas, bem como de espuma de poliuretano destinada a
uma seÂrie de produtos (colchoÄ es, materiais para sofaÂs, etc.), foi autorizado nos termos do no 3, alõÂnea
a), do artigo 87o do Tratado CE. A ComissaÄo iniciou as investigacàoÄ es formais na medida em que se
afigurava que parte do auxõÂlio projectado infringia o Enquadramento dos auxõÂlios estatais ao sector das
fibras sinteÂ ticas. No decurso do processo nos termos do no 2 do artigo 88o, as Autoridades portuguesas
alteraram consideravelmente a sua notificacàaÄo inicial. Concretamente, aceitaram suprimir da lista dos
custos de investimento elegõÂveis os custos decorrentes de actividades abrangidas pelo Enquadramento,
designadamente o apoio aÁ instalacàaÄo de novas capacidades de fio de polipropileno. O montante de
auxõÂlio proposto diminuiu de 3,47 milhoÄ es de ecus para 2,69 milhoÄ es, incluindo o co-financiamento
pelos Fundos Estruturais comunitaÂrios.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE relativamente a um auxõÂlio ao investimento de 10 milhoÄ es de ecus concedido aÁ COTESI,
empresa do sector das fibras sinteÂ ticas, situada em GrijoÂ , na regiaÄo de Carvalhos. O auxõÂlio tem por
objectivo a modernizacàaÄo do processo produtivo da COTESI. Para o auxõÂlio ser compatõÂvel com o
mercado comum, o investimento deve respeitar as condicàoÄ es indicadas no Enquadramento dos auxõÂlios
ao sector das fibras sinteÂ ticas, mesmo sendo realizado numa regiaÄo elegõÂvel para auxõÂlios com
finalidade regional, ao abrigo da derrogacàaÄo prevista no n.o 3 do artigo 87.o do Tratado CE. A
ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas a este respeito, nomeadamente no que se refere aÁ obrigacàaÄo de uma
diminuicàaÄo significativa da capacidade de producàaÄo como contrapartida do auxõÂlio.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98), JO C 405 de 24.12.1998.
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2.6. Sector financeiro

Francàa

a) SocieteÂ Marseillaise de CreÂdit 125

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no no 2 do artigo 88o do
Tratado CE e autorizar auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo com vista aÁ privatizacàaÄo da SMC num montante total
de 953 milhoÄ es de ecus. Estes auxõÂlios foram aprovados na condicàaÄo de a SMC recentrar as suas
actividades no sector da banca comercial de rede e de o plano de reestruturacàaÄo apresentado pelo seu
adquirente privado, o Banque Chaix, filial do CreÂdit Commercial de France, ser realmente executado.

A ComissaÄo considerou, sob reserva de prosseguirem os esforcàos envidados para melhorar a
rendibilidade da sua exploracàaÄo, que a SMC eÂ uma empresa viaÂvel. O banco dispoÄ e de fundos proÂ prios
suficientes para satisfazer as suas obrigacàoÄ es regulamentares, mas naÄo possui um nõÂvel de fundos
proÂ prios superior ao estritamente necessaÂrio para a aprovacàaÄo do auxõÂlio. A ComissaÄo considerou que
eram necessaÂrias contrapartidas para compensar as distorcàoÄ es da concorreÃncia, nomeadamente o
abandono definitivo das cinco actividades bancaÂrias e financeiras que a SMC desenvolveu nos dez
uÂ ltimos anos, paralelamente aÁs suas actividades de banco comercial.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Em 20 de Maio, a ComissaÄo aprovou o auxõÂlio complementar concedido pela Francàa ao CreÂdit
Lyonnais, adicionalmente a dois pagamentos de auxõÂlios de 6,8 mil milhoÄ es de ecus (45 mil milhoÄ es de
francos franceses) e de cerca de 600 milhoÄ es de ecus (4 mil milhoÄ es de francos franceses) autorizados
em 1995 e 1996, respectivamente. O auxõÂlio complementar refere-se ao aumento dos prejuõÂzos do
Consortium de ReÂalisations (CDR), aÁ alteracàaÄo das condicàoÄ es das taxas de juro associadas ao
empreÂstimo concedido pelo CreÂdit Lyonnais ao Etablissement public et de Participations (EPFR) e ao
abandono pelo EPFR da subscricàaÄo de uma obrigacàaÄo de cupaÄo zero a financiar pelo CreÂdit Lyonnais.
O montante total do auxõÂlio adicional oscilava entre 8 e 15 mil milhoÄ es de ecus (53 e 98 mil milhoÄ es de
francos franceses), uma vez que naÄo era possõÂvel fixar com exactidaÄo o montante das futuras perdas do
CDR.

A ComissaÄo considerou serem imprescindõÂveis contrapartidas significativas a fim de compensar os
concorrentes pelas distorcàoÄ es globais da concorreÃncia. Nestas circunstaÃncias, o auxõÂlio foi aprovado na
condicàaÄo de o CreÂdit Lyonnais reduzir o seu balancào em 310 mil milhoÄ es de francos franceses, na
Europa e a nõÂvel mundial, reducàaÄo muito superior aÁ imposta ao banco em 1995, isto eÂ, globalmente e
em relacàaÄo a 31 de Dezembro de 1994, o balancào deve diminuir mais de um tercào. Ademais, ateÂ ao ano
2000, o CreÂdit Lyonnais deveraÂ reduzir para 1850 o nuÂ mero dos seus balcoÄ es em Francàa. O Governo
franceÃs comprometeu-se a privatizar o CreÂdit Lyonnais ateÂ Outubro de 1999. ApoÂ s a privatizacàaÄo, a
expansaÄo do banco deveraÂ limitar-se a 3,2% ao ano ateÂ 2001 e 58% dos resultados lõÂquidos teraÄo de ser
distribuõÂdos sob a forma de dividendos ateÂ 2003.

125 C 42/96 (ex NN 194/95).
126 C 47/96 (ex NN 113/96), JO L 221 de 8.8.1998.
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c) SocieteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Em 22 de Julho, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no no 2 do artigo 88o, iniciado
em 18 de Setembro de 1996 e alargado em 2 de Abril de 1997, relativamente aÁs medidas de
recapitalizacàaÄo e de cessaÄo de uma parte da SDBO ao CreÂdit Lyonnais. A ComissaÄo concluiu que o
aumento de capital da SDBO de cerca de 36,4 milhoÄ es de ecus, financiado pelo Estado franceÃs por
intermeÂdio do Consortium de ReÂalisations (CDR), antes da cessaÄo ao CreÂdit Lyonnais das suas
actividades saÄs constitui um auxõÂlio estatal ilegal e incompatõÂvel com o Tratado.

ItaÂlia

a) Banco di Napoli 128

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou os auxõÂlios ao saneamento, reestruturacàaÄo e privatizacàaÄo do
Banco di Napoli previstos no Decreto-Lei no 163 de 27.03.96, convertido em Lei no 588 de 19.11.96.
Trata-se, em especial, do aumento de capital do Banco di Napoli pelo Tesouro, dos adiantamentos do
Banca d'Italia segundo as modalidades estabelecidas no decreto ministerial de 27.09.74 destinados aÁ

cobertura das perdas da SocietaÁ per la Gestione di AttivitaÁ , bem como de reducàoÄ es fiscais. O custo
lõÂquido desta operacàaÄo para o Estado estaÂ calculado entre 1,14 mil milhoÄ es de ecus e 6,1 mil milhoÄ es de
ecus. A autorizacàaÄo das medidas em causa estaÂ condicionada, nomeadamente, ao respeito pela ItaÂ lia
do compromisso de o banco ceder ou encerrar, antes do final de 1998, 18 balcoÄ es no Norte e Centro de
ItaÂ lia, para aleÂm da cessaÄo de 59 balcoÄ es e 7 filiais e ageÃncias no estrangeiro jaÂ realizada, assim como
da filial de Madrid. Em contrapartida, os adiantamentos concedidos pelo Banca d'Italia para a
liquidacàaÄo da filial bancaÂria Isveimer naÄo saÄo considerados auxõÂlios ao Banco Di Napoli, desde que
este naÄo readquira os activos da liquidacàaÄo da Isveimer, salvo no caso de a venda destes activos a
terceiros se revelar impossõÂvel ou de a liquidacàaÄo ser mais vantajosa.

b) Banco di Sicilia e Sicilcassa 129

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 2 do artigo 88o

relativamente aos auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo a favor da Sicilcassa e/ou do Banco di Sicilia. A ComissaÄo
solicitou aÁs Autoridades italianas informacàoÄ es complementares a fim de determinar se a operacàaÄo de
criacàaÄo de um poÂ lo bancaÂrio regional na SicõÂlia beneficiava de auxõÂlios estatais compatõÂveis com as
regras comunitaÂrias de concorreÃncia. Em especial, trata-se das medidas de apoio aÁ aquisicàaÄo pelo
Banco di Sicilia do activo e passivo da Sicilcassa que, em Setembro de 1997, foi objecto de um processo
de liquidacàaÄo administrativa forcàada. A ComissaÄo solicitou informacàoÄ es adicionais sobre o plano de
reestruturacàaÄo do Banco di Sicilia, designadamente sobre a integracàaÄo da Sicilcassa no mercado
bancaÂrio siciliano, e sobre as estimativas dos resultados do banco e os cenaÂrios utilizados para o seu
caÂ lculo.

127 C 44/96.
128 C 40/96.
129 C 16/98 (ex NN 10/98), JO C 297 de 25.9.1998.

28.o REL. CON. 1998

252 APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NA UNIAÄ O EUROPEIA



2.7. Sector dos transportes

a) Transportes aeÂreos

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente a duas subvencàoÄ es de
24 407 ecus e 6 696 ecus (984 600 e 270 116 francos belgas, respectivamente) que a RegiaÄo da Flandres
ia conceder aÁ companhia aeÂrea Air Belgium e ao operador turõÂstico Sunair como contrapartida da
utilizacàaÄo do aeroporto de Ostende. Pelo contraÂrio, a ComissaÄo naÄo se opoÃ s ao pagamento ao operador
turõÂstico Sunair de 111 550 ecus (4,5 milhoÄ es de francos belgas), correspondente ao financiamento pela
RegiaÄo da Flandres de um programa de promocàaÄo dos aeroportos de Ostende e de AntueÂrpia.

Em 3 de Junho, a ComissaÄo naÄo levantou objeccàoÄ es ao pagamento aÁ Alitalia de uma segunda parcela
de auxõÂlio num montante de 258,23 milhoÄ es de ecus (500 mil milhoÄ es de liras). Esta decisaÄo inscreve-se
no aÃmbito da decisaÄo positiva adoptada em 15 de Julho de 1997 relativamente ao aumento de capital
da companhia, num montante total de 1 420 milhoÄ es de ecus (2,75 bilioÄ es de liras italianas), pagaÂveis
em treÃ s prestacàoÄ es, desde que respeitadas certas condicàoÄ es que garantam, em especial, o
acompanhamento do plano de reestruturacàaÄo, a transpareÃncia das modalidades de aplicacàaÄo e que
as dificuldades da Alitalia naÄo sejam transferidas para as companhias concorrentes. Reiterando a
necessidade de recuperar o atraso registado a nõÂvel da reducàaÄo dos custos, nomeadamente para o
pessoal de voo, a ComissaÄo verifica que o plano de reestruturacàaÄo foi satisfatoriamente aplicado e que
a ItaÂ lia assumiu compromissos suplementares destinados, por um lado, a garantir que o auxõÂlio naÄo seraÂ

utilizado para financiar precàos de promocàaÄo e, por outro, a permitir aÁs companhias aeÂreas concorrentes
beneficiarem de direitos de traÂ fego para paõÂses terceiros.

Em 22 de Julho, na sequeÃncia da anulacàaÄo pelo Tribunal de Primeira InstaÃncia da decisaÄo da ComissaÄo
de 27 de Julho de 1994 que autorizava a recapitalizacàaÄo da Air France ateÂ um montante de 3 050
milhoÄ es de ecus (20 000 milhoÄ es de francos franceses) com base na fundamentacàaÄo insuficiente de dois
pontos relativos, respectivamente, aÁ compra de novos avioÄ es e aÁ situacàaÄo competitiva da Air France
nas rotas fora do Espacào EconoÂ mico Europeu (EEE), a ComissaÄo decidiu adoptar uma nova decisaÄo
de autorizacàaÄo do mesmo montante, clarificando a sua posicàaÄo sobre os dois aspectos suscitados pelo
Tribunal. Salienta, em primeiro lugar, que o auxõÂlio se inscreve no aÃmbito de um plano de
reestruturacàaÄo considerado convincente pelo Tribunal, que o sector dos transportes aeÂreos atravessa
um perõÂodo de forte expansaÄo, que a oferta de lugares da Air France continua estaÂvel e que o auxõÂlio
concedido aÁ Air France se destina integralmente a reduzir o endividamento da empresa e naÄo a
financiar a aquisicàaÄo de novas aeronaves. Em segundo lugar, a ComissaÄo indica que as condicàoÄ es
globais impostas ofereciam por si soÂ garantias suficientes quanto aÁs ligacàoÄ es fora do EEE, em especial
visto implicarem uma diminuicàaÄo das quotas de mercado em todo o mundo, que as condicàoÄ es de
concorreÃncia eram muito mais afectadas pelo auxõÂlio relacionado com as ligacàoÄ es internas no EEE do
que noutras rotas e que, por fim, uma restricàaÄo excessiva da oferta da Air France nas ligacàoÄ es fora do
EEE beneficiaria fundamentalmente as companhias aeÂreas de paõÂses terceiros.

Em 29 de Julho, a ComissaÄo autorizou, nos termos do n.o 2, alõÂnea a), do artigo 87.o, os auxõÂlios de
caraÂcter social concedidos aos residentes nos arquipeÂ lagos das CanaÂrias e Baleares que utilizam as
ligacàoÄ es aeÂreas internas destes arquipeÂlagos. Em 27 de Agosto, foi adoptada uma decisaÄo semelhante
relativamente aos auxõÂlios concedidos aos residentes na regiaÄo da Madeira que utilizam as ligacàoÄ es
aeÂreas com o resto de Portugal.

Em 14 de Agosto, a ComissaÄo autorizou um auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da companhia Olympic Airways,
que consistia em garantias de um empreÂstimo, numa reducàaÄo da dõÂvida da empresa e numa injeccàaÄo de
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capital. Este auxõÂlio, autorizado inicialmente em Outubro de 1994, fora parcialmente congelado
durante mais de dois anos devido ao incumprimento pelo Governo grego de algumas condicàoÄ es da
decisaÄo de autorizacàaÄo. A ComissaÄo considerou que passaram a ser respeitados todos os compromissos
assumidos pelas Autoridades gregas e que o auxõÂlio, integrado num plano de reestruturacàaÄo revisto e
prorrogado ateÂ 2002, era compatõÂvel com as regras da concorreÃncia. Todavia, a ComissaÄo reduziu o
montante autorizado da injeccàaÄo de capital de 54 000 milhoÄ es para 40 800 milhoÄ es de dracmas,
prorrogou ateÂ 2002 a validade das condicàoÄ es anteriormente impostas e sujeitou a sua decisaÄo ao
cumprimento de condicàoÄ es suplementares.

Em 11 de Novembro, a ComissaÄo autorizou, em aplicacàaÄo do Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais a favor do ambiente, uma subvencàaÄo de 332 637 florins concedida pelos PaõÂses Baixos aÁ

Martinair e destinada aÁ instalacàaÄo de novos equipamentos que permitem reduzir as emissoÄ es poluentes.

b) Transportes marõÂtimos

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo deu tambeÂm inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado relativamente a um auxõÂlio concedido pela Espanha aÁ companhia marõÂtima TrasmediterraÂnea,
no aÃmbito de um contrato de servicào puÂ blico entre esta empresa e o Estado espanhol. Ao iniciar o
referido procedimento, a ComissaÄo manifestou duÂ vidas quanto aÁs modalidades do contrato e aÁs
circunstaÃncias que rodearam a sua atribuicàaÄo.

Em 7 de Abril, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
relativamente a diversas medidas de auxõÂlio associadas aÁ reorganizacàaÄo da companhia marõÂtima
francesa Brittany Ferries em razaÄo, por um lado, das duÂ vidas quanto ao efeito positivo destas medidas
sobre a viabilidade da empresa e, por outro, do risco de distorcàaÄo da concorreÃncia entre companhias
marõÂtimas dos diversos Estados-Membros.

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu alargar o procedimento do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado a
um projecto de auxõÂlio complementar de 80 milhoÄ es de francos franceses a favor da Brittany Ferries,
bem como a qualquer auxõÂlio suplementar associado aÁ reestruturacàaÄo desta empresa.

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo iniciou o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
relativamente a vaÂrias alegadas medidas de auxõÂlio aÁ companhia francesa Corsica Marittima, filial da
SNCM, companhia marõÂtima incumbida de obrigacàoÄ es de servicào puÂ blico entre o continente franceÃs e a
CoÂ rsega.

No mesmo dia, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente a medidas planeadas
pelo Governo irlandeÃs e destinadas a reduzir os custos salariais suportados pelos armadores
decorrentes do emprego a bordo de marinheiros comunitaÂrios. Visto que estas medidas naÄo beneficiam
apenas os navios registados num Estado-Membro, contrariamente aÁs OrientacàoÄ es comunitaÂrias sobre
auxõÂlios estatais aos transportes marõÂtimos, foram consideradas incompatõÂveis com o artigo 87.o do
Tratado.

c) Sector portuaÂ rio

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado relativamente a medidas de auxõÂlio destinadas a reduzir os custos de exploracàaÄo das empresas
portuaÂrias em ItaÂ lia. A ComissaÄo manifestou assim duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade destas
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medidas, que acrescem aÁs destinadas a favorecer a reestruturacàaÄo do sector portuaÂrio italiano e que
saÄo objecto de um processo de exame paralelo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado.

d) Transportes ferroviaÂ rios

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es ao projecto de auxõÂlio notificado
pelas autoridades britaÃnicas relativo a medidas adicionais de financiamento da construcàaÄo,
manutencàaÄo e gestaÄo do Channel Tunnel Rail Link (CTRL), a infra-estrutura ferroviaÂria de comboios
de alta velocidade entre Londres e o tuÂ nel sob a Mancha. Ao apreciar os auxõÂlios notificados, a
ComissaÄo distinguiu claramente as medidas a favor do gestor da infra-estrutura das que beneficiam o
operador ferroviaÂrio. Dado que a CTRL faz parte da linha Paris-Bruxelas-ColoÂ nia -AmesterdaÄo-
-Londres, um dos 14 projectos considerados prioritaÂrios no aÃmbito do desenvolvimento das redes
transeuropeias, a ComissaÄo considerou que as medidas a favor do gestor da infra-estrutura eram
compatõÂveis com o mercado comum, nos termos do n.o 3, alõÂnea b), do artigo 87.o do Tratado. No que
se refere aos auxõÂlios ao operador ferroviaÂrio, a ComissaÄo teve em conta o facto de o auxõÂlio se destinar
a compensar os encargos de utilizacàaÄo da infra-estrutura. Assim, autorizou o auxõÂlio ao abrigo do n.o 1,
alõÂnea b), do artigo 3.o do Regulamento no1107/70.

e) Transportes rodoviaÂ rios

Em 4 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado relativamente ao regime de isencàoÄ es de portagens na auto-estrada de Tauern, AÂ ustria, dado o
caraÂcter de auxõÂlios ao funcionamento destas medidas.

Em 25 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo relativamente aÁs medidas de auxõÂlio aos
transportes rodoviaÂrios e aos transportes intermodais italianos, em razaÄo das suas duÂ vidas quanto aÁ

admissibilidade dessas medidas aÁ luz do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o do Tratado.

Em 1 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final parcialmente negativa relativamente ao regime
espanhol de auxõÂlios aÁ aquisicàaÄo de veõÂculos industriais. A ComissaÄo considerou que os auxõÂlios a
entidades puÂ blicas locais e a organismos que prestam servicàos puÂ blicos locais, bem como a pessoas
singulares ou PME de sectores distintos dos transportes e que exercem actividades exclusivamente
locais ou regionais, naÄo constituõÂam auxõÂlios na acepcàaÄo do n.o1 do artigo 87.o do Tratado. Todas os
outros auxõÂlios das Autoridades espanholas saÄo ilegais, pelo que a ComissaÄo solicitou a sua devolucàaÄo.

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo relativamente aÁ prorrogacàaÄo para
1997 deste mesmo regime.

f) Transportes combinados

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu, nos termos do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o, naÄo levantar
objeccàoÄ es a auxõÂlios dos PaõÂses Baixos destinados a aumentar a capacidade do terminal de transportes
combinados em Born.

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu que as medidas destinadas a financiar a construcàaÄo de um
novo terminal de transportes combinados no PaõÂs de Gales naÄo constituõÂam auxõÂlios na acepcàaÄo do
artigo 87.o do Tratado.
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g) NavegacàaÄo interna

Em 2 de Outubro, a ComissaÄo autorizou a alteracàaÄo introduzida pelas Autoridades francesas no Plano
EconoÂ mico e Social dos transportes fluviais para 1997 e 1998, aprovado por decisaÄo de 1 de Outubro
de 1997.

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo autorizou um auxõÂlio ao investimento concedido pelo Governo
neerlandeÃs para a criacàaÄo do Barge Control Center, um centro de coordenacàaÄo de embarcacàoÄ es de
navegacàaÄo interna no porto de RoterdaÄo. Por outro lado, deu inõÂcio a um processo relativamente a
auxõÂlios destinados a cobrir os custos de gestaÄo operacional do projecto, considerados auxõÂlios ao
funcionamento.

2.8. Agricultura

Aplicando o princõÂpio geral que proõÂbe aos Estados-Membros a concessaÄo de auxõÂlios ao
funcionamento, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado contra uma lei grega que anulava e consolidava dõÂvidas atraveÂs do Banco AgrõÂcola da GreÂcia,
abrangendo um nuÂ mero significativo de exploracàoÄ es agrõÂcolas (mais de 200 beneficiaÂrios). As dõÂvidas
globais a compensar ascendiam a, pelo menos, 158,6 mil milhoÄ es de dracmas (cerca de 450 milhoÄ es de
ecus) e a consolidacàaÄo das dõÂvidas envolve um montante de 4,2 mil milhoÄ es de dracmas (cerca de 12
milhoÄ es de ecus). As dõÂvidas resultam principalmente de prejuõÂzos de funcionamento nas exploracàoÄ es
contempladas; nestes casos, a ComissaÄo considera que as medidas propostas constituem um auxõÂlio ao
funcionamento, o que naÄo eÂ permitido pelas regras da concorreÃncia em mateÂria de auxõÂlios estatais e se
afigura tambeÂm incompatõÂvel com as disposicàoÄ es das correspondentes organizacàoÄ es comuns de
mercado. Outras dõÂvidas relacionam-se, aparentemente, com uma «polõÂtica intervencionista» do
Estado grego. Na auseÃncia de dados exactos sobre essa polõÂtica, a ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas quanto
aÁ sua compatibilidade com a polõÂtica agrõÂcola comum. Outras dõÂvidas menores resultam da criacàaÄo e do
funcionamento de infra-estruturas e da reconstrucàaÄo de bens afectados por desastres naturais. A
ComissaÄo iniciou ainda o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado relativamente a
outras medidas incluõÂdas na citada lei, como reducàoÄ es das contribuicàoÄ es para a segurancàa social
devidas por cooperativas, venda de activos puÂ blicos, auxõÂlios ao investimento, medidas para apoiar a
pecuaÂria e, no caso de uma cooperativa, ajuda para o pagamento de salaÂrios. Na sequeÃncia da
aprovacàaÄo de uma lei que sujeita a remissaÄo de dõÂvidas pelas autoridades nacionais aÁ preÂvia
autorizacàaÄo da ComissaÄo, nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, a ComissaÄo decidiu naÄo emitir
uma injuncàaÄo contra a GreÂcia. Em Outubro de 1998, na sequeÃncia de um pedido formulado pelo
Estado grego, o caso foi submetido ao Conselho, ao abrigo do procedimento previsto no n.o 2,
terceiro paraÂgrafo, do artigo 88.o do Tratado. O pedido tem efeito suspensivo sobre o procedimento
instaurado pela ComissaÄo ateÂ que o Conselho comunique a sua proÂ pria posicàaÄo. O Conselho pode, por
unanimidade, decidir que o auxõÂlio eÂ compatõÂvel com o mercado comum, em derrogacàaÄo ao disposto no
artigo 87.o, se tal decisaÄo for justificada por circunstaÃncias excepcionais. Contudo, se o Conselho naÄo
comunicar a sua posicàaÄo no prazo de treÃs meses a contar do pedido formulado pelo Estado-Membro, a
ComissaÄo decidiraÂ sobre o caso.

A ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o em relacàaÄo ao que
constituõÂa, aparentemente, um auxõÂlio ao funcionamento concedido pela Irlanda e relacionado
simultaneamente com o sector da agricultura e com o sector dos transportes. Trata-se do pagamento de
1 milhaÄo de libras irlandesas (cerca de 1,298 milhoÄ es de ecus) de auxõÂlio estatal aÁ companhia irlandesa
Gaelic Ferries, pela prestacàaÄo de um servicào de «ferry» destinado ao transporte de gado da Irlanda
para o continente europeu. A intervencàaÄo do Estado foi determinada pela decisaÄo de um operador
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privado de «ferries» de interromper o seu servicào de transporte por razoÄ es comerciais relacionadas
com a pressaÄo exercida por grupos de defesa do bem-estar dos animais. Na decisaÄo de instauracàaÄo do
procedimento, a ComissaÄo registou que o objectivo confesso e o efeito do auxõÂlio estatal consistiam em
assegurar aos criadores de animais irlandeses o acesso ao mercado continental. Pode assumir-se que
esta medida beneficia os exportadores na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado. De facto, as
tarifas cobradas pela Gaelic Ferries, embora correspondendo aÁs que os exportadores tinham de
suportar anteriormente, naÄo teriam tido qualquer efeito praÂtico, dado que soÂ o pagamento adicional do
Estado induziu um novo transportador a iniciar o servicào de transporte de animais. Por conseguinte, a
ComissaÄo considerou que a medida poderia constituir um auxõÂlio ao funcionamento em favor dos
exportadores irlandeses de gado, porquanto poupa a estes uÂ ltimos uma parte dos custos de transporte
que teriam de suportar se o Estado naÄo tivesse intervindo.

No que se refere aos auxõÂlios estatais justificados por «acontecimentos excepcionais», abrangidos pelo
n.o 2, alõÂnea b), do artigo 87.o do Tratado, uma decisaÄo respeitante a um processo belga (ValoÂ nia) criou
um precedente em mateÂria de auxõÂlios estatais concedidos em casos de BSE ocorridos fora do Reino
Unido. A ComissaÄo considerou pela primeira vez a ajuda compensatoÂ ria por danos sofridos no sector
da carne de bovino em consequeÃncia da crise da BSE compatõÂvel com o mercado comum ao abrigo da
derrogacàaÄo prevista no n.o 2, alõÂnea b), do artigo 87.o do Tratado, mesmo que o prejuõÂzo se tenha
verificado fora do Reino Unido, onde fora imposto um embargo. A ComissaÄo adoptou a mesma
abordagem num processo respeitante a auxõÂlios estatais concedidos pelo Estado italiano.

Na sequeÃncia de uma tendeÃncia jaÂ revelada em anos anteriores, a ComissaÄo continuou em 1998 a
receber um nuÂ mero substancial de notificacàoÄ es de vaÂrios Estados-Membros relativas a auxõÂlios para
compensar calamidades naturais e acontecimentos extraordinaÂrios. Num caso grego especialmente
interessante, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa em relacàaÄo a um auxõÂlio aos produtores
de lentilhas em Lefkada, destinado a compensar estes produtores dos prejuõÂzos causados pela seca em
1996. Embora as Autoridades gregas se tenham comprometido a respeitar as regras estabelecidas pela
praÂtica da ComissaÄo no que se refere a acontecimentos em princõÂpio naÄo directamente abrangidos pelo
n.o 2, alõÂnea b), do artigo 87.o, neste caso especõÂfico a compensacàaÄo foi calculada com base no valor de
mercado das lentilhas, o que certamente iria conduzir a um excesso de compensacàaÄo. A ComissaÄo
decidiu igualmente dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o relativamente a um
projecto de auxõÂlio aos produtores de melaÄo e de melancia da regiaÄo de Tessalonica, a fim de os
compensar pelos prejuõÂzos causados pelos ratos de campo. A ComissaÄo considerou que esta situacàaÄo
naÄo podia ser abrangida pela definicàaÄo de «acontecimentos extraordinaÂrios» na acepcàaÄo do n.o 2,
alõÂnea b), do artigo 87.o, naÄo respeitando as regras estabelecidas pela praÂtica da ComissaÄo para
acontecimentos equivalentes.

No que se refere aos auxõÂlios aÁ transformacàaÄo e aÁ comercializacàaÄo de produtos agrõÂcolas, a ComissaÄo
adoptou uma decisaÄo final negativa contra a Alemanha relativamente a auxõÂlios que poderiam ser
concedidos ao abrigo dos regimes de auxõÂlios regionais existentes. Em 1995, a ComissaÄo propoÃ s aÁs
Autoridades alemaÄs e aos outros Estados-Membros orientacàoÄ es e medidas adequadas para os auxõÂlios
estatais associados a investimentos na transformacàaÄo e comercializacàaÄo de produtos agrõÂcolas. Estas
orientacàoÄ es fixam uma taxa de auxõÂlio maÂxima de 75% para investimentos em regioÄ es do
Objectivo n.o 1 e de 55% noutras regioÄ es da Comunidade. As mesmas orientacàoÄ es declaram que
naÄo pode ser concedido qualquer auxõÂlio para investimentos abrangidos pelas restricàoÄ es sectoriais
estabelecidas pela DecisaÄo 94/173/CE da ComissaÄo, que estabelece criteÂrios de seleccàaÄo relativos ao
melhoramento das condicàoÄ es de transformacàaÄo e de comercializacàaÄo de produtos agrõÂcolas e silvõÂcolas.
Estas restricàoÄ es sectoriais, que foram estabelecidas pela ComissaÄo de acordo com uma anaÂ lise de
mercados representativos, impedem em geral a concessaÄo de auxõÂlios ao investimento em sectores
onde se verifique um excesso de capacidade ao nõÂvel comunitaÂrio. Em resposta aÁ proposta da
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ComissaÄo, as Autoridades alemaÄs aceitaram as restricàoÄ es aÁs medidas de auxõÂlio concedidas ao abrigo
de regimes sectoriais. No entanto, as Autoridades alemaÄs replicaram que naÄo podiam aceitar a
aplicacàaÄo de limitacàoÄ es sectoriais no caso de regimes de auxõÂlio regionais. Com efeito, aquelas
autoridades consideravam que deviam poder evitar as limitacàoÄ es sectoriais impostas pelos objectivos
da PAC sempre que tal fosse justificado por objectivos de polõÂtica de desenvolvimento regional. Na
sequeÃncia do procedimento iniciado nos termos do n.o 2 do artigo 88.o em Julho de 1996 e
considerando as observacàoÄ es formuladas pelo Governo alemaÄo, a ComissaÄo naÄo poÃ de acolher estes
argumentos. A ComissaÄo fez notar que as restricàoÄ es sectoriais haviam jaÂ tomado em conta os
objectivos da polõÂtica regional, na medida em que as mesmas restricàoÄ es permitiam determinados tipos
de investimento que teriam sido proibidos noutras regioÄ es da Comunidade. Noutros casos, a ComissaÄo
considerou improvaÂvel que investimentos em sectores onde existe um excesso de capacidade a nõÂvel
comunitaÂrio pudessem induzir um desenvolvimento regional duradouro, podendo pelo contraÂrio ter
efeitos negativos nas trocas comerciais. AleÂm disso, a ComissaÄo observou que a distincàaÄo defendida
pelas Autoridades alemaÄs entre auxõÂlios sectoriais e regionais permitiria aÁs autoridades competentes
contornar a polõÂtica comunitaÂria atraveÂs da reclassificacàaÄo de uma medida de auxõÂlio ao abrigo do
regime pertinente. Por estas razoÄ es, a ComissaÄo pediu aÁs autoridades alemaÄs que alterassem os seus
regimes de auxõÂlio regionais de modo a assegurar que naÄo seraÂ concedido qualquer auxõÂlio para
investimentos em sectores abrangidos pelas restricàoÄ es estabelecidas na DecisaÄo 94/173/CE.

Numa decisaÄo sobre auxõÂlios concedidos pela ItaÂ lia para a transformacàaÄo e comercializacàaÄo de
produtos agrõÂcolas, a ComissaÄo decidiu que os limites sectoriais naÄo se aplicavam aos auxõÂlios nacionais
para investimentos no sector retalhista nem aos investimentos planeados por empresas cujo volume de
negoÂ cios relacionado com o sector grossista (vendas a outros comerciantes) represente, no maÂximo,
20% do respectivo volume total de negoÂ cios e cujo volume de negoÂ cios respeitante ao comeÂrcio de
produtos agrõÂcolas referidos no ponto 2 do anexo da DecisaÄo 94/173/CE represente, no maÂximo, 20%
do volume de negoÂ cios total do comerciante em causa. Incluem-se aqui, por exemplo, grandes
superfõÂcies de distribuicàaÄo que vendem geralmente em grandes quantidades a utilizadores finais,
particulares ou profissionais (prestadores de servicàos: restaurantes, meÂdicos, cabeleireiros, etc.), e,
ocasionalmente, a pequenos comerciantes. Ao tomar esta decisaÄo, a ComissaÄo considerou que esses
auxõÂlios poderiam contribuir, por um lado, para o desenvolvimento do sector, especialmente atraveÂs do
melhoramento das condicàoÄ es de distribuicàaÄo de produtos agrõÂcolas e, por outro, correspondiam aÁ loÂ gica
do sistema introduzido pelos criteÂrios de seleccàaÄo referidos no anexo da DecisaÄo 94/173/CE.

No que se refere aos auxõÂlios de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo, a ComissaÄo adoptou em 1997 uma
decisaÄo final negativa em relacàaÄo a um auxõÂlio de emergeÃncia concedido por Portugal. Tratava-se de
uma garantia do Estado no quadro de um empreÂstimo para consolidacàaÄo de dõÂvidas concedido aÁ

empresa puÂ blica de comercializacàaÄo de cereais EPAC. As Autoridades portuguesas naÄo respeitaram a
decisaÄo que impunha a anulacàaÄo do auxõÂlio e o caso transitou para o Tribunal de Justicàa das
Comunidades Europeias. Subsequentemente, Portugal notificou aÁ ComissaÄo um plano de reestrutu-
racàaÄo e privatizacàaÄo da EPAC que implicava a concessaÄo a esta empresa de um auxõÂlio estatal
suplementar no montante de 15,5 mil milhoÄ es de escudos (cerca de 77,5 milhoÄ es de ecus).
Simultaneamente, as mesmas autoridades notificaram aÁ ComissaÄo uma injeccàaÄo de capital na
SILOPOR, que tinha por objectivo financiar a maior parte das dõÂvidas desta empresa aÁ EPAC, que
totalizam actualmente 31,35 mil milhoÄ es de escudos (157 milhoÄ es de ecus). Esta injeccàaÄo de capital foi
acompanhada de um programa de privatizacàaÄo da actividade de movimentacàaÄo em silos de cereais. No
aÃmbito desta operacàaÄo, os silos portuaÂrios continuaraÄo a ser propriedade puÂ blica, mas a sua exploracàaÄo
seraÂ transferida para empresas privadas. A ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o relativamente a estas medidas, dado naÄo ser possõÂvel, na presente fase, concluir que
os auxõÂlios aÁ EPAC respeitam as orientacàoÄ es pertinentes aplicaÂveis aÁ reestruturacàaÄo de empresas em
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dificuldade. Acresce que naÄo eÂ certo que a injeccàaÄo de capital na SILOPOR se justifique de acordo
com o princõÂpio do investidor privado, conforme alegam as Autoridades portuguesas.

No que diz respeito aos auxõÂlios que visam a reestruturacàaÄo de empresas em dificuldade, a ComissaÄo
decidiu naÄo aprovar o auxõÂlio estatal concedido aÁ empresa Hijos de Andres Molina SA (HAMSA), de
Jaen (Andaluzia), e exigiu que os auxõÂlios pagos fossem recuperados. A empresa beneficiaÂria, que
possui cinco divisoÄ es de producàaÄo (produtos aÁ base de carne, matadouros, unidades suinõÂcolas, fabrico
de queijo e alimentacàaÄo animal) possui uma forcàa de trabalho de 450 pessoas e tem tido dificuldades
financeiras desde 1993. O Instituto de Fomento de Andalucia (IFA) controla a empresa desde 1995,
tendo adquirido em 1997 uma participacàaÄo de 80%. De 1993 a 1998 a HAMSA recebeu apoio do
Governo espanhol por intermeÂdio do IFA, sob forma de garantias (no total de 10,05 milhoÄ es de ecus) e
de empreÂstimos (no total de 36,6 milhoÄ es de ecus), bem como de remissaÄo de dõÂvidas (no total de 8,18
milhoÄ es de ecus) para com organismos do Estado (segurancàa social, financàas, etc.). A ComissaÄo
entendeu que estes auxõÂlios naÄo eram legais nem compatõÂveis com o mercado comum, aÁ luz do n.o 1 do
artigo 87.o e que os mesmos naÄo podiam beneficiar das derrogacàoÄ es previstas nos n.os 2 e 3 do mesmo
artigo. Em especial, os auxõÂlios naÄo eram conformes aÁs OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos auxõÂlios
estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade 130. Em consequeÃncia
da decisaÄo da ComissaÄo relativa a estes auxõÂlios, a Espanha tem de rescindir os contratos de
empreÂstimo, revogar as garantias ainda em vigor e adoptar as medidas necessaÂrias para recuperar os
auxõÂlios pagos.

No que se refere aos auxõÂlios naÄo notificados, na sequeÃncia de vaÂrias queixas recebidas desde 1996, a
ComissaÄo deu inõÂcio em 1998 ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado contra o
auxõÂlio concedido pelo Governo alemaÄo ao abrigo da lei «EntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungs-
gesetz» (EALG). A lei estabelece um regime para a compra de terras a precàos reduzidos na antiga
Alemanha Oriental, que se traduz num auxõÂlio estatal para alguns beneficiaÂrios. A ComissaÄo
considerou que, embora para as categorias «Wiedereinrichter (agricultores reinstalados) e «juristische
Personen» (pessoas colectivas que incluam pelo menos um agricultor reinstalado), o benefõÂcio de uma
compra a precào reduzido possa constituir uma compensacàaÄo por prejuõÂzos sofridos (a expropriacàaÄo de
terras e/ou a possõÂvel deterioracàaÄo das existeÃncias da exploracàaÄo), tal naÄo se afigura verdadeiro para os
«Neueinrichter» (agricultores instalados de novo) nem em relacàaÄo a outras pessoas colectivas e,
possivelmente, outros beneficiaÂrios naÄo abrangidos pela lei em causa. A ComissaÄo considerou que,
para estes beneficiaÂrios, os vantajosos precàos de venda constituõÂam um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do
n.o 1 do artigo 87.o do Tratado, dado que as pessoas em questaÄo naÄo sofreram quaisquer expropriacàoÄ es
ou danos semelhantes. A ComissaÄo entendeu que a intensidade do auxõÂlio excedia as taxas
normalmente admissõÂveis para a compra de terrenos agrõÂcolas em zonas normais (isto eÂ, zonas naÄo
classificadas como desfavorecidas). AleÂm disso, o auxõÂlio em causa foi considerado discriminatoÂ rio,
infringindo o artigo 6.o, o n.o 3 do artigo 40.o e o artigo 52.o, dado exigir que determinados beneficiaÂrios
se encontrassem a residir na Alemanha Oriental em 3 de Outubro de 1990 para poderem beneficiar do
auxõÂlio.

As queixas recebidas desencadearam igualmente a investigacàaÄo de medidas de auxõÂlio naÄo notificadas
eventualmente tomadas pelo Governo italiano no quadro da exploracàaÄo e privatizacàaÄo da «Centrale
del Latte di Roma». A ComissaÄo decidiu iniciar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o,
porquanto se revelou que, desde 1992, os prejuõÂzos de exploracàaÄo da «Centrale del Latte di Roma»,
num total de 215,1 mil milhoÄ es de liras (cerca de 110 milhoÄ es de ecus), haviam sido compensados ao
abrigo de um regime de «servicào puÂ blico». Ao dar inõÂcio a este procedimento, a ComissaÄo considerou
que o argumento de «servicào puÂ blico» naÄo poderia ser utilizado para justificar a compensacàaÄo de
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prejuõÂzos num mercado plenamente concorrencial e abrangido por uma organizacàaÄo comum de
mercado. A investigacàaÄo foi alargada igualmente ao apoio dado aos produtores de leite do LaÂcio
atraveÂs da exploracàaÄo e subsequente privatizacàaÄo da «Centrale del Latte». Esta entidade foi
privatizada em 1997. O proprietaÂrio inicial (MunicõÂpio de Roma) procedeu aÁ privatizacàaÄo sem
organizar um concurso puÂ blico formal e incluiu vaÂrias condicàoÄ es gravosas (manutencàaÄo de
trabalhadores, plano de investimento, fornecimento pelos produtores locais) no contrato de aquisicàaÄo,
pelo que a ComissaÄo naÄo poÃ de excluir que tivesse igualmente sido concedido um auxõÂlio ao comprador.

No que diz respeito aÁs ajudas compensatoÂ rias agrimonetaÂrias, foram notificados 4 casos em 1998. As
Autoridades suecas notificaram uma alteracàaÄo do regime aprovado pela ComissaÄo em 1997 no
montante de 17,7 milhoÄ es de ecus, com vista aÁ transfereÃncia de 3,3 milhoÄ es de ecus do sector bovino
para o do leite, limitada todavia aÁs perdas maÂximas registadas relativamente a cada sector. O Reino
Unido apresentou 2 programas em 1998, um deles relativo ao sector da carne de bovino e o outro ao da
carne de ovino. O primeiro previa a concessaÄo de 95,2 milhoÄ es de ecus aos criadores de vacas em
aleitamento (50% da producàaÄo total de carne de bovino), mas apenas em relacàaÄo a um ano. No final de
1998, o Reino Unido notificou uma alteracàaÄo do regime aprovado, com vista aÁ concessaÄo de uma
segunda parcela no montante de 63,3 milhoÄ es de ecus. Apesar de o regime concentrar a ajuda ao sector
bovino num grupo restrito de animais, a ComissaÄo considerou que a medida naÄo implicava distorcàoÄ es
de concorreÃncia contraÂrias ao interesse comum, uma vez que o nõÂvel da ajuda naÄo excedia as perdas de
rendimento sofridas pelos criadores de vacas em aleitamento por razoÄ es de ordem agrimonetaÂria. O
regime a favor do sector ovino destinava-se a compensar as perdas de rendimento resultantes da
reducàaÄo da taxa verde aplicada aos pagamentos directos da PAC. O auxõÂlio ascendeu a 15,4 milhoÄ es de
ecus relativamente a todos os animais que receberam o preÂmio aos ovinos em 1997 (18,8 milhoÄ es).

Contrariamente aos outros Estados-Membros, a ItaÂ lia concedeu uma ajuda de 247,3 milhoÄ es de ecus
para um programa que compreendia treÃs medidas agro-econoÂ micas, a saber: a) ajudas ao investimento
para a transformacàaÄo e comercializacàaÄo de produtos agrõÂcolas, de acordo com o disposto no
Regulamento (CE) n.o 951/97 (20% do montante total); b) ajudas ao investimento destinado a
melhorar a eficaÂcia das estruturas agrõÂcolas em aplicacàaÄo do Regulamento (CE) n.o 950/97 (14% do
montante total); c) uma reducàaÄo do preÂmio de seguro contra os acidentes de trabalho (66% do
montante da ajuda).

No que se refere aos auxõÂlios aÁ promocàaÄo financiados atraveÂs de imposicàoÄ es parafiscais, a ComissaÄo
decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado contra um auxõÂlio naÄo
notificado concedido pelas autoridades flamengas para a promocàaÄo de produtos agrõÂcolas. O auxõÂlio
consistiu na concessaÄo directa a uma ageÃncia de promocàaÄo (VLAM) e no direito, concedido a esta
ageÃncia, de aplicar imposicàoÄ es parafiscais a produtos primaÂrios. A ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao
procedimento porque algumas actividades de promocàaÄo empreendidas pela VLAM colocam,
aparentemente, uma eÃnfase excessiva na origem dos produtos, o que constitui uma infraccàaÄo ao
artigo 28.o do Tratado e eÂ igualmente incompatõÂvel com o Enquadramento dos auxõÂlios nacionais aÁ

publicidade dos produtos agrõÂcolas 131. Em especial, o processo diz respeito a treÃs roÂ tulos ou logotipos
sob os quais saÄo promovidos produtos flamengos: Flandria, Van Vlaanderen (da Flandres), e Duke of
Flanders. AleÂm disso, as imposicàoÄ es parafiscais a alguns dos produtos naÄo excluem imposicàoÄ es sobre
importacàoÄ es. Por razoÄ es de ordem praÂtica, os direitos sobre bovinos, ovinos, caprinos, equõÂdeos e suõÂnos
saÄo cobrados no matadouro. Os direitos dividem-se em duas partes: uma tem de ser paga pelo produtor
e a outra pelo comprador da carne. NaÄo saÄo cobrados encargos ao produtor por bovinos, ovinos,
caprinos, equõÂdeos nem suõÂnos importados. No entanto, o comprador tem de pagar a sua parte das
imposicàoÄ es sobre animais importados. De acordo com o Tribunal de Justicàa (cf. acoÂ rdaÄo de 26 de Junho
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de 1970 no processo 47/69, [1970] Col. 487), os auxõÂlios naÄo podem ser financiados por encargos
parafiscais aplicados igualmente a produtos importados de outros Estados-Membros. Este meÂtodo de
financiamento tem um efeito protector que excede o auxõÂlio efectivo. Ainda que existam normas que
assegurem um tratamento igual para produtos nacionais importados, na praÂtica, as disposicàoÄ es tendem
a favorecer os produtores nacionais, dado que as medidas saÄo concebidas em funcàaÄo da especificidade,
das necessidades e das careÃncias nacionais. Consequentemente, nesta fase do procedimento, o auxõÂlio
naÄo se afigura compatõÂvel com o mercado comum por ser financiado mediante contribuicàoÄ es
obrigatoÂ rias que saÄo igualmente impostas a produtos importados de outros Estados-Membros.

No que respeita aÁs imposicàoÄ es parafiscais, a ComissaÄo confirmou, em 1998, numa decisaÄo relativa a um
procedimento de auxõÂlio estatal dinamarqueÃs, a sua atitude favoraÂvel em relacàaÄo aÁs imposicàoÄ es
parafiscais aplicadas com objectivos ambientais. Quando o processo foi examinado pela primeira vez
em 1995, a ComissaÄo declarou que os aumentos significativos das taxas dos impostos sobre pesticidas
praticadas na Dinamarca eram compatõÂveis com as regras em mateÂria de auxõÂlios estatais, nos termos
do n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o. O produto do imposto dinamarqueÃs sobre pesticidas, embora
canalizado pelo orcàamento geral, estaÂ consignada ao sector agrõÂcola. Em 1995, a ComissaÄo aprovou o
sistema de base dos impostos sobre pesticidas, que implica um aumento nas taxas de imposto de uma
meÂdia de 3% para 25% nas vendas por grosso (ateÂ 37% nas vendas a retalho). NaÄo obstante o facto de
esta imposicàaÄo parafiscal ser cobrada sobre os produtos importados Ð o que, em princõÂpio, as torna
incompatõÂveis com as normas em mateÂria de auxõÂlios estatais -, a ComissaÄo autorizou o regime tendo
em conta os seus objectivos ambientais, que estavam expressamente de acordo com a polõÂtica da
ComissaÄo em mateÂria de ambiente, em especial com o programa de polõÂtica e accàaÄo em mateÂria de
ambiente e desenvolvimento sustentaÂvel 132. De acordo com a decisaÄo da ComissaÄo de 1995, o regime
naÄo poderia ter cumprido o seu objectivo primaÂrio em mateÂria de ambiente sem a imposicàaÄo do
imposto a todos os pesticidas utilizados na Dinamarca. O produto do imposto eÂ utilizado parcialmente
como auxõÂlio estatal destinado a reforcàar a reducàaÄo da utilizacàaÄo de pesticidas. Uma das condicàoÄ es para
a aprovacàaÄo da ComissaÄo em 1998 foi o pleno cumprimento das disposicàoÄ es fiscais comunitaÂrias
pertinentes, nomeadamente a regra segundo a qual o imposto deve ser aplicado sem discriminacàaÄo aos
produtos nacionais ou importados.

No que se refere aos auxõÂlios para promocàaÄo e publicidade, a ComissaÄo adoptou, em Julho de 1998,
uma decisaÄo final negativa respeitante a medidas previstas na Lei n.o 5/97 da RegiaÄo da SicõÂlia (ItaÂ lia),
dado que essas medidas de apoio e promocàaÄo da producàaÄo de citrinos na SicõÂlia iriam ser aplicadas com
recurso a meios de comunicacàaÄo social como a televisaÄo, imprensa, raÂdio e cartazes. O procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado foi iniciado por treÃs razoÄ es, designadamente: (1) a auseÃncia
de garantias de cumprimento das orientacàoÄ es contidas na ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa ao
envolvimento do Estado na promocàaÄo de produtos agrõÂcolas e da pesca 133; (2) uma intensidade de
auxõÂlio de 100%; (3) a falta de informacàoÄ es adequadas sobre a natureza dos operadores intermediaÂrios
ou representantes dos operadores de mercado responsaÂveis pela execucàaÄo das campanhas de
publicidade nos meios de comunicacàaÄo social. Os auxõÂlios para as campanhas de publicidade nos meios
de comunicacàaÄo social encontram-se sujeitos aÁs disposicàoÄ es do Enquadramento dos auxõÂlios nacionais
aÁ publicidade dos produtos agrõÂcolas e de determinados produtos naÄo incluõÂdos no Anexo II do
Tratado CEE, mas com exclusaÄo dos produtos das pescas 134. No aÃmbito do procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o, em especial, as Autoridades italianas alegaram que as medidas em causa se
destinavam a divulgar conhecimentos cientõÂficos atraveÂs dos meios de comunicacàaÄo social e que, por
conseguinte, o Enquadramento naÄo era aplicaÂvel. Contudo, a ComissaÄo concluiu que, para o

132 JO C 138 de 17.5.1993.
133 JO C 272 de 28.10.1986, p. 3.
134 JO C 302 de 12.11.1987, p. 6.
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Enquadramento naÄo ser aplicaÂvel, era essencial que as medidas de promocàaÄo se referissem ao produto
em termos totalmente imparciais e gerais e que a campanha naÄo contivesse qualquer refereÃncia
excessiva aÁ origem ou aÁ designacàaÄo particular de qualquer produto, o que, no caso vertente, com base
nas informacàoÄ es disponõÂveis, naÄo estava garantido. Quanto aÁ questaÄo dos intermediaÂrios responsaÂveis
pela execucàaÄo das campanhas de publicidade nos meios de comunicacàaÄo social, a ComissaÄo entendeu
que as observacàoÄ es apresentadas pelas Autoridades italianas no aÃmbito do procedimento eram
insuficientes para eliminar as duÂ vidas quanto aÁ conformidade das medidas de auxõÂlio com a Directiva
92/50/CEE 135 e, consequentemente, a sua compatibilidade com o mercado comum naÄo estava
assegurada. As Autoridades italianas naÄo prestaram quaisquer informacàoÄ es que permitissem verificar
o estatuto (puÂ blico/privado) dos intermediaÂrios referidos na Lei n.o 5/97, nem o sistema por si utilizado
para determinar os custos das medidas propostas no caso de a citada directiva comunitaÂria naÄo ser
aplicada. Assim sendo, naÄo poderia excluir-se a existeÃncia de sobrecompensacàaÄo e, consequentemente,
de auxõÂlio a intermediaÂrios.

Em Abril de 1998, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o contra o
artigo 2.o da Lei italiana n.o 341/95 e as correspondentes normas de execucàaÄo, na medida em que se
aplicavam aos produtos enunciados no Anexo II do Tratado CE. A ComissaÄo iniciou o procedimento
relativamente aÁs seguintes medidas: garantias e reducàoÄ es da taxa de juro em operacàoÄ es de
consolidacàaÄo de dõÂvidas; garantias para empreÂstimos participativos; garantias para contribuicàoÄ es de
bancos e outras instituicàoÄ es puÂ blicas ou privadas para o capital de PME. As medidas de auxõÂlio sob
forma de consolidacàaÄo de dõÂvidas e de investimentos participativos podiam ser combinadas. A
ComissaÄo iniciou o procedimento relativamente aÁs medidas sob forma de garantias de empreÂstimos e
reducàoÄ es de juros ou aÁ combinacàaÄo destas medidas, destinadas aÁ consolidacàaÄo das dõÂvidas das empresas
beneficiaÂrias, por duas razoÄ es: a) as ajudas concedidas a empresas viaÂveis afiguram-se constituir
auxõÂlios ao funcionamento, proibidos nos termos do Tratado, uma vez que naÄo podem ser considerados
apoio ao desenvolvimento da agricultura compatõÂvel com o mercado comum, por o financiamento
causar distorcàaÄo nos sectores abrangidos e, por conseguinte, naÄo parecia justificar-se com fundamento
no n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o; b) no caso das empresas em dificuldade, as medidas em questaÄo naÄo
se afiguram compatõÂveis com as normas comunitaÂrias em mateÂria de auxõÂlios a empresas em
dificuldade estabelecidas nas OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e
aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade. No que se refere aÁs medidas sob forma de
garantias para empreÂstimos participativos concedidos pelos bancos e para investimentos, puÂ blicos ou
privados, no capital das empresas, a ComissaÄo decidiu iniciar o procedimento por duas razoÄ es: a) no
caso de empresas viaÂveis porque, com base nas informacàoÄ es disponõÂveis, as medidas de auxõÂlio naÄo soÂ

abrangeram os investimentos mas, aparentemente, constituiriam tambeÂm auxõÂlio ao funcionamento
naÄo permitido pelas normas em mateÂria de concorreÃncia; b) no caso de empresas em dificuldade, as
medidas naÄo eram aparentemente compatõÂveis com as supracitadas normas comunitaÂrias em mateÂria
de auxõÂlios a empresas em dificuldade.

No que diz respeito a projectos novos, eÂ interessante referir uma reforma em curso da totalidade do
sector neerlandeÃs da criacàaÄo de suõÂnos, que envolveu a notificacàaÄo aÁ ComissaÄo de diversas medidas de
auxõÂlio estatal. Esta reforma deve ser vista no contexto da aplicacàaÄo da Directiva 91/676/CEE do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa aÁ proteccàaÄo das aÂguas contra a poluicàaÄo causada por
nitratos de origem agrõÂcola 136. Em 1 de Setembro de 1998, a lei sobre a reestruturacàaÄo da criacàaÄo de
suõÂnos entrou em vigor nos PaõÂses Baixos. Esta lei atribui a cada suinicultor um determinado nuÂ mero
de direitos nos quais se incluem alguns direitos respeitantes a porcas reprodutoras. Estes direitos

135 Directiva 92/50/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativa aÁ coordenacàaÄo dos processos de adjudicacàaÄo
de contratos puÂ blicos de servicàos (JO L 209 de 24.7.1992, p. 1.).

136 JO L 375 de 31.12.1991.
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baseiam-se no respectivo nuÂ mero de suõÂnos e porcas reprodutoras detidos em 1996 ou 1995. A lei sobre
a reestruturacàaÄo da suinicultura preveÃ uma reducàaÄo de 25% do nuÂ mero de direitos. Esta reducàaÄo
decorreraÂ em duas fases: 10% desde 1 de Setembro de 1998 e 15% a partir de 1 de Janeiro de 2000.
AleÂm disso, a lei dispoÄ e que os direitos seraÄo reduzidos de 40% em 1998 e de 60% em 1999 em cada
transfereÃncia de direitos. A partir de 2000, a reducàaÄo no caso de transfereÃncia eÂ de 25%. NaÄo seraÂ

concedida qualquer compensacàaÄo para esta reducàaÄo de 25%. A ComissaÄo foi notificada das seguintes
medidas respeitantes aÁ reforma do sector neerlandeÃs da suinicultura: a) ImposicàaÄo sobre suõÂnos: um
sistema de imposicàoÄ es parafiscais destinado a combater doencàas no sector da suinicultura; b) Regime
de compra: compra de direitos de producàaÄo de chorume a precàos de mercado em regioÄ es afectadas
pela febre suõÂna; c) Plano socioeconoÂ mico de suinicultura: foi proposto um plano por um grupo de
projectos que proporcionaria informacàoÄ es colectivas (cursos, seminaÂrios, etc.) e assisteÃncia e
informacàaÄo individual atraveÂs de auditorias aÁs empresas, elaboracàaÄo de planos de exploracàaÄo,
formacàaÄo, conversaÄo e estaÂgios para agricultores individuais; d) SubsõÂdios financeiros para a cessacàaÄo
da actividade suinõÂcola: os direitos respeitantes a suõÂnos seraÄo reduzidos de 40% em 1998 e de 60% em
1999 em cada transfereÃncia de direitos. A partir de 2000, a reducàaÄo em caso de transfereÃncia seraÂ de
25%. Este regime pretende proporcionar uma compensacàaÄo financeira pela maior deducàaÄo de direitos
em caso de transfereÃncias em 1998 e 1999, ou seja, 15% em 1998 e 35% em 1999; e) Regime de retirada
de suinicultores instalados em determinadas regioÄ es: este regime tem por objectivo melhorar o
ambiente atraveÂs da reducàaÄo da producàaÄo de chorume resultante de suinicultura intensiva localizada
em reservas naturais de valor os proÂ ximo dessas reservas. Os suinicultores instalados nestas aÂreas
sensõÂveis podem cessar todas as actividades ou transferi-las para outras regioÄ es. A cessacàaÄo das
actividades de suinicultura implica a anulacàaÄo dos direitos respeitantes aos suõÂnos. A transfereÃncia de
actividades implica uma reducàaÄo dos direitos respeitantes a suõÂnos, de acordo com a nova lei
neerlandesa sobre reestruturacàaÄo do sector suinõÂcola que entrou em vigor em 1 de Setembro de 1998.
Para incentivar estas decisoÄ es, os suinicultores instalados nas regioÄ es em causa podem receber
compensacàoÄ es a troco da cessaÄo ou transfereÃncia das suas actividades. A ComissaÄo aprovou todas estas
medidas, aÁ excepcàaÄo da medida referida na alõÂnea e), ainda em apreciacàaÄo.

A ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento respeitante ao auxõÂlio ao investimento concedido aÁ

empresa Agrana StaÈrke GmbH. A ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio notificado constituõÂa um auxõÂlio
estatal incompatõÂvel com o mercado comum e que naÄo podia, por conseguinte, ser concedido. A
Agrana StaÈrke GmbH, com sede em Viena, produz amido e derivados de amido. Os investimentos
propostos, que se destinavam a aumentar a capacidade de producàaÄo, visavam permitir aÁ empresa
adaptar-se ao ambiente econoÂ mico alterado em consequeÃncia da adesaÄo da AÂ ustria aÁ UniaÄo Europeia.
Devido aos excedentes estruturais significativos existentes no sector do amido, para os quais teÃm de ser
concedidas restituicàoÄ es de modo a tornar possõÂveis as suas exportacàoÄ es para paõÂses terceiros, a
ComissaÄo naÄo permite, em regra, auxõÂlios a este sector. Uma das claÂusulas do Acto de AdesaÄo da
AÂ ustria refere que a ComissaÄo deve actuar de forma flexõÂvel relativamente a regimes de auxõÂlio
nacionais transitoÂ rios destinados a facilitar a reestruturacàaÄo no sector da transformacàaÄo de produtos
agrõÂcolas. De acordo com esta claÂusula, a ComissaÄo autorizara anteriormente diversos auxõÂlios para
investimentos com o objectivo de reestruturar a producàaÄo austrõÂaca no sector em causa, desde que
esses investimentos naÄo implicassem um aumento da capacidade. No entanto, no caso vertente, os
referidos investimentos implicavam um aumento significativo da capacidade de producàaÄo. Por
conseguinte, a ComissaÄo naÄo poÃ de acolher os argumentos austrõÂacos segundo os quais deveria
autorizar o auxõÂlio com fundamento na claÂusula de flexibilidade. O n.o 3, alõÂnea c), do artigo 87.o do
Tratado determina que a ComissaÄo deve usar o seu poder discricionaÂrio para avaliar se um auxõÂlio
estatal eÂ ou naÄo do interesse comum. ApoÂ s uma investigacàaÄo no aÃmbito do procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o e considerando as observacàoÄ es apresentadas pelo Governo austrõÂaco e por terceiros,
a ComissaÄo concluiu que a concessaÄo de auxõÂlios que teriam o efeito de aumentar ainda mais a
capacidade no sector do amido naÄo poderia ser considerada compatõÂvel com o interesse comum. AleÂm

28.o REL. CON. 1998

AUXIÂLIOS ESTATAIS 263



disso, a ComissaÄo tomou em consideracàaÄo que a empresa havia jaÂ realizado os investimentos e que as
instalacàoÄ es de producàaÄo haviam entrado em funcionamento sem o auxõÂlio estatal ter sido concedido ou
sem que uma decisaÄo positiva tivesse sido tomada. A ComissaÄo concluiu naÄo ser o auxõÂlio necessaÂrio
para a concretizacàaÄo desses investimentos nem para facilitar o desenvolvimento do sector, dado que o
jogo do mercado havia conduzido ao mesmo resultado.

Em relacàaÄo a outro dos novos Estados-Membros, a ComissaÄo deu a sua aprovacàaÄo a um projecto de
auxõÂlio estatal sueco respeitante a uma isencàaÄo de imposto sobre a energia durante cinco anos (e duas
possõÂveis prorrogacàoÄ es de dois anos), concedida a favor da Agroetanol AB para a producàaÄo anual de
50 000 litros de bioetanol. Esta producàaÄo estaÂ avaliada entre 80 e 150 milhoÄ es de coroas suecas (cerca
de 9-17 milhoÄ es de ecus). Contudo, a ComissaÄo recomendou aÁ SueÂcia que alterasse as condicàoÄ es do
auxõÂlio de forma a tornar possõÂvel o controlo do diferencial do custo de producàaÄo de bioetanol e dos
combustõÂveis foÂ sseis durante os primeiros cinco anos da isencàaÄo, bem como durante qualquer possõÂvel
perõÂodo de prorrogacàaÄo. Esta alteracàaÄo tornaraÂ possõÂvel reagir, se necessaÂrio, a alteracàoÄ es deste
diferencial, reduzindo a isencàaÄo do imposto de forma a que o auxõÂlio estatal naÄo seja concedido em
excesso relativamente aos custos de producàaÄo adicionais suportados pela empresa com a producàaÄo de
bioetanol em comparacàaÄo com os combustõÂveis foÂ sseis. O bioetanol eÂ produzido a partir de recursos
renovaÂveis (cereais) e misturado a baixos nõÂveis com combustõÂveis tradicionais para motores, podendo
a mistura ser utilizada em veõÂculos comuns sem terem de ser feitas quaisquer alteracàoÄ es. O bioetanol eÂ

menos prejudicial para o ambiente do que os combustõÂveis foÂ sseis, especialmente em termos de
impacto das suas emissoÄ es, visto ser praticamente neutro em termos de dioÂ xido de carbono. Na sua
decisaÄo, a ComissaÄo reiterou o interesse comum no desenvolvimento de formas renovaÂveis de energia,
cuja competitividade futura poderaÂ conduzir a uma dependeÃncia reduzida dos combustõÂveis foÂ sseis
importados e a uma reducàaÄo nas emissoÄ es dos gases com efeito de estufa, em especial o dioÂ xido de
carbono. Atendendo aÁs garantias das Autoridades suecas de controlo e avaliacàaÄo do projecto e aÁ

limitacàaÄo temporal aplicada aÁ isencàaÄo fiscal, assim como ao volume relativo da producàaÄo em
comparacàaÄo com o consumo total de combustõÂveis na SueÂcia, a ComissaÄo admitiu que o auxõÂlio se
refere a um projecto-piloto. Este estatuto constituiu uma preÂ-condicàaÄo para a isencàaÄo fiscal desses
projectos ao abrigo da Directiva 92/81/CEE do Conselho, de 31 de Outubro de 1992, relativa aÁ

harmonizacàaÄo das estruturas do imposto especial sobre o consumo de oÂ leos minerais. Quanto aÁ

intensidade do auxõÂlio, a ComissaÄo, dispondo apenas de competeÃncias processuais restritas no aÃmbito
das regras dos auxõÂlios estatais, aplicou o princõÂpio estabelecido nas orientacàoÄ es comunitaÂrias em
mateÂria de auxõÂlios estatais aÁ proteccàaÄo do ambiente (1994), segundo o qual os auxõÂlios estatais para
fontes de energia renovaÂveis naÄo devem exceder os custos de producàaÄo adicionais suportados em
comparacàaÄo com os combustõÂveis foÂ sseis. Embora naÄo seja provaÂvel, actualmente, que a isencàaÄo fiscal
conduza a uma sobrecompensacàaÄo, eÂ possõÂvel que a empresa possa vir a melhorar a sua relacàaÄo custo/
eficaÂ cia, por exemplo, melhorando a utilizacàaÄ o da capacidade de producàaÄo, concretizando
desenvolvimentos tecnoloÂ gicos ou vendendo uma quantidade acrescida de bioetanol como aditivo
da gasolina relativamente aÁ quantidade vendida como gasoÂ leo. Por conseguinte, de acordo com o n.o 1
do artigo 88.o, a ComissaÄo decidiu recomendar aÁ SueÂcia que alterasse a sua medida de auxõÂlio de modo
a ter em conta estes factores.

Por uÂ ltimo, no que se refere aÁ recuperacàaÄo de auxõÂlios estatais incompatõÂveis com o mercado comum,
importa mencionar um processo relativo a auxõÂlios estatais concedidos pela Francàa para promocàaÄo da
carne de ovino. Em 1997, a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio infringia o artigo 28.o do Tratado CE.
Na sequeÃncia da sua decisaÄo negativa, a ComissaÄo exigiu o reembolso do auxõÂlio concedido (mais os
juros calculados utilizando as taxas comerciais a contar da data da sua concessaÄo). Em 1998, as
Autoridades francesas apresentaram provas do reembolso. Por conseguinte, o caso pode considerar-se
encerrado.
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2.9. Outros sectores

Sector quõÂmico

Alemanha

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o que
iniciara relativamente a subvencàoÄ es que as Autoridades alemaÄs tencionavam conceder aÁ Infraleuna
Infrastruktur und Service GmbH, empresa recentemente criada no complexo quõÂmico de Leuna, cujas
instalacàoÄ es de producàaÄo foram privatizadas e vendidas a uma centena de investidores diferentes. A
Infraleuna, de que o sector puÂ blico eÂ proprietaÂrio da maior parte das accàoÄ es, tem por objecto a
realizacàaÄo e gestaÄo do conjunto das infra-estruturas do parque em benefõÂcio das empresas aõÂ instaladas.
EÂ tambeÂm responsaÂvel pelo saneamento do mesmo, obrigacàaÄo que incumbia aÁs Autoridades puÂ blicas,
dado que venderam os terrenos a um precào de mercado correspondente ao de terrenos saneados. A
ComissaÄo verificou que, dada a impossibilidade de encontrar um investidor privado para as infra-
-estruturas, a criacàaÄo da Infraleuna constituõÂa a uÂ nica alternativa aÁ realizacàaÄo destas diferentes tarefas
pelas autoridades puÂ blicas e que, por conseguinte, a dotacàaÄo inicial em capital desta uÂ ltima de 1 018
milhoÄ es de marcos (521,63 milhoÄ es de ecus) naÄo constituõÂa um auxõÂlio estatal abrangido pelo n.o 1 do
artigo 87.o. Embora uma parte, naÄo quantificaÂvel, da subvencàaÄo de 150 milhoÄ es de marcos (76,86
milhoÄ es de ecus) a favor do ambiente constitua um auxõÂlio estatal, a mesma eÂ compatõÂvel com o
Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente. A ComissaÄo verificou tambeÂm
a inexisteÃncia de auxõÂlios a empresas recentemente instaladas no local, jaÂ que estas pagam um precào
normal pelos servicàos da Infraleuna, remuneracàaÄo que asseguraraÂ o posterior financiamento desta
uÂ ltima.

Sector TeÃ xtil

Francàa

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

A ComissaÄo decidiu em 4 de Novembro encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o que
iniciara relativamente a auxõÂlios de que a empresa «Les Filatures de Roubaix» beneficiou ilegalmente,
sob a forma de subvencàaÄo de um empreÂstimo participativo 138. Por um lado, a ComissaÄo concluiu que
da subvencàaÄo de 22 milhoÄ es de francos franceses (3,35 milhoÄ es de ecus) soÂ se podiam justificar
enquanto auxõÂlio regional ao investimento 7,77 milhoÄ es de francos franceses (1,17 milhoÄ es de ecus),
correspondentes ao limite regional de 35% para as PME e, por outro, que o empreÂstimo participativo
de 18 milhoÄ es de francos franceses (2,74 milhoÄ es de ecus) continha um elemento de auxõÂlio ao
funcionamento que ascendia, no total, a 1,46 milhoÄ es de francos franceses (0,22 milhoÄ es de ecus), isto
eÂ, a diferencàa entre a taxa aplicada e a de mercado. Por conseguinte, a ComissaÄo decidiu autorizar a
parte da subvencàaÄo que ascendia a 7,77 milhoÄ es de francos franceses (1,17 milhoÄ es de ecus) e exigir a
supressaÄo dos outros auxõÂlios atraveÂs da devolucàaÄo de 14,23 milhoÄ es de francos franceses (2,17 milhoÄ es
de ecus), acrescidos dos juros correspondentes, e mediante aplicacàaÄo ao empreÂstimo participativo de
uma taxa equivalente, no mõÂnimo, aÁ taxa de refereÃncia de 8,28 % aplicaÂvel aquando do empreÂstimo.

137 C 18/97.
138 C 50/97.

28.o REL. CON. 1998

AUXIÂLIOS ESTATAIS 265



InduÂ stria do papel

Francàa

CondicàoÄ es preferenciais concedidas pela EDF a algumas empresas da induÂ stria do papel 139

Em 20 de Maio, na sequeÃncia de uma denuÂ ncia que lhe foi apresentada, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio
ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o relativamente a presumõÂveis auxõÂlios aÁs empresas
fabricantes de papel Condats, Cascades, Lancey, Gromelle e Sibille, sob a forma de condicàoÄ es
preferenciais de fornecimento de electricidade pela empresa puÂ blica ElectriciteÂ de France (EDF). Por
forma a incentivar estas empresas a adquirirem equipamento eleÂctrico de secagem por infravermelhos,
estas empresas beneficiam, aquando da instalacàaÄo dos secadores, de um adiantamento por parte da
EDF, que teraÂ correspondido a uma reducàaÄo na quantidade de electricidade que este equipamento eÂ

suposto consumir durante a vigeÃncia do contrato de fornecimento, em geral de seis anos. O valor total
deste desconto ascende a pelo menos 6,45 milhoÄ es de ecus. Ao iniciar este processo, a ComissaÄo
pretende esclarecer vaÂrias questoÄ es que, aÁ luz das informacàoÄ es de que dispunha, se encontravam sem
resposta, a saber: (i) se, ao oferecer este desconto, a EDF cobria os custos marginais e pelo menos uma
parte dos custos fixos; (ii) se a EDF naÄo procuraria, desta forma, conquistar novos clientes entre os
utilizadores de fontes de energia alternativas; (iii) se os outros consumidores de electricidade em
situacàaÄo comparaÂvel saÄo võÂtimas de discriminacàaÄo; e (iv) se se registam distorcàoÄ es da concorreÃncia a
nõÂvel comunitaÂrio, por um lado entre produtores de secadores eleÂctricos e naÄo eleÂctricos e, por outro,
entre fornecedores de electricidade e fornecedores de fontes de energia alternativas e, por fim, entre as
empresas fabricantes de papel que beneficiam e as que naÄo beneficiam destas medidas da EDF.

Sector dos electrodomeÂ sticos e da electroÂ nica

Espanha

MAGEFESA e empresas sucessoras

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar, atraveÂs de uma decisaÄo negativa, o processo que
iniciara em 16 de Julho de 1997 nos termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente a auxõÂlios pagos a
empresas do grupo Magefesa e algumas empresas sucessoras 140. A ComissaÄo concluiu que estes
auxõÂlios eram incompatõÂveis com o mercado comum e exigiu o seu reembolso. O Grupo Magefesa jaÂ

beneficiara de um auxõÂlio declarado incompatõÂvel em 1989. Na presente decisaÄo, a ComissaÄo verifica,
em primeiro lugar, que a sua decisaÄo de 1989 naÄo foi executada na medida em que o auxõÂlio
incompatõÂvel naÄo foi reclamado aÁs empresas beneficiaÂrias. Esta nova decisaÄo negativa incidiu sobre os
auxõÂlios de que beneficiaram as empresas do grupo entre a adopcàaÄo da decisaÄo de 1989, sob a forma de
naÄo cobrancàa permanente dos impostos e quotizacàoÄ es sociais, que ascendiam no total a 13 150 milhoÄ es
de pesetas (78,82 milhoÄ es de ecus) e a declaracàaÄo de faleÃncia da empresa ou o encerramento definitivo
das actividades da mesma. Embora algumas medidas de auxõÂlio possam ser conformes aos regimes de
auxõÂlios regionais, o efeito cumulativo dos auxõÂlios naÄo reembolsados objecto da decisaÄo de 1989 e os
novos auxõÂlios afectariam negativamente as condicàoÄ es comerciais numa medida contraÂria ao mercado
comum.

139 C 39/98 (ex NN 53/98).
140 C 44/97.
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ItaÂlia

Seleco Spa 141

Em 4 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu alargar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o que
iniciara em 1994 relativamente aos auxõÂlios concedidos aÁ Seleco, empresa do sector da electroÂ nica de
consumo. Esta extensaÄo do procedimento incide sobre novas operacàoÄ es financeiras de que a Seleco
teria beneficiado a partir de 1994 e que, ao implicar as empresas puÂ blicas Italtel, Friulia SpA e Rel, saÄo
susceptõÂveis de comportar elementos de auxõÂlio. Trata-se, nomeadamente, de aquisicàoÄ es de
participacàoÄ es pela Italtel e pela Friulia SpA, de empreÂstimos de, pelo menos, 12,3 milhoÄ es de ecus e
do resgate pela Seleco, por 10,28 milhoÄ es de ecus, de uma dõÂvida de 33,85 milhoÄ es de ecus aÁ Rel.

Cobre, chumbo e zinco

ItaÂlia

Enirisorse 142

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu encerrar mediante uma decisaÄo negativa o processo previsto
no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE, que iniciara relativamente ao novo auxõÂlio sob a forma de
injeccàaÄo de capital de 68,67 milhoÄ es de ecus concedido pelas Autoridades italianas ao Grupo
Enirisorse, cujas actividades se centram, principalmente, nos sectores do cobre, chumbo e zinco. A
ComissaÄo verificou tratar-se efectivamente de um auxõÂlio estatal, visto que o comportamento das
Autoridades italianas naÄo foi o comportamento normal de um investidor privado numa economia de
mercado, uma vez que estava prevista a liquidacàaÄo da Enirisorse e, por conseguinte, naÄo se podia
esperar que a injeccàaÄo de capital produzisse quaisquer rendimentos. A ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio
era incompatõÂvel e ordenou a sua devolucàaÄo, acrescido dos juros a contar da data da concessaÄo do
auxõÂlio.

Cunhagem de moeda e publicacàoÄ es oficiais da administracàaÄ o puÂ blica

ItaÂlia

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e empresas sob o seu controlo 143

Em 28 de Outubro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 3 do artigo 88o do
Tratado CE relativamente aos auxõÂlios ao grupo Poligrafico, isto eÂ, o Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (Poligrafico) e aÁs empresas sob o seu controlo, cujas actividades consistem no fabrico de papel
normal e para notas de banco, selos oficiais e de coleccàaÄo, publicacàaÄo de documentos oficiais do Estado
e de obras culturais e literaÂrias de interesse nacional. Sem estes auxõÂlios, as empresas beneficiaÂrias
pertencentes ao grupo sofreriam prejuõÂzos significativos e encontrar-se-iam em dificuldades. Trata-se,
por um lado, de aumentos de capital, num total de 156,5 milhoÄ es de ecus efectuado pelo Poligrafico a
favor da empresa do grupo Cartieri Miliani e, por outro, do pagamento, no aÃmbito de contratos de

141 C 46/94, JO C 155 de 20.5.1998; relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXIV RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de
ConcorreÃncia, p. 559.
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exclusividade entre o Estado e a Poligrafico, de precàos manifestamente demasiado elevados que
representariam um benefõÂcio entre 66 e 139 milhoÄ es de ecus, em especial com a empresa Verres. Para
serem compatõÂveis com o mercado comum, os auxõÂlios devem respeitar as condicàoÄ es estabelecidas nas
OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em
dificuldade.

Energia

Dinamarca

Medidas a favor do sector do gaÂ s natural na Dinamarca 144

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou medidas de desagravamento fiscal a favor do sector dinamarqueÃs
de gaÂs natural. As medidas em causa beneficiaram jaÂ cinco companhias de distribuicàaÄo de gaÂs natural e
a empresa puÂ blica DANGAS, desde que iniciaram a distribuicàaÄo de gaÂs natural no inõÂcio dos anos
oitenta. As tarifas de gaÂs natural aplicadas aos particulares correspondem ao precào do petroÂ leo, mas as
companhias regionais e a DANGAS podiam reter um montante correspondente a um chamado
«imposto-sombra», dado que o gaÂs natural naÄo era tributado. O desagravamento fiscal revelou-se
necessaÂrio para permitir a construcàaÄo e expansaÄo da rede de gaÂs natural. NaÄo obstante, as 5
companhias regionais e a DANGAS contraõÂram uma pesada dõÂvida de 2,35 mil milhoÄ es de ecus (17,4
mil milhoÄ es de coroas) devido aÁ reducàaÄo dos precàos do petroÂ leo e ao nuÂ mero mais reduzido de famõÂlias
a passar do petroÂ leo para o gaÂs. As Autoridades dinamarquesas comprometeram-se a notificar de novo
o regime no ano 2000, quando a directiva relativa aÁ liberalizacàaÄo do sector do gaÂs entrar em vigor. De
qualquer modo, a ComissaÄo receberaÂ uma notificacàaÄo relativa ao desagravamento fiscal no ano 2000,
posto que a principal componente deste desagravamento caducaraÂ em 31.12.2000. A ComissaÄo decidiu
aprovar o auxõÂlio, considerando que, por diploma das autoridades puÂ blicas, foi confiada aÁs companhias
regionais e aÁ DANGAS uma missaÄo de servicào puÂ blico, na acepcàaÄo do n.o 2 do artigo 86.o do Tratado
CE, nomeadamente a construcàaÄo de uma rede de gaÂs natural e a distribuicàaÄo deste produto. O exame
feito pelos servicàos da ComissaÄo permitiu verificar que as 5 companhias regionais e a DANGAS naÄo
receberam, nem receberaÄo ateÂ 2000, qualquer compensacàaÄo excessiva decorrente do desagravamento
fiscal. Por fim, foi especialmente tomado em consideracàaÄo o facto de as medidas virem a ser objecto de
revisaÄo antes da liberalizacàaÄo do mercado do gaÂs e de, atraveÂs das medidas notificadas, o Governo
dinamarqueÃs ter reduzido de facto as vantagens econoÂ micas das 5 companhias regionais e da
DANGAS.

Alemanha

Central de aquecimento a linhite em Cottbus 145

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo que iniciara nos termos do no 2 do artigo
88o e autorizar um auxõÂlio de 49,5 milhoÄ es de marcos (25,2 milhoÄ es de ecus) a favor da construcàaÄo de
uma central de aquecimento a linhite na cidade de Cottbus. Trata-se de um projecto que implica uma
nova tecnologia para a utilizacàaÄo de linhite como combustõÂvel e que beneficiou de um auxõÂlio
comunitaÂrio adicional no aÃmbito do programa THERMIE. A ComissaÄo constatou que este projecto
tinha repercussoÄ es favoraÂveis para o desenvolvimento regional e o emprego e que, simultaneamente, o

144 N 449/97 A e NN 50/98, JO C 308 de 8.10.1998.
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seu impacte sobre o mercado dos combustõÂveis era negligenciaÂvel, tendo concluõÂdo que o auxõÂlio era
compatõÂvel com o mercado comum.

Irlanda

ExtensaÄo da rede de gaÂ s natural irlandesa 146

Em 6 de Maio, a ComissaÄo aprovou um auxõÂlio ao investimento de 72,3 milhoÄ es de ecus (57 milhoÄ es de
libras irlandesas) a tõÂtulo de apoio aÁ extensaÄo da rede irlandesa de gaÂs natural em cerca de 355 km, o
que representa um aumento de cerca de 50% relativamente aÁ actual rede. O auxõÂlio respeita os limites
estabelecidos para as regioÄ es assistidas da Irlanda, pelo que eÂ compatõÂvel com o mercado comum.

PaõÂses Baixos

AuxõÂlios a favor de 624 estacàoÄ es de servicào neerlandesas situadas junto da fronteira alemaÄ 147

Em 3 de Junho, a ComissaÄo deu inõÂcio a um processo relativamente a auxõÂlios no montante de 56,57
milhoÄ es de ecus concedidos pelo Governo neerlandeÃs a 624 estacàoÄ es de servicào neerlandesas situadas
junto da fronteira alemaÄ, com vista a compensaÂ-las das perdas registadas pelos seus proprietaÂrios na
sequeÃncia do aumento do imposto especial de consumo sobre o gasoÂ leo desde 1 de Janeiro de 1998.
Estes auxõÂlios saÄo calculados em funcàaÄo da quantidade de gasoÂ leo fornecida e saÄo degressivos
proporcionalmente aÁ distaÃncia entre a estacàaÄo e a fronteira alemaÄ . A ComissaÄo considerou, por um
lado, que existem duÂ vidas quanto aÁ aplicacàaÄo da regra «de minimis, na medida em que o Governo
neerlandeÃs naÄo provou que as estacàoÄ es beneficiaÂrias saÄo todas empresas distintas e que os auxõÂlios naÄo
podem ter efeitos cumulativos e, por outro, que esta medida eÂ susceptõÂvel de ter repercussoÄ es sobre o
comeÂrcio e a concorreÃncia entre Estados-Membros.

FinlaÃndia

Cabo eleÂctrico entre a SueÂcia e AÊ land (FinlaÃndia) 148

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio de 48
milhoÄ es de marcas (8 milhoÄ es de ecus) com vista aÁ instalacàaÄo entre a SueÂcia e a ilha finlandesa de
AÊ land de um novo cabo eleÂctrico destinado a substituir o antigo cabo, por forma a satisfazer as
necessidades da ilha durante os vinte proÂ ximos anos. O auxõÂlio seraÂ concedido aÁ KraftnaÈt AÊ land,
empresa paraestatal do sector da electricidade, proprietaÂria do cabo, que deve assegurar a construcàaÄo
da rede, a ligacàaÄo aos utentes e o fornecimento de electricidade. A ComissaÄo teve em conta o facto de a
obrigacàaÄo de servicào puÂ blico imposta aÁ KraftnaÈt AÊ land se encontrar incluõÂda no conceito de servicào de
interesse econoÂ mico geral na acepcàaÄo do no 2 do artigo 86o do Tratado e de o desenvolvimento das
trocas comerciais naÄo ser afectado numa medida contraÂria ao interesse comum, visto que o acesso a
este cabo seraÂ facultado a todos os distribuidores e consumidores que pretendam adquirir electricidade
na SueÂcia.

146 N 704/97, JO C 253 de 12.8.1998.
147 C 43/98 (ex 558/97), JO C 307 de 7.10.1998.
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SueÂcia

Regimes de auxõÂlio aÁ I&D no sector da energia 149

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo aprovou treÃs regimes de auxõÂlio, com um orcàamento global de 607
milhoÄ es de ecus, a favor de diversas actividades de I&D no sector da energia. Estas actividades
integram-se numa reorganizacàaÄo profunda do sector da energia na SueÂcia e visam melhorar o
desenvolvimento sustentado de fontes de energia ecoloÂ gicas. Estes regimes destinam-se a apoiar a
investigacàaÄo de base e preÂ-concorrencial no aÃmbito de projectos de investigacàaÄo de empresas, centros
de investigacàaÄo e universidades, os quais visam o desenvolvimento de fontes alternativas de energias
renovaÂveis.

Turismo

AÂ ustria

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Em 22 de Abril, a ComissaÄo aprovou um auxõÂlio ao investimento de 4,8 milhoÄ es de ecus para a
construcàaÄo de um sanatoÂ rio em Windischgarsten, situada numa regiaÄo assistida. A ComissaÄo chegou a
esta conclusaÄo apoÂ s ter verificado que naÄo existem excessos de capacidade neste mercado especõÂfico
nesta regiaÄo e nas regioÄ es vizinhas Ð muito pelo contraÂrio, a oferta de camas eÂ deficitaÂria; aleÂm disso, a
intensidade do auxõÂlio eÂ inferior aÁ intensidade maÂxima permitida na regiaÄo.

ItaÂlia

Lei da regiaÄo da SicõÂlia n.o 25/93 151

Em 3 de Junho, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE relativamente a Lei da regiaÄo da SicõÂlia n.o 25/93, que preveÃ medidas a favor do emprego
(artigos 51.o, 114.o, 117.o e 119.o). No que diz respeito, em especial, aÁs subvencàoÄ es destinadas a
promover o transporte turõÂstico para a SicõÂlia, concedidas aos operadores turõÂsticos e aÁs ageÃncias de
viagens italianas e estrangeiras, a ComissaÄo verificou que, tendo em conta a economia do sistema, os
efeitos directos do auxõÂlio, em termos de vantagens financeiras, saÄo transferidos pelas ageÃncias
destinataÂrias para os turistas. Apesar disso, a ComissaÄo naÄo podia ignorar a possibilidade de se tratar
de um auxõÂlio ao sector do turismo na sua globalidade na regiaÄo da SicõÂlia, na acepcàaÄo do n.o 1 do
artigo 87.o do Tratado CE. A ComissaÄo decidiu aprovar o auxõÂlio em causa, na medida em que a SicõÂlia
eÂ elegõÂvel para a derrogacàaÄo prevista no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE e que as informacàoÄ es
prestadas pelas Autoridades italianas provaram que o sector do turismo na SicõÂlia estaÂ pouco
desenvolvido.

149 N 710/97, N 711/97 e N 712/97, JO C 169 de 4.6.1998.
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Reino Unido

Fundo para o desenvolvimento do Turismo 152

Em 22 de Dezembro, apoÂ s ter confirmado que eram respeitados os limites fixados para a concessaÄo de
auxõÂlios regionais, a ComissaÄo autorizou a aplicacàaÄo de um regime de auxõÂlios destinado a apoiar os
investimentos no sector do turismo na Irlanda do Norte. O orcàamento deste regime para 1998-2003
ascende a 135 milhoÄ es de ecus.

Sector da sauÂ de

ItaÂlia

AuxõÂlio de emergeÃncia aÁ Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ proposta das Autoridades italianas
de concessaÄo de uma garantia estatal aÁ Case di Cura, um estabelecimento de cuidados meÂdicos do
sector puÂ blico, relativa a novos empreÂstimos num montante maÂximo de 20,5 milhoÄ es de ecus. A
garantia seraÂ prestada em condicàoÄ es de mercado, com encargos anuais de 1.35%. No entender da
ComissaÄo, a medida em causa naÄo eÂ abrangida pelo no 1 do artigo 87o, na medida em que naÄo confere
qualquer vantagem econoÂ mica aÁ empresa, limitando-se a reduzir parte da desvantagem financeira que
o proÂ prio Estado causa aÁ empresa, ao naÄo pagar dõÂvidas pendentes. Ademais, a ComissaÄo considerou
que as distorcàoÄ es da concorreÃncia eram limitadas, uma vez que o comeÂrcio intracomunitaÂrio de
servicàos meÂdicos eÂ negligenciaÂvel.

Servicàos de telecomunicacàoÄ es

BeÂlgica

Hermes Europe Railtel 154

Em 7 de Abril, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a uma garantia estatal que as Autoridades flamengas tencionam conceder destinada a
cobrir 50% de um creÂdito de 50 milhoÄ es de ecus concedido por bancos privados aÁ Hermes Europe
Railtel (HER). A HER, uma empresa comum constituõÂda pela GTS, uma empresa americana gestora
de servicàos de telecomunicacàoÄ es, e pela empresa neerlandesa HIT Rail B.V., aspira a tornar-se um dos
principais transportadores a nõÂvel europeu e exercer as suas actividades num mercado recentemente
liberalizado. A HER tem intencàaÄo de oferecer, atraveÂs da sua rede, uma vasta gama de servicàos
avancàados de telecomunicacàoÄ es transfronteiras. Tenciona instalar e explorar, ao longo da rede
ferroviaÂria europeia, uma rede de fibras oÂ pticas que, em meados de 1998, ligaraÂ seis paõÂses da UE e a
SuõÂcàa e, no final do projecto, cobriraÂ toda a Europa. Os custos globais do investimento nas regioÄ es naÄo
assistidas da Flandres ascenderaÄo a 64 mil milhoÄ es de ecus. A ComissaÄo duvida que a garantia seja
concedida em condicàoÄ es de mercado. Neste caso, a ComissaÄo observa ainda que o auxõÂlio naÄo eÂ

concedido a uma PME e que a zona em causa naÄo se encontra numa situacàaÄo econoÂ mica difõÂcil nem se
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caracteriza por uma grave situacàaÄo de subemprego. Se estas duas condicàoÄ es se encontrassem reunidas,
a ComissaÄo teria podido adoptar uma posicàaÄo mais favoraÂvel relativamente aÁ garantia estatal em
questaÄo.

Sector postal

ItaÂlia

Ente Poste Italiane 155

Em 14 de Julho, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente ao auxõÂlio concedido ao operador postal italiano (Amministrazione delle Poste e
Telecommunicazioni, mais tarde Ente posterior Poste Italiane e, a partir de Fevereiro de 1998, Ente
Poste S.p.A.). Afigura-se terem sido concedidos, nos uÂ ltimos anos, auxõÂlios estatais sob diversas formas.
A Ente Poste naÄo possui qualquer sistema analõÂtico de contabilidade que permita a separacàaÄo de
custos e receitas entre actividades reservadas e concorrenciais. A ComissaÄo estima em mais de 20 000
milhoÄ es de ecus os recursos concedidos pela ItaÂ lia nos uÂ ltimos 30 anos ao seu operador postal. Uma
parte destes auxõÂlios, pelo menos, pode ser compatõÂvel com o mercado comum, na medida em que
compensa custos extraordinaÂrios genuõÂnos incorridos em virtude da obrigacàaÄo de servicào puÂ blico da
empresa ou porque foram concedidos antes da liberalizacàaÄo do sector dos servicàos postais. Tendo
tomado conhecimento, posteriormente, que a Ente Poste beneficiou de outra intervencàaÄo sob a forma
de remissaÄo de dõÂvidas no montante de 2,65 mil milhoÄ es de ecus, a ComissaÄo decidiu, em 16 de
Setembro, alargar o processo iniciado em 14 de Julho a esta intervencàaÄo.

Engenharia civil

ItaÂlia

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A. 156 e Italstrade S.p.A. 157

Em 16 de Setembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo que iniciara nos termos do no 2 do artigo
88o do Tratado CE relativamente a auxõÂlios pagos entre 1995 e 1997 aÁs empresas SocietaÁ Italiana per
Condotte d'Acqua S.p.A. e Italstrade S.p.A., do sector da engenharia civil. Estas filiais do grupo
Iritecna/Fintecna tinham jaÂ beneficiado anteriormente, no aÃmbito do plano de reestruturacàaÄo do
grupo, de auxõÂlios autorizados num montante de 56 milhoÄ es de ecus e 231 milhoÄ es de ecus,
respectivamente. NaÄo cumprindo a decisaÄo da ComissaÄo relativa aÁ Iritecna, entre 1995 e 1997 foram
concedidos aÁs duas empresas novos auxõÂlios destinados aÁ sua privatizacàaÄo, os quais ascenderam a 84
milhoÄ es e 91 milhoÄ es de ecus, no caso da Condotte, e 91 milhoÄ es de ecus, no caso da Italstrade. A
ComissaÄo considerou que soÂ podia apreciar a compatibilidade destas medidas no contexto de um
exame global do conjunto dos auxõÂlios recebidos por estas empresas e, por conseguinte, era necessaÂrio
reexaminar a compatibilidade dos auxõÂlios anteriormente autorizados.

Ao encerrar este processo, a ComissaÄo declarou que, naÄo obstante infringirem a decisaÄo relativa aÁ

Iritecna, tanto os novos auxõÂlios como os anteriores podiam ser considerados compatõÂveis com o
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mercado comum, visto encontrarem-se reunidas as condicàoÄ es estabelecidas nas OrientacàoÄ es relativas
aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade e serem
susceptõÂveis de restabelecer, a longo prazo, a viabilidade de ambas as empresas. Deste modo, a
ComissaÄo autorizou estes auxõÂlios, na condicàaÄo de a privatizacàaÄo das duas empresas, atraveÂs da venda
das uÂ ltimas participacàoÄ es que a Fintecna tem no seu capital, ser realizada nos prazos fixados e de a
ItaÂ lia apresentar relatoÂ rios perioÂ dicos sobre a situacàaÄo econoÂ mica e financeira, bem como sobre a
evolucàaÄo do processo de privatizacàaÄo.

Cinema e televisaÄ o

Francàa

Regime de auxõÂlios a favor da producàaÄo cinematograÂ fica 158

Em 3 de Junho de 1998, a ComissaÄo aprovou o programa de apoio aÁ producàaÄo cinematograÂfica
francesa, ao abrigo do no 3, alõÂnea d), do artigo 87o. Este programa, dotado de um orcàamento anual de
cerca de 60 milhoÄ es de ecus, preveÃ um auxõÂlio automaÂtico a todos os filmes com interesse cultural
realizados em Francàa. O novo programa, baseado em regras simples e harmonizadas, facilita as co-
-producàoÄ es internacionais. A ComissaÄo apreciou o regime notificado aÁ luz de treÃs criteÂrios gerais que
proporcionam um equilõÂbrio entre o objectivo de criacàaÄo cultural e o desenvolvimento da induÂ stria
audiovisual:

Ð a intensidade do auxõÂlio naÄo deve ultrapassar 50 %, a fim de estimular os incentivos comerciais
proÂ prios de uma economia de mercado e evitar escaladas de auxõÂlios entre Estados-Membros,

Ð na medida do possõÂvel, o auxõÂlio deve ser neutro no que se refere aÁs actividades especõÂficas
associadas aÁ producàaÄo de filmes e naÄo deve, por conseguinte, prever quaisquer preÂmios a favor de
certas actividades,

Ð o produtor deve poder despender pelo menos 20 % do orcàamento do filme num ou mais Estados-
-Membros sem perda do auxõÂlio relativo a essa parte.

PaõÂses Baixos

Regime de auxõÂlios para o apoio da producàaÄo cinematograÂ fica 159

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aos auxõÂlios aÁ producàaÄo
cinematograÂfica. Este regime, que apresenta uma baixa intensidade de auxõÂlio, respeita os criteÂrios
gerais para a aprovacàaÄo de auxõÂlios aÁ producàaÄo cinematograÂfica fixados pela ComissaÄo em Maio de
1998, por ocasiaÄo da sua decisaÄo relativa aos auxõÂlios franceses, isto eÂ, naÄo ultrapassar 50% de
intensidade de auxõÂlio por filme e deixar ao produtor a liberdade de despender pelo menos 20% do
orcàamento da producàaÄo noutros Estados-Membros, mantendo o direito de receber a totalidade do
auxõÂlio. O regime seraÂ aplicaÂvel durante um perõÂodo de cinco anos e conta com um orcàamento de 15
milhoÄ es de florins (6,275 milhoÄ es de ecus).

158 N 3/98, JO C 279 de 8.9.1998.
159 N 486/97.
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Livros

Francàa

AuxõÂlios aÁ CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Em 10 de Junho, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do no 2 do artigo 88o

relativamente aos auxõÂlios concedidos pelo Governo franceÃs aÁ CoopeÂrative d'Exportation du Livre
Francàais (CELF) e aprovar estas medidas com base na derrogacàaÄo cultural prevista no no 3, alõÂnea d),
do artigo 87o. Estes auxõÂlios aÁ CELF visam possibilitar o processamento de pequenas encomendas de
livreiros estrangeiros, permitindo assim aos leitores de paõÂses naÄo francoÂ fonos a aquisicàaÄo a precàos
razoaÂveis de obras em franceÃs. A ComissaÄo aplicou a referida derrogacàaÄo cultural porque, apoÂ s uma
anaÂ lise aprofundada do mercado relevante e das actividades da CELF, concluiu que o auxõÂlio
prosseguia exclusivamente objectivos culturais e naÄo subvencionava quaisquer outras actividades da
CELF.

Sector das apostas

Francàa

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Em 6 de Maio, a ComissaÄo decidiu complementar o processo por si iniciado em 1991 relativamente a
um conjunto de medidas da Francàa a favor da PMU e outras sociedades de corridas de cavalos. Esta
decisaÄo surge na sequeÃncia da anulacàaÄo parcial pelo Tribunal de Primeira InstaÃncia da decisaÄo final da
ComissaÄo adoptada em 1993. Nesta decisaÄo, a ComissaÄo aprovou determinados auxõÂlios com base no
no 3, alõÂnea c), do artigo 87o e considerou que outras medidas naÄo constituõÂam auxõÂlios na acepcàaÄo do
no 1 do artigo 87o 162. O acoÂ rdaÄo do Tribunal de Primeira InstaÃncia confirmou a primeira parte da
decisaÄo da ComissaÄo e anulou a segunda. AÁ luz deste acoÂ rdaÄo, a ComissaÄo decidiu, em consequeÃncia,
alargar o aÃmbito do processo iniciado em 1991 relativamente a estas medidas.

Armamento

BeÂlgica

AuxõÂlio a favor das actividades civis do grupo Herstal 163

Em 3 de Junho, a ComissaÄo aprovou um auxõÂlio de 4 milhoÄ es de ecus a favor das actividades civis do
grupo Herstal, fabricante de armas e municàoÄ es militares e civis. O auxõÂlio destina-se ao plano social da

160 C 39/96 (ex NN 127/92); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de
ConcorreÃncia, p. 262.

161 C 51/90 (ex 100/90), JO C 253 de 12.8.1998; relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXI RelatoÂ rio sobre a
PolõÂtica de ConcorreÃncia, ponto 339.

162 Processo T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/ComissaÄo, ColectaÃnea 1997; relativamente aÁ decisaÄo final da ComissaÄo,
ver XXIII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, ponto 542.

163 N 227/98, JO C 277 de 5.9.1998.
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reorganizacàaÄo das actividades do grupo e estaÂ em conformidade com as OrientacàoÄ es relativas aos
auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade.

3. AuxõÂlios horizontais

3.1. AuxõÂlios a favor da proteccàaÄo do ambiente e da poupancàa de energia

BeÂlgica

Sidmar 164

Em 25 de Marcào, a ComissaÄo autorizou um auxõÂlio aÁ proteccàaÄo do ambiente a favor da empresa
sideruÂ rgica Sidmar. O auxõÂlio consiste numa subvencàaÄo de 26,2 milhoÄ es de ecus e destina-se a um
investimento de 179 milhoÄ es de ecus para quatro projectos que visam reduzir o impacte ambiental das
actividades da Sidmar para se adaptar aÁs novas normas ambientais.

Alemanha

a) ExoneracàaÄo das obrigacàoÄ es em mateÂria de proteccàaÄo ambiental concedida aÁ GeorgsmarienhuÈ tte
GmbH 165

Em 29 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final relativa aÁ exoneracàaÄo das obrigacàoÄ es
ambientais concedida aÁ GeorgsmarienhuÈ tte GmbH no que se refere aÁ reciclagem e eliminacàaÄo de
poeiras industriais. Nesta decisaÄo, a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio naÄo notificado de 31,5 milhoÄ es
de ecus (61,64 milhoÄ es de marcos) concedido entre 1994 e 1995 era ilegal e incompatõÂvel com o
mercado comum, pelo que exigiu o seu reembolso. Na realidade, a ComissaÄo verificou que a
GeorgsmarienhuÈ tte naÄo reciclava as poeiras nem o iria fazer, visto ter concluõÂdo que tal naÄo era
economicamente viaÂvel.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo encerrou mediante uma decisaÄo negativa o processo que iniciara nos
termos do n.o 2 do artigo 88.o relativamente a auxõÂlios ao investimento num montante de 8 milhoÄ es de
marcos (4 milhoÄ es de ecus) concedidos ilegalmente aÁ empresa do sector quõÂmico Riedel-de HaeÈn.
Tratando-se de uma grande empresa situada fora das regioÄ es assistidas e que, por conseguinte, naÄo
pode beneficiar de auxõÂlios ao investimento em geral, as Autoridades alemaÄs apresentaram as medidas
em causa como destinadas aÁ proteccàaÄo do ambiente. A ComissaÄo concluiu que os criteÂrios de
compatibilidade fixados no Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente naÄo
eram respeitados, visto tratar-se de novos investimentos e naÄo ter sido demonstrado que determinados
custos decorriam exclusivamente de motivacàoÄ es ambientais e naÄo de interesses econoÂ micos que teriam
induzido o beneficiaÂrio a proceder ao investimento em causa de qualquer modo. Neste contexto, a
ComissaÄo decidiu exigir o reembolso dos auxõÂlios acrescidos dos juros devidos a contar da data da sua
concessaÄo.

164 N 675/97, JO C 300 de 29.9.1998.
165 C 46/97 (ex NN 86/97); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de

ConcorreÃncia.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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ItaÂlia

a) Servola SpA 167

Em 1 de Julho, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente aos auxõÂlios de 11,36 milhoÄ es de ecus (22 mil milhoÄ es de liras) que o Governo italiano se
propunha conceder aÁ Servola SpA para a realizacàaÄo de investimentos destinados aÁ proteccàaÄo do
ambiente. Na sua decisaÄo de inõÂcio do processo, a ComissaÄo manifestara duÂ vidas quanto aÁ

compatibilidade dos auxõÂlios ateÂ 7,23 milhoÄ es de ecus (14 mil milhoÄ es de liras), dado que estes custos
se destinavam a investimentos naÄo elegõÂveis nos termos do Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais a favor do ambiente. Uma vez que o Governo italiano renunciou aos auxõÂlios correspondentes
a esta parte do investimento, a ComissaÄo poÃ de encerrar o processo e aprovar o restante montante de
auxõÂlio.

b) Cartiere del Garda 168

Em 29 de Julho de 1998, a ComissaÄo autorizou auxõÂlios de 1,9 milhoÄ es de ecus a favor da empresa
Cartiere del Garda para a realizacàaÄo de investimentos destinados aÁ proteccàaÄo do ambiente. A empresa,
estabelecida numa localidade turõÂstica, decidiu efectuar investimentos de 6,5 milhoÄ es de ecus no
tratamento das aÂguas usadas vertidas no Lago de Garda e no aÃmbito da poluicàaÄo sonora provocada
pelas actividades de producàaÄo. Estas medidas permitem alcancàar nõÂveis de proteccàaÄo do ambiente
superiores aos exigidos na legislacàaÄo relevante sem, no entanto, aumentar a produtividade da empresa.
Deste modo, a ComissaÄo declarou os auxõÂlios conformes ao Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais a favor do ambiente.

PaõÂses Baixos

a) Electricidade verde 169

Em 6 de Maio, a ComissaÄo aprovou um regime de auxõÂlios destinado a promover o recurso aÁ

electricidade gerada por fontes de energia renovaÂveis. O regime preveÃ a aplicacàaÄo temporaÂria (ateÂ 1-1-
-2003) de uma taxa zero em vez do imposto energeÂtico normal e iraÂ incentivar as empresas de
distribuicàaÄo de energia a propor aos seus clientes electricidade verde. Este tipo de electricidade inclui a
gerada por energia eoÂ lica e solar, por centrais eleÂctricas hidraÂulicas de pequena dimensaÄo ou
instalacàoÄ es que funcionam a biomassa. O orcàamento anual deste auxõÂlio estaÂ estimado em 13,5 milhoÄ es
de ecus.

b) AuxõÂlio ao investimento a favor da refinaria NEREFCO destinado aÁ reducàaÄo das emissoÄ es de
CO2

170

Em 17 de Junho, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente ao auxõÂlio ao investimento de 6,7 milhoÄ es de ecus para a instalacàaÄo de um processo de
turbina a gaÂs integrada nas instalacàoÄ es da NEREFCO. A utilizacàaÄo destas turbinas a gaÂs nas

167 C 22/96.
168 N 658/97, JO C 308 de 8.10.1998.
169 N 752/97, JO C 244 de 4.8.1998.
170 C 44/98 (ex N 708/97), JO C 334 de 31.10.1998.
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instalacàoÄ es de producàaÄo de calor permite melhorar consideravelmente o rendimento energeÂtico e
reduzir as emissoÄ es de CO2 em relacàaÄo aos geradores claÂssicos de producàaÄo separada de calor e de
electricidade. Todavia, a ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas quanto aÁ conformidade do auxõÂlio com o
Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente, que estabelece que o auxõÂlio
deve ser rigorosamente limitado aos custos de investimento extraordinaÂrios indispensaÂveis para atingir
objectivos ambientais. Ademais, a ComissaÄo deveraÂ avaliar em que medida as poupancàas de energia
conseguidas gracàas ao novo sistema foram tidas em conta para o caÂ lculo do auxõÂlio a conceder.

c) Sistema de eliminacàaÄo de sucata automoÂvel 171

Em 29 de Julho, a ComissaÄo declarou que o sistema de eliminacàaÄo de sucata automoÂ vel naÄo constituõÂa
um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o. O objectivo deste sistema de eliminacàaÄo da sucata
de automoÂ veis retirados da circulacàaÄo consiste em assegurar que a sucata eÂ eliminada de forma a
causar o mõÂnimo possõÂvel de danos ao ambiente. O sistema limita-se aÁ eliminacàaÄo de materiais para os
quais naÄo existe actualmente um sistema de reciclagem naÄo poluente comercialmente viaÂvel. NaÄo eÂ

conferida qualquer vantagem aÁs empresas de reciclagem, na medida em que apenas recebem uma
remuneracàaÄo justa pelas suas actividades.

AÂ ustria

a) Schmid Schraubenwerke 172

Esta decisaÄo, adoptada em 17 de Junho, refere-se ao apoio financeiro de 350 000 ecus para a
recuperacàaÄo das instalacàoÄ es da Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H., que tinham sofrido prejuõÂzos
ambientais causados pelo funcionamento de instalacàoÄ es de cromagem entre 1965 e 1992. As anaÂlises
efectuadas em Abril de 1996 revelaram que o solo estava seriamente contaminado. A ComissaÄo
avaliou as medidas e concluiu que o princõÂpio do «poluidor pagador» Ð pedra angular da polõÂtica
comunitaÂria de auxõÂlios estatais aÁ proteccàaÄo do ambiente Ð naÄo podia ser aplicado, por a empresa
poluidora ter sido liquidada. O actual proprietaÂrio naÄo tinha, na altura, qualquer controlo sobre a
propriedade nem tinha retirado qualquer benefõÂcio econoÂ mico das actividades poluentes. AleÂm disso, a
venda das instalacàoÄ es naÄo pressupunha o conhecimento, por parte do comprador, dessa contaminacàaÄo,
nem estabelecia que este uÂ ltimo se responsabilizaria pela descontaminacàaÄo. NaÄo havia tambeÂm motivo
para considerar que a compra devia ter sido realizada nesta base. Nos termos do ponto 3.2.2 do
Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente, dado que a Schmid Schrauben
Hainfeld Ges.m.b.H. naÄo obteve qualquer benefõÂcio, a ComissaÄo decidiu que as medidas naÄo
constituõÂam um auxõÂlio estatal na acepcàaÄo do artigo 87.o.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o que
iniciara relativamente a um auxõÂlio concedido aÁ Atlas, proprietaÂria de terrenos poluõÂdos no Land da
Alta AÂ ustria. AtraveÂs deste auxõÂlio, o Estado toma a seu cargo os custos de saneamento do depoÂ sito de
resõÂduos, a realizar pela A.S.A., uma empresa especializada que coordenaraÂ os trabalhos, custos esses
que ascendem a 23 milhoÄ es de ecus. A ComissaÄo verificou que o montante fixado para esta
descontaminacàaÄo e a remuneracàaÄo da A.S.A. se adequavam aÁs condicàoÄ es do mercado. A ComissaÄo

171 N 656/97, JO C 308 de 8.10.1998.
172 N 856/97, JO C 409 de 30.12.1998.
173 C 24/98 (ex N 663/97), JO C 201 de 27.6.1998.
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concluiu que o facto de o Estado tomar a seu cargo estes custos naÄo constituõÂa um auxõÂlio estatal se este
montante fosse recuperado junto da Atlas (proprietaÂria do terreno) por todos os meios legais.

Reino Unido

ObrigacàaÄo de utilizacàaÄo de combustõÂveis naÄo foÂ sseis (NFFO) 174

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou a Quinta obrigacàaÄo de utilizacàaÄo de combustõÂveis naÄo foÂ sseis em
Inglaterra e PaõÂs de Gales, enquanto extensaÄo do regime em vigor, autorizado pela primeira vez em
1990. O auxõÂlio eÂ concedido atraveÂs de um contrato entre os fornecedores puÂ blicos de electricidade
(sujeitos a uma seÂrie de obrigacàoÄ es relativas aÁ aquisicàaÄo de electricidade gerada a partir de fontes
renovaÂveis) e produtores de electricidade a partir de fontes renovaÂveis. O auxõÂlio tem a forma de
subsõÂdio e limita-se ao diferencial entre o custo de aquisicàaÄo de electricidade gerada a partir de fontes
renovaÂveis e o da electricidade gerada a partir de combustõÂveis foÂ sseis. A ComissaÄo concluiu que esta
medida constitui um auxõÂlio ao funcionamento, mas congratulou-se pela sua reducàaÄo gradual e pelo
facto de vir a ser de novo notificado nos 5 anos subsequentes aÁ data da decisaÄo e com a sua
conformidade com o Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais a favor do ambiente. O
orcàamento do regime, para os exercõÂcios de 1997-98 e 1998-90, ascende a 383 milhoÄ es de ecus.

3.2. InvestigacàaÄo e desenvolvimento

Alemanha

a) Sican Group e parceiros no projecto, Baixa SaxoÂnia 175

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente ao auxõÂlio concedido desde 1990 ao grupo SICAN e aos seus parceiros no projecto de
I&D no sector da microelectroÂ nica. A ComissaÄo duvida que o auxõÂlio em causa observe os requisitos
estabelecidos no Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento.
De facto, segundo as informacàoÄ es de que dispoÄ e, naÄo eÂ possõÂvel imputar o auxõÂlio em causa a projectos
de investigacàaÄo especõÂficos, identificar a fase de investigacàaÄo beneficiaÂria, quantificar o montante e a
intensidade do auxõÂlio ou demonstrar a necessidade ou o efeito de incentivo do auxõÂlio.

b) Programa de investigacàaÄo marinha 176

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo autorizou um programa relativo aÁ coordenacàaÄo das diversas actividades
de investigacàaÄo marinha realizadas na Alemanha e que contribuem para o desenvolvimento de um
enquadramento comum no que se refere a tais actividades. O programa apoia principalmente a
investigacàaÄo baÂsica efectuada por universidades. EstaÂ tambeÂm previsto prestar apoio a empresas
associadas a estes projectos, em especial as PME. O orcàamento do programa ascende a 43,3 milhoÄ es de
ecus, dos quais entre 11,5 e 12,8 milhoÄ es de ecus foram afectados ao apoio ao projecto.

174 N 153/98, JO C 300 de 29.9.1998.
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 e NN 170/97), JO C 307 de 7.10.1998; Competition Newsletter 2/98, p. 86.
176 NN 19/97, JO C 156 de 21.5.1998.
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c) AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de «auxõÂlios destinados a institutos de investigacàaÄo naÄo
universitaÂ rios orientados para o mercado» do Land da SaxoÂnia 177

Em 1 de Julho, a ComissaÄo decidiu autorizar a prorrogacàaÄo ateÂ final de 1999, aceitando o seu
alinhamento pelo novo Enquadramento comunitaÂ rio dos auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e
desenvolvimento 178, de um regime (aprovado pela primeira vez em 1995) destinado a melhorar a
eficieÃncia de institutos de investigacàaÄo naÄo universitaÂrios orientados para o mercado no Land da
SaxoÂ nia, atraveÂs da modernizacàaÄo do equipamento cientõÂfico e das infra-estruturas teÂcnicas. O
orcàamento global deste regime para 1996-1999 ascende a 10,5 milhoÄ es de ecus.

d) AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de «projectos de cooperacàaÄo inovadores de orientacàaÄo
tecnoloÂ gica», Land da SaxoÂnia 179

Em 1 de Julho, a ComissaÄo autorizou a prorrogacàaÄo do regime acima referido ateÂ ao final de 1999,
aceitando o seu alinhamento pelas disposicàoÄ es do novo Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios
estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento, bem como da nova definicàaÄo de PME 180, com vista a
promover a cooperacàaÄo efectiva entre empresas e instituicàoÄ es puÂ blicas de investigacàaÄo no campo da
I&D, por forma a contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e processos no aÃmbito das
tecnologias futuras. O orcàamento global para 1996-1999 ascende a 90 milhoÄ es de ecus.

e) AuxõÂlio aÁ promocàaÄo das capacidades de inovacàaÄo das PME 181

Em 16 de Setembro, a ComissaÄo, apoÂ s ter verificado o respeito das condicàoÄ es fixadas no
Enquadramento comunitaÂrio dos auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento, decidiu naÄo
levantar objeccàoÄ es aÁ criacàaÄo de um regime de auxõÂlios aÁ promocàaÄo das capacidades de inovacàaÄo das
PME. O regime vigoraraÂ ateÂ 2003, contando com um orcàamento total previsto de 510 milhoÄ es de ecus.
As subvencàoÄ es beneficiaraÄo ateÂ 75% as empresas, na sua maioria PME; o remanescente seraÂ

distribuõÂdo por institutos de investigacàaÄo que colaborem com as empresas beneficiaÂrias.

Espanha

Regime de auxõÂlios regionais aÁ I&D, Castela e LeaÄo 182

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo autorizou um regime de auxõÂlios a favor de actividades de I&D
correspondentes a todas as fases de investigacàaÄo contempladas no respectivo Enquadramento
comunitaÂrio. O regime abrange os anos de 1998-2000 e o seu orcàamento ascende a 12 milhoÄ es de ecus
por ano.

177 NN 31/98.
178 JO C 45 de 17.2.1996.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 JO L 107 de 30.4.1996.
181 N 357/98, JO C 363 de 25.11.1998.
182 N 766/97, JO C 111 de 9.4.1998.

28.o REL. CON. 1998

AUXIÂLIOS ESTATAIS 279



Francàa

a) Tubes et Formes 183

Em 18 de Fevereiro, a ComissaÄo aprovou um auxõÂlio aÁ I&D a favor do Centro de InvestigacàaÄo «Tubes
et Formes», destinado aÁ realizacàaÄo de um processo de concepcàaÄo e fabrico de pecàas em acào, atraveÂs da
teÂcnica de hidroconformacàaÄo a partir de tubos ou de perfis ocos de acào (sector do acào naÄo CECA). O
projecto de investigacàaÄo encontra-se na fase de desenvolvimento preÂ-concorrencial. O auxõÂlio consiste
num adiantamento reembolsaÂvel de 1,74 milhoÄ es de ecus (11,4 milhoÄ es de francos franceses), o que
representa uma intensidade de auxõÂlio de 19,5%.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Em 6 de Maio, a ComissaÄo autorizou um auxõÂlio estatal aÁ I&D de 14,95 milhoÄ es de ecus concedido pela
Francàa, no aÃmbito de um programa EUREKA, para a instalacàaÄo de linhas-piloto de producàaÄo de
circuitos integrados em bolachas de 300 mm. de diaÃmetro, dado que seraÂ esta a norma de fabrico para o
sector da microelectroÂ nica a partir do ano 2002. Participam tambeÂm neste projecto EUREKA a
Alemanha e os PaõÂses Baixos. As empresas beneficiaÂrias do auxõÂlio implicadas no projecto saÄo a SGS
Thomson, SocieÂ teÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM e RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Fase II 185

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou um regime a favor do desenvolvimento de sistemas de televisaÄo
digital de qualidade melhorada nos dois domõÂnios da producàaÄo electroÂ nica de filmes e de
võÂdeocomunicacàoÄ es. A vigeÃncia do regime terminava no final de 1998 e o orcàamento era de 15,5
milhoÄ es de ecus relativamente a 39,5 milhoÄ es de ecus de custos elegõÂveis. Beneficiam deste auxõÂlio a
Thomson Multmedia, Philips Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra
Communication, Enertec-Schlumberger Industries e a Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Em 22 de Dezembro, apoÂ s ter verificado que eram respeitadas as disposicàoÄ es do Enquadramento dos
auxõÂlio aÁ I&D, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de subvencàoÄ es num total de 220
milhoÄ es de ecus a favor de um programa de investigacàaÄo fundamental e industrial realizado em
cooperacàaÄo por vaÂrias empresas industriais e laboratoÂ rios de investigacàaÄo puÂ blicos. O programa,
denominado Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð RECMES, tem por objecto o
desenvolvimento de novas geracàoÄ es de circuitos electroÂ nicos. As principais empresas industriais que
participam na investigacàaÄo saÄo a STMicroelectronics e L'Air liquide, bem como a TCEC, a SETEC e a
Alcatel.

183 N 721/97, JO C 396 de 19.12.1998.
184 N 38/98, JO C 244 de 4.8.1998.
185 N 640/97, JO C 308 de 8.10.1998.
186 N 264/98.
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Francàa e PaõÂses Baixos

COMMEND (Eureka 1549) 187

Em 7 de Abril, a ComissaÄo aprovou auxõÂlios ao projecto de I&D COMMEND, adoptado no aÃmbito do
«projecto EUREKA 1549», em Julho de 1996. O projecto COMMEND visa identificar as
possibilidades de ligar vaÂrios tipos de equipamentos digitais, redes e servicàos para o consumidor
(por exemplo, TV, PC, «Digital Video Broadcasting», redes de telecomunicacàoÄ es, redes avancàadas de
cabo, gravacàoÄ es digitais). A investigacàaÄo deveraÂ avaliar a exequibilidade destes sistemas e chegar a
uma proposta de norma europeia, protocolos e estruturas de gestaÄo. O projecto incide sobre a
investigacàaÄo industrial. A abordagem inovadora do projecto COMMEND consiste em tomar a ligacàaÄo
de diferentes categorias de equipamentos, redes e servicàos como verdadeiro ponto de partida da
investigacàaÄo. Este projecto, que se deveraÂ prolongar ateÂ 2000, conta com a participacàaÄo de cinco paõÂses
(Francàa, PaõÂses Baixos, Alemanha, AÂ ustria e BeÂ lgica). Os custos globais para os diferentes
participantes estaÄo calculados em 126 milhoÄ es de ecus. A ComissaÄo aprovou os seguintes auxõÂlios:
Francàa, 13 milhoÄ es de ecus a favor da Thomson Multimedia e 13,6 milhoÄ es de ecus da Philips
Electronique Grand Public; PaõÂses Baixos, 13,4 milhoÄ es de ecus a favor da Nederlandse Philips
Bedrijven BV. Os auxõÂlios saÄo concedidos sob a forma de subvencàoÄ es directas e representam, no
maÂximo, 50% dos custos elegõÂveis.

ItaÂlia

Medidas de caraÂ cter fiscal destinadas a promover a I&D em empresas industriais 188

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo autorizou um regime de auxõÂlios dirigido principalmente aÁs PME
italianas e destinado a promover actividades industriais e preÂ-concorrenciais de I&D em empresas
industriais. O auxõÂlio tem a forma de creÂditos fiscais e o seu orcàamento eleva-se a 178 milhoÄ es de ecus
por ano; o regime vigoraraÂ em 1998-99.

PaõÂses Baixos

a) OceÂ N.V. 189

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente aÁ proposta do Governo neerlandeÃs de conceder um auxõÂlio de 23 milhoÄ es de ecus aÁ OceÂ

N.V. para o desenvolvimento de impressoras a cor de jacto de tinta. Em 1994, a OceÂ recebera uma
subvencàaÄo de 3,2 milhoÄ es de ecus para um projecto de impressoras de jacto de tinta para o perõÂodo
1994-1996, no aÃmbito do «Programa de incentivo tecnoloÂ gico orientado para as empresas» 190. O novo
projecto, a realizar entre 1997 e 2001 e apresentado como sendo essencialmente I&D, naÄo se afigura
elegõÂvel para financiamento puÂ blico em conformidade com as disposicàoÄ es vigentes em mateÂria de
auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento. As actividades descritas parecem corresponder a
um programa de trabalho de desenvolvimento de produto, no caso protoÂ tipos, ateÂ aÁ maturidade e
preparacàaÄo para producàaÄo em seÂrie. O efeito de incentivo do auxõÂlio proposto, concretamente um
estõÂmulo para a empresa realizar actividades de investigacàaÄo, naÄo foi demonstrado.

187 N 664/97 Francàa, N 506/97 PaõÂses Baixos, JO C 192 de 19.6.1998.
188 N 655/97, JO C 236 de 28.7.1998.
189 C 18/98 (ex N 939/96), JO C 270 de 29.9.1998.
190 RelatoÂ rio anual de 1994 sobre o regime P.B.T.S., carta das Autoridades neerlandesas de 28.2.1996.
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b) Projecto Fokker 70 191

Em 17 de Junho, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo relativo ao auxõÂlio aÁ I&D a favor do projecto
Fokker 70. A ComissaÄo decidiu neste sentido porque, na sequeÃncia da suspensaÄo dos pagamentos da
Fokker em 23 de Janeiro de 1996 e da faleÃncia da empresa dois meses depois, o Governo neerlandeÃs se
comprometeu a recuperar, nos termos da legislacàaÄo neerlandesa, os 103 milhoÄ es de ecus concedidos ao
projecto Fokker 70 a tõÂtulo de auxõÂlio estatal. Este auxõÂlio destinava-se a apoiar o desenvolvimento de
um aviaÄo civil de transporte (o Fokker 70, derivado do Fokker 100), cujos custos de I&D totais foram
estimados em 163 milhoÄ es de ecus em 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou um auxõÂlio de 88 milhoÄ es de ecus a favor do Medea T601
(projecto Eureka 1535/ATLAS). O auxõÂlio destinava-se a fomentar a participacàaÄo de empresas
neerlandesas neste projecto internacional de cooperacàaÄo em I&D. Os beneficiaÂrios saÄo a ASML, a
ASMI e a Philips Semiconductor. O auxõÂlio tem a forma de subvencàoÄ es e empreÂstimos, ascendendo o
orcàamento total a 43,4 milhoÄ es de ecus e 45 milhoÄ es de ecus, respectivamente.

AÂ ustria

Siemens Bauelemente OHG 193

Em 7 de Janeiro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a um plano de concessaÄo de um pacote de auxõÂlios aÁ Siemens para a conversaÄo das suas
instalacàoÄ es de semicondutores em Villach (situada numa regiaÄo naÄo assistida) numa unidade de fabrico
de semicondutores de poteÃncia. O pacote notificado de 27 milhoÄ es de ecus incluõÂa 25,5 milhoÄ es de ecus
destinados aÁ I&D e cerca de 1,7 milhoÄ es de ecus (23 milhoÄ es de xelins) a medidas de caraÂcter
ambiental e aÁ formacàaÄo. Segundo a ComissaÄo, as Autoridades austrõÂacas naÄo provaram o efeito de
incentivo do auxõÂlio aÁ I&D proposto nem a necessidade do auxõÂlio ou a elegibilidade do projecto para
financiamento enquanto «actividade de desenvolvimento preÂ-concorrencial». No que se refere ao
auxõÂlio ao ambiente, as Autoridades austrõÂacas deveraÄo provar se eÂ concedido para atingir nõÂveis
superiores aos estabelecidos na legislacàaÄo. Ademais, a natureza do projecto de formacàaÄo (formacàaÄo
especõÂfica ou formacàaÄo geral) naÄo foi ainda determinada.

Reino Unido

Programa Rolls-Royce de grandes motores 194

Em 25 de Marcào, a ComissaÄo autorizou o auxõÂlio aÁ I&D proposto pelas Autoridades do Reino Unido a
favor da Rolls-Royce para o desenvolvimento de uma nova geracàaÄo de treÃs motores de aviaÄo de
elevado impulso, derivados dos actuais motores Trent. O auxõÂlio tem a forma de um adiantamento
reembolsaÂvel de 297 milhoÄ es de ecus (200 milhoÄ es de libras esterlinas), a conceder ao longo de 4 anos
(1988-2001). O custo total dos programas de I&D eÂ de 1 095 milhoÄ es de ecus (736 milhoÄ es de libras).

191 NN 28/94.
192 N 135/98, JO C 308 de 8.10.1998.
193 C 84/97 (ex N 509/96), JO C 203 de 30.6.1998, p. 7.
194 N 17/98, JO C 228 de 21.7.1998; Competition Newsletter 2/98, p. 85.
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Uma condicàaÄo preÂvia para obter o financiamento do Governo exige que a empresa atinja
determinados resultados. O fracasso significativo em determinadas etapas essenciais do programa de
I&D pode resultar na retirada de novos financiamentos puÂ blicos. A ComissaÄo verificou que o
investimento previsto se desenrolaria em condicàoÄ es plenamente comerciais. Por outro lado,
reconheceu que, dado o risco de fracasso parcial dos programas de I&D, o investimento naÄo podia
ser considerado plenamente comercial. A ComissaÄo estaÂ convicta do efeito de incentivo do auxõÂlio, na
medida em que sem o mesmo a empresa nunca conseguiria obter fundos nos mercados de capitais e
realizar o programa de I&D.

3.3. AuxõÂlios de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo

BeÂlgica

Sunparks International NV

Em 30 de Setembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es a um auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor
da Sunparks International NV, empresa que explora parques de diversoÄ es 195. O plano de
reestruturacàaÄo da Sunpark International assenta em medidas de reducàaÄo dos custos, num
reposicionamento estrateÂgico dos parques e na reestruturacàaÄo financeira. As Autoridades belgas
concederaÄo uma garantia de 75% relativamente a dois empreÂstimos. A intensidade do auxõÂlio eÂ de 360
milhoÄ es de francos belgas (8,8 milhoÄ es de ecus). A ComissaÄo teve em conta o importante contributo do
sector privado e a viabilidade do plano de restruturacàaÄo. As Autoridades belgas asseguraram que seria
a uÂ ltima vez que seriam concedidos auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo aÂ empresa.

Alemanha

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Em 4 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a auxõÂlios de 2,5 milhoÄ es de ecus sob a forma de uma «participacàaÄo passiva e de garantia
concedidos aÁ Brockhausen Holze, empresa do sector da fundicàaÄo situada na SaxoÂ nia. AÁ luz das
informacàoÄ es de que dispoÄ e, a ComissaÄo tem duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios, cuja
concessaÄo, efectuada no aÃmbito de regimes anteriormente aprovados pela ComissaÄo, naÄo se afigura ter
observado as condicàoÄ es de aplicacàoÄ es dos mesmos.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a auxõÂlios de 30 milhoÄ es de ecus concedidos em 1997 e a auxõÂlios ainda naÄo concedidos
de 4,76 milhoÄ es de ecus a favor da Kranbau Eberswalde GmbH, empresa produtora de gruas e
equipamento de elevacàaÄo situada no Land de Brandeburgo. AÁ luz das informacàoÄ es de que dispoÄ e, a
ComissaÄo tem duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios com as OrientacàoÄ es relativas aos
auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade, em especial
no que se refere aÁ viabilidade do plano de reestruturacàaÄo e aÁ reducàaÄo dos excessos de capacidade.

195 N 205, JO C 384 de 10.12.1998.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), JO C 144 de 09.5.1998.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), JO C 353 de 19.11.1998.
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c) Weida Leder GmbH e sua filial SchloûmuÈhlenweg 198

Em 11 de Marcào, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a auxõÂlios de 18,5 milhoÄ es de ecus a favor da reestruturacàaÄo da Weida Leder GmbH e da
sua filial SchloûmuÈ hlenweg, empresas do sector dos curtumes situadas no Land de TurõÂngia. AÁ luz das
informacàoÄ es de que dispoÄ e, a ComissaÄo tem duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios com
as OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas
em dificuldade.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Em 7 de Abril, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a auxõÂlios de 47 milhoÄ es de ecus a favor da privatizacàaÄo e reestruturacàaÄo da Wildauer
Kurbelwelle GmbH, empresa do sector da fundicàaÄo situada no Land de Brandeburgo. AÁ luz das
informacàoÄ es de que dispoÄ e, a ComissaÄo tem duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios, no
que se refere, por um lado, aÁ aplicacàaÄo do regime do Treuhand e, por outro, aÁ observaÃncia das
OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em
dificuldade, nomeadamente quanto aÁ recuperacàaÄo e viabilizacàaÄo da empresa.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Em 22 de Abril, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o que iniciara
relativamente a auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo de 5,5 milhoÄ es de ecus concedidos aÁ empresa do sector da
fundicàaÄo SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sdorf AG, actualmente em faleÃncia, situada no Land da
SaxoÂ nia. A ComissaÄo verificou que as condicàoÄ es fixadas nas OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais
de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade naÄo haviam sido observadas,
em especial no que se refere aÁ elaboracàaÄo e execucàaÄo de um plano de reestruturacàaÄo. A ComissaÄo
concluiu, por conseguinte, da incompatibilidade dos auxõÂlios e exigiu a sua recuperacàaÄo.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Em 22 de Abril, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o que iniciara
relativamente a auxõÂlios a favor da Triptis Porzellan GmbH, sob a forma de perdaÄo de dõÂvidas de um
montante de 4,1 milhoÄ es de ecus e de garantias estatais ateÂ 90% dos creÂditos desta empresa num
montante de 13 milhoÄ es de ecus; a empresa, do sector da porcelana, encontra-se actualmente em
faleÃncia e estaÂ situada no Land de TurõÂngia. A ComissaÄo concluiu pela incompatibilidade deste auxõÂlio
com as OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a
empresas em dificuldade, em especial no que se refere aÁ concepcàaÄo do plano de restruturacàaÄo.

198 C 19/98 (ex NN 30/97), JO C 256 de 14.8.1998.
199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), JO C 377 de 5.12.1998.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de

ConcorreÃncia; Competition Newsletter 2/98, p. 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de

ConcorreÃncia; Competition Newsletter 2/98, p. 87.
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g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Em 13 e 20 Maio, a ComissaÄo autorizou auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo a favor da Herborn & Breitenbach e
da SKET EDV. Em ambos os casos, a ComissaÄo considerou que os auxõÂlios podiam ser considerados
compatõÂveis com as OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo
concedidos a empresas em dificuldade. A Herborn & Breitenbach (H&B) compoÄ e-se de vaÂrias
empresas agrupadas que integravam o grupo da SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH
(SMM). A H&B opera no sector das construcàoÄ es mecaÃnicas. Aquando do inõÂcio do processo de
« Gesamtvollstreckung (regime de faleÃncia das empresas situadas nos novos LaÈnder alemaÄes) contra a
SKET SMM, a H&B Ð de facto, uma filial da SKET SMM Ð foi separada do grupo da SKET SMM e
transferida para a Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). No que se refere aos
auxõÂlios concedidos aÁ SKET SMM antes do processo de faleÃncia, a ComissaÄo tinha iniciado o
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o e adoptado uma decisaÄo final negativa em 1997. Esta
decisaÄo negativa naÄo abrangia os auxõÂlios aÁ H&B, que naÄo se encontrava sujeita ao processo de
faleÃncia. O procedimento foi cindido na sequeÃncia da decisaÄo negativa e seguiu a sua tramitacàaÄo por
forma a permitir uma apreciacàaÄo separada dos auxõÂlios concedidos aÁ H&B. A ComissaÄo adoptou uma
decisaÄo final positiva relativamente aÁs subvencàoÄ es de 11 milhoÄ es de ecus e aÁs garantias num total de 1,6
milhoÄ es de ecus concedidas ao longo da reestruturacàaÄo em conformidade com os sucessivos planos da
H&B e que devia ser concluõÂda com a privatizacàaÄo em 1998.

A SKET EDV foi criada na sequeÃncia do inõÂcio do processo de faleÃncia; trata-se de uma empresa que
daÂ continuidade, numa entidade jurõÂdica distinta, ao sistema de tratamento informaÂtico de dados do
grupo SKET SMM e que foi privatizada pela BvS no VeraÄo de 1997. A ComissaÄo decidiu naÄo levantar
objeccàoÄ es relativamente aÁs subvencàoÄ es de 2,4 milhoÄ es de ecus associadas a uma importante
reestruturacàaÄo desta empresa.

h) CD Albrechts GmbH 204

Em 3 de Junho, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente a auxõÂlios de 185 milhoÄ es de ecus concedidos aÁ reestruturacàaÄo da CD Albrechts GmbH,
empresa fabricante de discos compactos e de material electroÂ nico situada no Land de TurõÂngia. AÁ luz
das informacàoÄ es de que dispoÄ e, a ComissaÄo tem duÂ vidas seÂrias quanto aÁ compatibilidade dos auxõÂlios
com as OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a
empresas em dificuldade, nomeadamente quanto aÁ recuperacàaÄo e viabilizacàaÄo da empresa.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Em 29 de Julho, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio a um processo relativamente a um auxõÂlio aÁ

reestruturacàaÄo sob a forma de subvencàaÄo que ascendia a 4,65 milhoÄ es de ecus (9,310 milhoÄ es de
marcos) a favor da Graphischer Maschinenbau GmbH, Berlim, filial da Koenig & Bauer-Albert AG. A
Graphischer Maschinenbau GmbH fabrica maÂquinas rotativas para impressaÄo de jornais. De
momento, a ComissaÄo tem duÂ vidas de que a as medidas propostas no plano de reestruturacàaÄo
assegurem a viabilidade da empresa a longo prazo e ainda que algumas destas medidas sejam
absolutamente necessaÂrias para a reestruturacàaÄo da Graphischer Maschinenbau GmbH. A ComissaÄo

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (ex NN 54/97), JO C 390 de 15.12.1998.
205 C 54/98 (ex N 101/98), JO C 336 de 4.11.1998.
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considera, na presente fase, que a subvencàaÄo proposta naÄo eÂ proporcional aos custos elegõÂveis e que
pode naÄo beneficiar exclusivamente uma empresa em dificuldade, na acepcàaÄo das OrientacàoÄ es
relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade.
Por conseguinte, deve proceder-se a um exame aprofundado para apreciar a compatibilidade global do
auxõÂlio com o mercado comum.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Em 16 de Setembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de auxõÂlios destinados a
assegurar a recuperacàaÄo e a reestruturacàaÄo da empresa alemaÄ de engenharia Ingenieur und
Maschinenbau GmbH (IMG), Rostock, no aÃmbito da sua privatizacàaÄo 206. A IMG, especializada em
sistemas automaÂticos destinados aos estaleiros navais, fez parte do grupo Bremer Vulkan entre 1993 e
1996, tendo-se separado apoÂ s a faleÃncia do grupo. Beneficiou de auxõÂlios sob a forma de garantias
estatais num montante de 15 milhoÄ es de marcos (7,5 milhoÄ es de ecus) e de uma remissaÄo de dõÂvidas
num total de 13,5 milhoÄ es de marcos (7 milhoÄ es de ecus). A ComissaÄo concluiu pela compatibilidade
destes auxõÂlios com o mercado comum, tendo em conta as OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos
auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade e o facto de
os novos proprietaÂrios assumirem a partir de agora o financiamento das actividades da empresa.

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Em 30 de Setembro, apoÂ s ter verificado a observaÃncia das condicàoÄ es previstas nas OrientacàoÄ es
comunitaÂrias relativas aos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em
dificuldade, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio aÁ empresa teÃxtil
Rawe GmbH & Co GmbH, na perspectiva da sua reestruturacàaÄo. O auxõÂlio assumiraÂ a forma de uma
garantia estatal relativa a um creÂdito de 15,4 milhoÄ es de marcos (7,7 milhoÄ es de ecus).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

Em 11 de Novembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es aÁ concessaÄo de um auxõÂlio aÁ

reestruturacàaÄo a favor da empresa RACKWITZ Alumium GmbH 208, situada na Alemanha Oriental e
que desenvolve a sua actividade no sector do vazamento-prensagem de alumõÂnio reciclado. Em 1993 a
empresa foi privatizada pelo Treuhandanstalt. No inõÂcio de 1997 foi lancàado um processo de faleÃncia da
empresa. Em Dezembro desse ano, a Norsk Hydro Deutschland GmbH, filial a 100% da Norwegian
Norsk Hydro ASA (Noruega), importante fabricante de alumõÂnio, adquiriu a RACWITZ, o que levou
aÁ suspensaÄo do processo de faleÃncia atraveÂs de um acordo de credores. A Norsk Hydro Deutschland
GmbH elaborou um plano de reestruturacàaÄo que deveraÂ permitir aÁ RACKWITZ, a longo prazo,
recuperar a sua viabilidade. A contribuicàaÄo total do investidor ascenderaÂ a 35 milhoÄ es de ecus (69,6
milhoÄ es de marcos) ateÂ 2001. O Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben e o Land da
SaxoÂ nia perdoaram aÁ RACKWITZ Aluminium GmbH dõÂvidas no total de 5,5 milhoÄ es de ecus (10,8
milhoÄ es de marcos). A capacidade da unidade de prensagem diminuiraÂ 55% e as medidas de auxõÂlio
resumem-se ao estritamente necessaÂrio para restabelecer a viabilidade da empresa.

206 NN 23/98, JO C 351 de 18.11.1998.
207 N 394/98, JO C 384 de 10.12.1998.
208 NN 76/98.
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m) Draiswerke GmbH 209

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o e
autorizar o auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo concedido aÁ Draiswerke GmbH, de Mannheim. As medidas de
auxõÂlio incluõÂam um empreÂstimo de 0,4 milhoÄ es de ecus (0,8 milhoÄ es de marcos) concedido pelo
municõÂpio de Mannheim e uma garantia estatal de 50% sobre um creÂdito de 3 milhoÄ es de ecus
concedido pelo banco puÂ blico Landeskreditanstalt, de Bade-Vurtemberga. A empresa produz
equipamentos especiais para um nicho de mercado e abastece as induÂ strias quõÂmica, alimentar,
farmaceÃutica e ceraÃmica, bem como as induÂ strias dos revestimentos, do papel e dos detergentes. A
ComissaÄo considera as medidas de auxõÂlio compatõÂveis com as OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos
auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade. A Alemanha
apresentou um plano de reestruturacàaÄo viaÂvel. A Draiswerke reduziu a sua capacidade e a gama de
produtos, sendo favoraÂveis as perspectivas de viabilidade a longo prazo

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (antiga Addinol e Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Em 25 de Novembro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo nos termos do no 2 do artigo 88o que
iniciara relativamente a novos auxõÂlios a favor da Addinol MineraloÈ l GmbH i.Gv (antiga Addinol) e da
nova Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG., criada apoÂ s o inõÂcio do processo de faleÃncia da antiga
Addinol com vista aÁ retoma das actividades de distribuicàaÄo de lubrificantes da mesma. Trata-se de
auxõÂlios jaÂ concedidos num montante de 7 milhoÄ es de marcos (3,6 milhoÄ es de ecus) e de auxõÂlios
projectados de 40,05 milhoÄ es de marcos (20,52 milhoÄ es de ecus). A ComissaÄo verificou que estes
auxõÂlios naÄo respeitam as OrientacàoÄ es relativas a auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo
concedidos a empresas em dificuldade, em especial no que se refere aÁ viabilidade a longo prazo dos
beneficiaÂrios e aÁ contribuicàaÄo dos accionistas privados, claramente insuficiente face aÁ do Estado. Por
conseguinte, a ComissaÄo exigiu a recuperacàaÄo do auxõÂlio de 7 milhoÄ es de marcos, acrescido dos juros
correspondentes, e proibiu a concessaÄo do auxõÂlio previsto de 40,05 milhoÄ es de marcos. Tendo em conta
a existeÃncia destes novos auxõÂlios, a ComissaÄo decidiu ainda voltar a apreciar a compatibilidade dos
auxõÂlios de emergeÃncia anteriormente autorizados a favor da antiga Addinol, tendo concluõÂdo que a
sua compatibilidade naÄo devia ser questionada.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Em 9 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu encerrar, mediante decisaÄo negativa, o processo iniciado nos
termos do no 2 do artigo 88o relativamente a um auxõÂlio de 2 milhoÄ es de marcos (1 milhaÄo de ecus)
concedido aÁ Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag). A ComissaÄo concluiu que este auxõÂlio
naÄo respeitava as OrientacàoÄ es relativas a auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos
a empresas em dificuldade, pelo que exigiu a sua recuperacàaÄo por todos os meios legais, acrescido dos
juros devidos a contar da data da concessaÄo.

209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
211 C 7/95.
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Espanha

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Em 7 de Abril, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o relativamente a
auxõÂlios concedidos ilegalmente aÁ empresa puÂ blica Babcock Wilcox EspanÄ a, que opera no sector da
construcàaÄo de faÂbricas «chave-na-maÄo » e de equipamentos industriais e para o sector do ambiente. Os
auxõÂlios, sob a forma de duas dotacàoÄ es de capital por parte de holdings puÂ blicas, ascendem a 122
milhoÄ es de ecus. A ComissaÄo tem seÂrias duÂ vidas quanto aÁ sua compatibilidade com as OrientacàoÄ es, em
especial no que se refere aÁ restauracàaÄo da viabilidade da empresa.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Em 14 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final parcialmente negativa em relacàaÄo ao auxõÂlio aÁ

reestruturacàaÄo concedido aÁ empresa Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (Favahe), um fabricante
basco de ferramentas manuais que havia introduzido um processo de faleÃncia em 1995. O auxõÂlio foi
concedido em 1992 sob a forma de uma garantia estatal relativa a 5 milhoÄ es de ecus e naÄo foi
notificado aÁ ComissaÄo. AleÂm disso, a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio podia estar envolvido no
processo de faleÃncia. Durante o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o, as Autoridades
espanholas apresentaram provas de que a faleÃncia da Favahe se realizou em conformidade com a
legislacàaÄo relevante. A ComissaÄo concluiu que, a este respeito, naÄo existiam elementos de auxõÂlio. No
entanto, no que se refere aÁ garantia concedida em 1992 relativa a 5 milhoÄ es de ecus, a ComissaÄo
concluiu que se tratava de um auxõÂlio estatal concedido ilegalmente e que naÄo podia ser considerado
compatõÂvel com o mercado comum, especialmente por as Autoridades espanholas naÄo terem
apresentado um plano de reestruturacàaÄo soÂ lido que permitisse, com base em pressupostos realistas, a
restauracàaÄo a longo prazo da viabilidade da empresa. Dadas as dificuldades financeiras da empresa, o
montante total coberto pela garantia deve ser considerado auxõÂlio estatal. A ComissaÄo solicitou aÁs
Autoridades espanholas que recuperassem o montante total, acrescido dos juros devidos.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Em 14 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo parcialmente negativa relativamente ao auxõÂlio aÁ

reestruturacàaÄo concedido aÁ Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), fabricante de porcelana de
Pamplona. A Ponsal foi liquidada em 1995 e uma nova empresa, a «Comercial Europa de Porcelanas
S.A.L.» (Comepor), prosseguiu as actividades da Ponsal. A medida que levou a ComissaÄo a dar inõÂcio
ao processo previsto no n.o 2 do artigo 88.o consistiu no perdaÄo de uma dõÂvida de 18,6 milhoÄ es de ecus
concedido pelas Autoridades puÂ blicas por ocasiaÄo da faleÃncia da Ponsal, subvencàoÄ es ao investimento
de 3 000 ecus por posto de trabalho criado e um empreÂstimo de 4,5 milhoÄ es de ecus. No aÃmbito do
procedimento previsto n.o 2 do artigo 88.o, a ComissaÄo chegou aÁs conclusoÄ es em seguida expostas. No
que se refere ao perdaÄo da dõÂvida de 18,6 milhoÄ es de ecus, naÄo existia qualquer auxõÂlio ilegal visto que
estava integralmente em conformidade com a legislacàaÄo espanhola em mateÂria de faleÃncias e que as
alternativas de liquidacàaÄo teriam resultado em perdas mais avultadas para o Reino da Espanha. As
subvencàoÄ es ao investimento de 3 000 ecus por posto de trabalho criado baseavam-se num regime de

212 C 33/98 (ex NN 33/98), JO C 249 de 8.8.1998.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de

ConcorreÃncia.
214 C 32/97 (ex NN 188/95); relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de

ConcorreÃncia.
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auxõÂlios aprovado e, por conseguinte, em vigeÃncia. NaÄo obstante, no que se refere ao empreÂstimo de 4,5
milhoÄ es de ecus, o auxõÂlio naÄo podia ser considerado compatõÂvel, visto que naÄo assegurava a
restauracàaÄo da viabilidade a longo prazo da empresa. Deste modo, a ComissaÄo solicitou aÁs Autoridades
espanholas que recuperassem o empreÂstimo, acrescido dos juros devidos.

Francàa

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Em 21 de Janeiro, a ComissaÄo decidiu encerrar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente ao auxõÂlio estatal concedido aÁ SocieteÂ Francàaise de Production (SFP) para apoiar a sua
reestruturacàaÄo. O auxõÂlio consistia na afectacàaÄo de 182 milhoÄ es de ecus aÁ reestruturacàaÄo industrial e de
197 milhoÄ es de ecus aÁ reestruturacàaÄo financeira. A ComissaÄo observou que futuramente a SFP operaraÂ

em condicàoÄ es de mercado e que o plano de reestruturacàaÄo permitiraÂ restabelecer a viabilidade da SFP
ateÂ 2000. NaÄo obstante, a aprovacàaÄo estaÂ sujeita a certas condicàoÄ es, nomeadamente a garantia das
Autoridades francesas de que a reducàaÄo dos efectivos se desenrolaraÂ segundo o previsto no plano de
reestruturacàaÄo.

b) AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da Gooding Electronique (GESA) 216 e auxõÂlio a favor da Cofidur
para a aquisicàaÄo da GESA 217

Em 25 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o

relativamente aos auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo no montante de 5,44 milhoÄ es de ecus concedidos em 1994 a
favor da Gooding Electronique (GESA), sujeita a administracàaÄo judicial desde 1995. A ComissaÄo
decidiu igualmente dar inõÂcio a um processo relativamente a auxõÂlios no montante de 0,69 milhoÄ es de
ecus a favor da Cofidur para a aquisicàaÄo da antiga faÂbrica da GESA no aÃmbito deste processo de
administracàaÄo judicial. Nos dois casos, a ComissaÄo tinha duÂ vidas quanto ao facto de estarem
preenchidas as condicàoÄ es para a concessaÄo dos auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo a empresas em dificuldade, tal
como previstas no respectivo enquadramento.

ItaÂlia

AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor das empresas Keller SpA e Keller Meccanica SpA 218

Em 1 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa relativamente a dois empreÂstimos
suaves, um de 17,48 milhoÄ es de ecus (33 839 milhoÄ es de liras) concedido aÁ Keller SpA e o segundo de
3,36 milhoÄ es de ecus (6 500 milhoÄ es de liras) concedido aÁ Keller Meccanica SpA, e solicitou aÁs
Autoridades italianas que recuperassem os elementos de auxõÂlio contidos nestes empreÂstimos.
Contrariamente aÁs Autoridades italianas, a ComissaÄo considerou que os empreÂstimos foram
concedidos fora de regimes de auxõÂlios regionais autorizados, entendendo assim que se tratava de
uma nova medida individual naÄo abrangida por regimes aprovados. Os empreÂstimos suaves naÄo
podiam ser autorizados a tõÂtulo de auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo ao abrigo das OrientacàoÄ es comunitaÂrias,
uma vez que a conclusaÄo de encomendas existentes naÄo pode ser considerada como um plano de
reestruturacàaÄo, uma vez que naÄo constitui um plano viaÂvel, coerente e abrangente para restaurar a

215 C 13/97 (ex NN 12/97), JO L 205 de 22.7.1998.
216 C 14/98 (ex NN 19/95), JO C 179 de 11.6.1998; Competition Newsletter 2/98, p. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), JO C 198 de 24.6.1998; Competition Newsletter 2/98, p. 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
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viabilidade a longo prazo de uma empresa. As medidas visavam manter ambas as empresas em
actividade durante um perõÂodo transitoÂ rio limitado ateÂ ser encontrado um comprador. AleÂm disso, o
auxõÂlio naÄo podia ser autorizado a tõÂtulo de auxõÂlio de emergeÃncia uma vez que naÄo se restringia ao
perõÂodo mõÂnimo durante o qual seria estudado o futuro da empresa.

AÂ ustria

AuxõÂlio de emergeÃncia a favor da Actual Maschinenbau AG 219

Em 1 de Julho, a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa sobre a prorrogacàaÄo do perõÂodo de
reembolso de um empreÂstimo de emergeÃncia de 1,1 milhoÄ es de ecus concedido aÁ Actual Maschinenbau
AG, autorizado inicialmente em 1997, apenas por um perõÂodo de 6 meses. A Actual Maschinenbau AG
eÂ uma empresa de grandes dimensoÄ es estabelecida em Ansfelden, AÂ ustria, numa regiaÄo naÄo assistida.
A empresa opera no mercado das maÂquinas-ferramentas. Contrariamente ao previsto na decisaÄo inicial
de autorizacàaÄo, o empreÂstimo de emergeÃncia naÄo tinha ainda sido reembolsado no final de Julho de
1997. Ademais, a ComissaÄo naÄo possuõÂa elementos suficientes para concluir que existiam motivos
excepcionais que justificassem tal prorrogacàaÄo do empreÂstimo de emergeÃncia ou que a mesma
permitiria definitivamente aÁ empresa elaborar um plano de reestruturacàaÄo adequado. A ComissaÄo teve
tambeÂm de tomar em consideracàaÄo o facto de o mercado relevante das maÂquinas-ferramentas ser
altamente competitivo aÁ escala internacional e ter uma forte componente de exportacàaÄo. Dadas as
dificuldades financeiras da empresa, teve de se considerar a totalidade do empreÂstimo como auxõÂlio
estatal. Por conseguinte, a ComissaÄo solicitou aÁs Autoridades austrõÂacas que recuperassem o
empreÂstimo, acrescido dos juros correspondentes.

Portugal

a) Sistema de garantias estatais a empreÂstimos bancaÂ rios (SGEEB) 220

Em 20 de Maio, a ComissaÄo aprovou um regime de auxõÂlios sob a forma de garantias estatais relativas a
empreÂstimos bancaÂrios (SGEEB), que visa facilitar o financiamento de operacàoÄ es de consolidacàaÄo
financeira e de reestruturacàaÄo industrial de empresas em dificuldade. Os auxõÂlios teÃm a forma de
garantias de empreÂstimos bancaÂrios a empresas em situacàaÄo de desequilõÂbrio financeiro, sendo
concedidos no aÃmbito de um projecto de reestruturacàaÄo que deveraÂ conduzir ao saneamento
financeiro da empresa. Em especial, consideram-se elegõÂveis todas as empresas cujo grau de autonomia
financeira tenha sido inferior a 15% durante os dois uÂ ltimos exercõÂcios, cujos encargos financeiros
tenham ultrapassado 6% do volume de negoÂ cios nos dois uÂ ltimos exercõÂcios e/ou que tenham registado
perdas acumuladas durante os cinco uÂ ltimos exercõÂcios. Segundo a composicàaÄo dos creÂditos bancaÂrios,
a percentagem garantida pelo Estado oscilaraÂ entre 25% e 50% do montante do empreÂstimo (capital e
juros) naÄo coberto por garantias reais, ateÂ um maÂximo de 5 milhoÄ es de ecus por beneficiaÂrio. A
percentagem garantida pelo Estado poderaÂ , naÄo obstante, atingir 75% no caso de empreÂstimos a
pequenas e meÂdias empresas inferiores a 0,5 milhaÄo de ecus. A ComissaÄo considerou que este regime
visa efectivamente empresas incapazes de garantirem a sua recuperacàaÄo com os seus proÂ prios recursos,
com recursos obtidos junto dos seus accionistas ou mediante empreÂstimos em condicàoÄ es de mercado e
que o regime estaÂ em conformidade com as OrientacàoÄ es relativas a auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ

reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade.

219 C 62/97 (ex N 494/97), JO L 316 de 25.11.1998; relativamente ao inõÂcio do processo, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a
PolõÂtica de ConcorreÃncia.
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b) Sistema de auxõÂlios aÁ modernizacàaÄo de empresas em crise (SIRME) 221

Em 22 de Dezembro, a ComissaÄo autorizou um regime de auxõÂlios aÁ modernizacàaÄo de empresas
(SIRME), que visa facilitar o financiamento de operacàoÄ es de consolidacàaÄo financeira e de
reestruturacàaÄo industrial de empresas em dificuldade, criando incentivos aÁ sua aquisicàaÄo por empresas
em situacàaÄo econoÂ mica e financeira soÂ lida ou pelos seus proÂ prios quadros e/ou trabalhadores. Em
geral, os auxõÂlios consistem em aquisicàoÄ es de participacàoÄ es no capital social das empresas que
adquirem as empresas em dificuldade, no aÃmbito de um contrato de consolidacàaÄo financeira e
reestruturacàaÄo industrial que deveraÂ conduzir ao saneamento financeiro da empresa. Os auxõÂlios naÄo
poderaÄo ultrapassar 5 milhoÄ es de ecus por beneficiaÂrio e, aleÂm disso, as aquisicàoÄ es de participacàoÄ es saÄo
limitadas no tempo (maÂximo de 8 anos) e minoritaÂrias (no maÂximo, 25% do capital social e 1/3 dos
capitais permanentes) e devem ser acompanhadas de uma injeccàaÄo de capital de montante equivalente
por parte das empresas adquirentes. A ComissaÄo entendeu que este regime, destinado a complementar
o SGEEB, reuÂ ne as condicàoÄ es de autorizacàaÄo dos auxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo definidas nas OrientacàoÄ es
relativas a auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos a empresas em dificuldade.

3.4. AuxõÂlios ao emprego e aÁ formacàaÄo

BeÂlgica

Techspace Aero e Cockerill Mechanical Industries

Em 16 de Setembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es a um auxõÂlio aÁ formacàaÄo a favor dos
trabalhadores da Techspace Aero e da Cockerill Mechanical Industries ameacàados de despedimento
na sequeÃncia da conversaÄo das actividades militares em civis 222. A Techspace Aero receberaÂ 12 500 391
francos belgas (325 679 ecus) e a Cockerill 22 587 681 francos belgas (588 488 ecus), a financiar
conjuntamente pelo Fundo Social Europeu e pela RegiaÄo da ValoÂ nia. A ComissaÄo considera que estas
accàoÄ es de formacàaÄo beneficiaraÄo principalmente os trabalhadores, ao proporcionar-lhes qualificacàoÄ es
que poderaÄo tambeÂm utilizar noutras empresas.

Dinamarca

Regimes de auxõÂlios a favor do emprego de pessoas com dificuldades de insercàaÄo no mercado
de trabalho 223

Em 6 de Maio e 14 de Julho, a ComissaÄo autorizou, com base nas OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios ao
emprego, regimes de auxõÂlios de duracàaÄo indefinida, cujo orcàamento total para 1998 ascendia a 127
milhoÄ es de ecus e destinados a apoiar medidas de insercàaÄo de pessoas com dificuldades especiais no
mercado de trabalho.

221 NN 100/98 (ex N 393/98).
222 N 563/97.
223 N 111/98, JO C 270 de 29.9.1998, NN 117/98, JO C 314 de 13.10.1998.
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ItaÂlia

a) Regime de auxõÂlios da regiaÄo da SicõÂlia a favor do emprego 224

Em 25 de Fevereiro, a ComissaÄo decidiu aprovar um regime de auxõÂlios a favor de empresas na SicõÂlia,
o qual previa isencàoÄ es dos encargos sociais, como forma de promover a criacàaÄo lõÂquida de novos postos
de trabalho, bem como a transformacàaÄo de empregos temporaÂrios em postos estaÂveis. O auxõÂlio meÂdio
eÂ de 22 000 ecus por posto de trabalho criado ou estabilizado. Foi afectado a este regime um orcàamento
de 76,5 milhoÄ es de ecus. A ComissaÄo verificou que os auxõÂlios aÁ criacàaÄo lõÂquida de novos postos de
trabalho numa regiaÄo assistida saÄo conformes aÁs OrientacàoÄ es comunitaÂrias relativas aos auxõÂlios ao
emprego. No que se refere aos auxõÂlios aÁ estabilizacàaÄo de empregos temporaÂrios, embora naÄo
expressamente previstos nas OrientacàoÄ es, a ComissaÄo entendeu que tais auxõÂlios correspondem ao
valor da estabilidade do emprego nelas inscrito e decorre igualmente das conclusoÄ es do Conselho
Europeu para o Emprego de Novembro de 1997. Com base no que precede e tendo em conta o valor
acrescentado destas medidas em termos de criacàaÄo lõÂquida de empregos estaÂveis anteriormente
inexistentes, a ComissaÄo considerou-as compatõÂveis com o mercado comum.

b) PreÂmio aÁ manutencàaÄo do emprego 225

A ComissaÄo aprovou em 25 de Novembro a prorrogacàaÄo para os anos 2000 e 2001 de um regime de
auxõÂlios italiano, relativo aÁ reducàaÄo dos encargos sociais para a manutencàaÄo do emprego dos
trabalhadores em risco de perderem o seu posto de trabalho. O regime seraÂ aplicado a favor das
empresas de seis regioÄ es (CalaÂbria, SicõÂlia, Sardenha, Basilicata, Puglia e CampaÃnia) e preveÃ preÂmios
limitados aos trabalhadores com baixas qualificacàoÄ es. O montante dos recursos afectados aÁ

prorrogacàaÄo do regime atinge 1,7 bilioÄ es de liras (876 milhoÄ es de ecus), fazendo assim passar para
3,7 bilioÄ es de liras (1 910 milhoÄ es de ecus) o montante total do regime inicial aprovado em 1997.

SueÂcia

a) Medidas a favor do emprego 226

Em 16 de Dezembro, a ComissaÄo decidiu naÄo levantar objeccàoÄ es a um regime de auxõÂlios a favor do
emprego, destinado a fomentar a contratacàaÄo de desempregados de longa duracàaÄo, atraveÂs da
concessaÄo de subvencàoÄ es a empresas. A ComissaÄo concluiu que naÄo se tratava de um auxõÂlio estatal na
acepcàaÄo do no 1 do artigo 87o, dado que se aplica a todos os sectores e que qualquer empresa que reuÂ na
as condicàoÄ es fixadas tem acesso automaÂtico aÁ subvencàaÄo.

b) Medidas de incentivo aÁ formacàaÄo 227

Pelas mesmas razoÄ es invocadas no ponto anterior, a ComissaÄo decidiu, tambeÂm em 16 de Dezembro,
que um regime sueco de auxõÂlios aÁ formacàaÄo naÄo constituõÂa um auxõÂlio estatal.

224 N 692/97, JO C 130 de 28.4.1998, Competition Newsletter 2/98, p. 82.
225 N 562/98, JO C 409 de 30.12.1998.
226 N 52/98.
227 N 53/98.
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3.5. AuxõÂlios aÁs pequenas e meÂdias empresas

Alemanha

a) IsencàaÄo fiscal das reservas para amortizacàoÄ es com vista ao arranque de empresas 228

Em 29 de Julho, a ComissaÄo aprovou parcialmente um regime a favor das PME que preveÃ incentivos
que consistem em isencàoÄ es fiscais das reservas para amortizacàoÄ es e no pagamento diferido de impostos,
sem juros, como forma de promover o investimento destinado a lancàar novas empresas. As receitas naÄo
realizadas nos anos de 1997-99 estaÄo calculadas em 104 milhoÄ es de ecus. NaÄo obstante, a ComissaÄo
decidiu tambeÂm iniciar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o relativamente aÁ aplicacàaÄo deste
regime a sectores sensõÂveis. Dado o seu caraÂcter de disposicàaÄo fiscal geral, subsistem duÂ vidas seÂrias de
que as Autoridades alemaÄs disponham de instrumentos legais no direito nacional que permitam excluir
efectivamente da aplicacàaÄo do regime empresas destes sectores.

b) UtilizacàaÄo abusiva no passado do Programa do Land da TurõÂngia a favor dos investimentos de
PME 229

Por decisaÄo de 26 de Novembro de 1993, a ComissaÄo tinha autorizado a criacàaÄo do programa do Land
de TurõÂngia a favor dos investimentos de PME. A concessaÄo de auxõÂlios a empresas em dificuldade foi
formalmente excluõÂda deste regime. Ao autorizar a prorrogacàaÄo do regime, por decisaÄo de 8 de Abril
de 1998, a ComissaÄo manifestou, naÄo obstante, algumas duÂ vidas quanto aÁ conformidade da aplicacàaÄo
do regime no passado, pelo que reclamou ao Governo alemaÄo as informacàoÄ es necessaÂrias para verificar
essa conformidade. NaÄo tendo obtido resposta satisfatoÂ ria das Autoridades alemaÄs, em 25 de
Novembro a ComissaÄo decidiu dar inõÂcio ao procedimento previsto no no 2 do artigo 88o do Tratado
CE relativamente aÁ aplicacàaÄo do regime no passado e reiterou ao Governo alemaÄo o pedido de
apresentacàaÄo de todas as informacàoÄ es, por forma a poder verificar se o referido regime foi ou naÄo
utilizado de forma abusiva no passado.

GreÂcia

Programa operacional para a induÂ stria (regioÄ es em declõÂnio) e Iniciativa comunitaÂ ria a favor das
PME 230

Em 29 de Julho, a ComissaÄo autorizou dois regimes de auxõÂlio que aplicam medidas dos programas dos
Fundos Estruturais a favor das PME na GreÂcia, para promover a sua inovacàaÄo tecnoloÂ gica e
reorganizacàaÄo administrativa. Na mesma decisaÄo, a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o relativamente ao auxõÂlio estatal aÁ criacàaÄo e funcionamento de centros de
distribuicàaÄo em qualquer paõÂs fora da UniaÄo Europeia. Segundo a ComissaÄo, trata-se de um auxõÂlio aÁ

exportacàaÄo proibido.

228 C 56/98 (ex NN 42/98), JO C 334 de 31.10.1998.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/98 (ex N 607a/97).
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3.6. AuxõÂlios ao investimento directo estrangeiro

PaõÂses Baixos

Instrumento de apoio ao investimento nos mercados emergentes 231

Em 6 de Maio, a ComissaÄo aprovou o regime «Instrumento de apoio ao investimento nos mercados
emergentes», que incentiva as PME localizadas nos PaõÂses Baixos a investirem nos mercados
emergentes, permitindo-lhes contribuir para o desenvolvimento de uma cooperacàaÄo econoÂ mica
duraÂvel com as empresas locais. O auxõÂlio tem a forma de empreÂstimos subordinados concedidos pelo
Nationale Investeringsbank (NIB), instituicàaÄo financeira puÂ blica especializada. Os empreÂstimos
oscilam entre 45 000 ecus e 2,2 milhoÄ es de ecus. O Estado concede uma garantia do creÂdito de 90%-
-95% do montante em dõÂvida. O NIB compensa o Governo por esta garantia, pagando uma provisaÄo
anual de 1% do montante garantido. O orcàamento total do regime ascende a 116 milhoÄ es de ecus.

AÂ ustria

LiftgmbH 232

Em 14 de Outubro, a ComissaÄo decidiu encerrar o processo que iniciara nos termos do no 2 do artigo
88o do Tratado CE relativamente a um auxõÂlio a conceder aÁ LiftgmbH, filial do grupo internacional
Austrian Doppelmayr, e proibir a concessaÄo de um empreÂstimo bonificado de 0,13 milhoÄ es de ecus,
que representava um auxilio de 0,13 milhoÄ es de ecus e que devia ser concedido a essa empresa em
aplicacàaÄo do «ERP Internationalisierungsprogramm», tendo em vista um investimento na China. Na
realidade, a ComissaÄo concluiu que o auxõÂlio era incompatõÂvel com o mercado comum. Tratava-se de
um auxõÂlio a uma grande empresa solidamente instalada na China e cujos concorrentes saÄo todos
empresas europeias. NaÄo se respeita, pois, o criteÂrio da necessidade do auxilio, em especial porque a
LiftgmbH iniciou jaÂ a fase de producàaÄo em instalacàoÄ es arrendadas. Atendendo ao caraÂcter estrateÂgico
do mercado chineÃs, o auxilio eÂ susceptõÂvel de afectar a concorreÃncia entre Estados-Membros numa
medida contraÂria ao interesse comum, naÄo obstante o seu montante reduzido.

3.7. AuxõÂlios fiscais

Irlanda

AuxõÂlios fiscais 233

Em Julho de 1998, a ComissaÄo impoÃ s aÁ Irlanda uma seÂrie de medidas adequadas nos termos do n.o 1 do
artigo 88.o do Tratado CE, apoÂ s ter apreciado diversos aspectos do regime irlandeÃs do imposto sobre as
sociedades. A ComissaÄo concluiu que os regimes especiais do imposto sobre as sociedades no Dublin
International Financial Service Centre (IFSC) e na zona franca do aeroporto de Shannon (SCAZ)
constituõÂam auxõÂlios ao funcionamento que deixaram de poder ser autorizados, na medida em que a
Irlanda perdeu o estatuto da alõÂnea a) do n.o 3 do artigo 87.o. AleÂm disso, a ComissaÄo concluiu que o
tratamento preferencial concedido pelo sistema irlandeÃs do imposto sobre as sociedades (ICT) aÁs

231 C 503/97, JO C 257 de 15.8.1998.
232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 e E 2/98, JO C 395 de 18.12.1998.
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empresas do sector transformador, em detrimento das empresas de servicàos, que antes considerara
como uma medida geral, constituõÂa naÄo soÂ um auxõÂlio estatal, mas tambeÂm um auxõÂlio funcionamento,
pelo que tinha de ser suprimido. As medidas propostas para a supressaÄo dos diversos aspectos do
regime irlandeÃs do imposto sobre as sociedades reconheceram os direitos adquiridos em virtude de
expectativas legõÂtimas das empresas existentes. Estes direitos manter-se-aÄo ateÂ 2010 para as empresas
do sector transformador beneficiaÂrias da taxa preferencial nos termos do ICT e ateÂ 2005 para a IFSC e
a SCAZ. Ademais, as medidas previam disposicàoÄ es transitoÂ rias que permitiam o acesso de um nuÂ mero
limitado de novos participantes a este sistema, mas que apenas poderaÄo beneficiar ateÂ 2002.

B Ð Novas disposicàoÄ es legislativas e comunicacàoÄ es adoptadas ou
propostas pela ComissaÄ o

1 ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia ao
sector postal e aÁ apreciacàaÄo de certas medidas estatais referentes aos servicàos
postais

1998 C 39/2 (6.2)

2 ComunicacàaÄo da ComissaÄo que altera o Enquadramento comunitaÂrio dos
auxõÂlios estatais aÁ investigacàaÄo e desenvolvimento

1998 C 48/2 (13.2)

3 OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios estatais com finalidade regional 1998 C 74/9 (10.3)

4 ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ prorrogacàaÄo das OrientacàoÄ es
comunitaÂrias dos auxõÂlios estatais de emergeÃncia e aÁ reestruturacàaÄo concedidos
a empresas em dificuldade

1998 C 74/31 (10.3)

5 ComunicacàaÄo da ComissaÄo aos Estados-Membros sobre a polõÂtica regional e a
polõÂtica de concorreÃncia

1998 C 90/3 (26.3)

6 Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios com finalidade regional para
grandes projectos de investimento

1998 C 107/7 (7.4.)

7 Proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CE)
n.o 3094/95 do Conselho respeitante a uma nova prorrogacàaÄo das disposicàoÄ es
relevantes da SeÂtima Directiva do Conselho relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo
naval

1998 C 114/13 (15.4)

8 Proposta de regulamento (CE) do Conselho que estabelece novas regras
relativas aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval

1998 C 114/14 (15.4)

9 Proposta de regulamento (CE) do Conselho que estabelece regras de execucàaÄo
do artigo 93.o do Tratado CE

1998 C 116/13 (16.4)

10 Regulamento (CE) n.o 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativo aÁ
aplicacàaÄo dos artigos 92.o e 93.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia a determinadas categorias de auxõÂlios estatais horizontais

1998 L 142/1 (14.5)

11 Directiva 98/29/CE do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativa aÁ
harmonizacàaÄo das principais disposicàoÄ es aplicaÂveis ao seguro de creÂdito aÁ
exportacàaÄo para operacàoÄ es com cobertura a meÂdio e a longo prazo

1998 L 148/22 (19.5)

12 Regulamento (CE) n.o 1540/98 do Conselho que estabelece novas regras de
auxõÂlio aÁ construcàaÄo naval

1998 L 202/1 (18.7)

13 Enquadramento dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo 1998 C 343/10 (11.11)

14 Regulamento (CE) n.o 2468/98 do Conselho, de 3 de Novembro de 1998, que
define os criteÂrios e as condicàoÄ es das intervencàoÄ es comunitaÂrias com finalidade
estrutural no sector das pescas, da aquicultura e da transformacàaÄo e
comercializacàaÄo dos seus produtos

1998 L 312/9 (20.11)

15 ComunicacàaÄo da ComissaÄo sobre a aplicacàaÄo das regras relativas aos auxõÂlios
estatais aÁs medidas que respeitam aÁ fiscalidade directa das empresas

1998 C 384/3 (10.12)

16 Limites maÂximos nacionais de cobertura dos auxõÂlios estatais com finalidade
regional ao abrigo das derrogacàoÄ es previstas nas alõÂneas a) e c) do n.o 3 do
artigo 92.o do Tratado para o perõÂodo 2000-2006

1999 C 16/5 (21.1)

17 ComunicacàaÄo da ComissaÄo relativa aÁ prorrogacàaÄo do prazo de validade do
Enquadramento dos auxõÂlios ao sector das fibras sinteÂ ticas

1999 C 24/18 (29.1)
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C Ð AuxõÂlios estatais nos sectores que naÄ o a agricultura, pesca,
transportes e induÂ stria hulhõÂfera

1. AuxõÂlios que a ComissaÄo considerou compatõÂveis com o mercado comum sem dar inõÂcio
a um procedimento formal de investigacàaÄo nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
CE ou do n.o 5 do artigo 6.o da DecisaÄo 2496/96/CECA

Alemanha

N 285/97 07,01.98 SeccàaÄo "Estabelecimento e crescimento " do regime
de incentivos econoÂ micos do Norte-VestefaÂ lia)

JO C 257 de 15.08.98

N 551/97 07,01.98 OrientacàoÄ es relativas aÁ promocàaÄo de projectos de
demonstracàaÄo com vista a estabelecer um ciclo
fechado de gestaÄo de resõÂduos (Land de Bremen)

JO C 047 de 12.02.98

N 793/97 07,01.98 AuxõÂlio aÁs PME especialmente importantes para a
polõÂtica econoÂ mica e do mercado do trabalho (Land
de Hamburgo)

JO C 070 de 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21,01.98 Regimes de auxõÂlios do Land de Berlim para a criacàaÄo
de empresas por desempregados e criacàaÄo de postos
de trabalho no domõÂnio do ambiente (N 274/97) e para
a criacàaÄo de postos de trabalho nas PME (N 276/97),
co-financiados pelo FSE [Objectivo 2]

JO C 089 de 25.03.98

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21,01.98 Regime de auxõÂlios do Land da RenaÃnia do Norte-
-VestefaÂ lia para a criacàaÄo de postos de trabalho, co-
-financiado pelo FSE [Objectivo 2]

JO C 089 de 25.03.98

N 420/97, NN 106/97 21,01.98 Aumento do orcàamento e aplicacàaÄo abusiva do Fundo
de ConsolidacàaÄo do Land de Meclemburgo-PomeraÃnia
Ocidental

JO C 089 de 25.03.98

N 717/97 21,01.98 Garantia de empreÂstimo a Alexandra Pusch e Irene
Watler (Berlim)

N 718/97 28,01.98 PromocàaÄo das participacàoÄ es nas feiras realizadas na
Alemanha para as PME dos novos LaÈnder

JO C 188 de 17.06.98

N 280/97 03,02.98 Regime de auxõÂlios do Land de Bremen para a
insercàaÄo de desempregados, co-financiado pelo FSE
[Objectivo 2]

JO C 188 de 17.06.98

NN 109/97 04,02.98 Medidas financeiras suplementares do BvS a favor da
VOKA [VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH]

JO C 089 de 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 04,02.98 AuxõÂlio a favor da FINOW Rohrleitungssystem- und
Anlagenbau GmbH

JO C 130 de 28.04.98

N 466/97 17,02.98 Programa de auxõÂlios a favor dos estabelecimentos de
investigacàaÄo proÂ ximos do mercado do Land da
TurõÂngia

JO C 130 de 28.04.98

N 370/97 17,02.98 Aumento da dotacàaÄo do Fundo de ConsolidacàaÄo do
Land da TurõÂngia a favor das empresas em dificuldade

JO C 130 de 28.04.98

N 709/97 17,02.98 Medidas para promover projectos inovadores de
investigacàaÄo, desenvolvimento e demonstracàaÄo no
domõÂnio econoÂ mico, com vista aÁ criacàaÄo de uma
comunidade da informacàaÄo em Berlim

JO C 111 de 09.04.98

N 764/97 17,02.98 Medidas para incentivar a proteccàaÄo contra os efeitos
da poluicàaÄo atmosfeÂrica resultantes da producàaÄo de
energia em Brandeburgo

JO C 111 de 09.04.98

N 320b/97 18,02.98 Regime de empreÂstimos bonificados do KfW a favor
da aquisicàaÄo de participacàoÄ es em empresas dos LaÈnder
da RenaÃnia do Norte-VestefaÂ lia e do Sarre, afectadas
pela crise do sector hulhõÂfero

JO C 111 de 09.04.98

N 748/97 18,02.98 PrivatizacàaÄo da Ingenieur und Anlagenbau GmbH
[IAB]

JO C 130 de 28.04.98

NN 3/97 18,02.98 AuxõÂlio a favor da Stentex GmbH JO C 156 de 21.05.98
N 803/97 25,02.98 AuxõÂlio aÁ construcàaÄo naval : reestruturacàaÄo e

privatizacàaÄo da Volkswerft GmbH Stralsund [segunda
parcela de auxõÂlio]
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N 7/98 25,02.98 AuxõÂlio de emergeÃncia aÁ Hagenuk Telecom GmbH JO C 192 de 19.06.98
N 493/97 02,03.98 AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de auxõÂlios aÁ

investigacàaÄo e desenvolvimento do Land da SaxoÂ nia a
favor da contratacàaÄo de assistentes de investigacàaÄo

JO C 281 de 10.09.98

N 485/97 04,03.98 OrientacàoÄ es sobre a promocàaÄo da investigacàaÄo
tecnoloÂ gica das empresas do Land da TurõÂngia

JO C 188 de 17.06.98

N 591/97 04,03.98 ProrrogacàaÄo e alteracàaÄo do programa regional do
Land da RenaÃnia do Norte-VestefaÂ lia

JO C 130 de 28.04.98

N 515/97 10,03.98 OrientacàoÄ es relativas aÁ promocàaÄo de investimentos
com vista a estabelecer um ciclo fechado de gestaÄo de
resõÂduos (Land de Bremen)

JO C 169 de 04.06.98

NN 19/97 11,03.98 Programa de investigacàaÄo marõÂtima JO C 156 de 21.05.98

NN 157/97 11,03.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da GebruÈ der
Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.
G.v., Aue

JO C 156 de 21.05.98

N 578/97 19,03.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios destinado a melhorar
as condicàoÄ es de comercializacàaÄo dos produtos da
silvicultura (TurõÂngia)

JO C159 de 26.05.98

NN 88/96 25,03.98 Medidas a favor da producàaÄo combinada de calor e
energia

JO C 188 de 17.06.98

NN 90/96 25,03.98 Programa de energias renovaÂveis - Energia eoÂ lica JO C 188 de 17.06.98

N 587/97 25,03.98 AuxõÂlio no sector automoÂ vel a favor das faÂbricas de
Bochum - Adam Opel AG

JO C 213 de 09.07.98

NN 132/97 25,03.98 Medidas financeiras suplementares do BvS a favor da
Plasta Erkner kunstharzfabrik GmbH

JO C 236 de 28.07.98

N 367/97 27,03.98 Programa relativo aÁ "utilizacàaÄo racional da energia e
utilizacàaÄo de fontes de energia renovaÂveis" no Land
da RenaÃnia do Norte-VestefaÂ lia

JO C 192 de 19.06.98

N 418/97 27,03.98 OrientacàoÄ es relativas aÁ promocàaÄo de projectos pela
FundacàaÄo para a InovacàaÄo (Land de Hamburgo)

JO C159 de 26.05.98

N 484/97 20,05.98 AuxõÂlio a favor da Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH JO C 253 de 12.08.98

NN 126/97 20,05.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da SKET Maschinenbau
EDV GmbH

N 79/98 27,05.98 Aumento do orcàamento e alteracàaÄo do regime de
consolidacàaÄo do Land de Brandeburgo

JO C 281 de 10.09.98

N 108/98 03,06.98 AuxõÂlio ao investimento a favor da Rohrwerke
Muldenstein GmbH [siderurgia naÄo CECA]

JO C 392 de 16.12.98

N 142/98 03,06.98 AuxõÂlio a favor da Maschinenbau halberstadt GmbH JO C 392 de 16.12.98

N 208/98 03,06.98 ProrrogacàaÄo dos regimes de auxõÂlios aÁ construcàaÄo
naval para 1998

N 30/98 03,06.98 Trabalho e tecnologia JO C 257 de 15.08.98
NN 15/98 03,06.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Autek Schaltangenbau

GmbH
JO C 392 de 16.12.98

N 113/98 08,06.98 AuxõÂlio aÁ I&D no Land da RenaÃnia-Palatinado JO C 257 de 15.08.98

N 794/97 10,06.98 Programa de subvencàoÄ es de juros para as PME JO C 257 de 15.08.98

N 34/98 10,06.98 PromocàaÄo do "Bundesstiftung Umwelt" JO C 257 de 15.08.98

N 96/98 17,06.98 Programa de auxõÂlios do Land de Meclemburgo-
-PomeraÃnia Ocidental a favor de empregos em regime
de aprendizagem

N 207/98 30,06.98 Tecnologias inovadoras e sistemas para criacàaÄo de
produtos virtuais (VIP)

JO C 371 de 01.12.98

NN 104/96, NN 140/96 01,07.98 AuxõÂlio a favor da Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

NN 30/98 01,07.98 AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de auxõÂlios para a
investigacàaÄo e desenvolvimento do Land da SaxoÂ nia :
projectos em colaboracàaÄo orientados para as
tecnologias inovadoras

NN 31/98 01,07.98 AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de auxõÂlios para a
investigacàaÄo e desenvolvimento do Land da SaxoÂ nia :
auxõÂlios a favor dos institutos de investigacàaÄo naÄo
universitaÂrios orientados para o mercado

N 197/98 01,07.98 AuxõÂlio ao ambiente aÁ Thyssen Krupp Stahl GmbH JO C 392 de 16.12.98
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N 256/98 03,07.98 Programa de promocàaÄo da tecnologia ambiental-
-programa de I&D em cooperacàaÄo (Land de Bremen)

JO C 371 de 01.12.98

N 175/98 09.07.98 Programa do Land da SaxoÂ nia-Anhalt de promocàaÄo
da cooperacàaÄo entre pequenas e meÂdias empresas

NN 6/98 14.07.98 Medidas financeiras suplementares
(Vertragsmanagement) a favor da Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15.07.98 OrientacàoÄ es para o programa regional de apoio aÁ
formacàaÄo destinado ao tecido econoÂ mico de Bremen

JO C 300 de 29.09.98

N 317/98 N 318/98 15.07.98 ParticipacàaÄo de capital em PME de I&D, seccàaÄo do
programa: investimento adicional para introducàaÄo no
mercado

JO C 308 de 08.10.98

N 134/98 22.07.98 Programa de promocàaÄo das PME no Land do Sarre JO C 308 de 08.10.98

N 733/97 29.07.98 AuxõÂlio aÁ proteccàaÄo do ambiente a favor da DK
Recycling und Roheisen GmbH

JO C 289 de 17.09.98

N 802/97 29.07.98 ReestruturacàaÄo e privatizacàaÄo da MTW-Schiffswerf
Wismar: 2a.

parcela do auxõÂlio

N 152/98 29.07.98 AuxõÂlio ao investimento aÁ FSG (Flensburger Schiffbau
-Gesellschaft)

JO C 409 de 30.12.98

N 228/98 29.07.98 ReestruturacàaÄo e privatizacàaÄo da Island Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29.07.98 AuxõÂlio a favor da CGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29.07.98 Ajuda ao desenvolvimento nos termos do n.o 7 do
artigo 4.o da SeÂtima Directiva relativa aos auxõÂlios aÁ
construcàaÄo naval

JO C 409 de 30.12.98

N 255/98 03.09.98 Programa para a promocàaÄo da tecnologia ambiental -
-instalacàoÄ es piloto

JO C 300 de 29.09.98

N 329/98 08.09.98 InvestigacàaÄo ambiental JO C 363 de 25.11.98

N 289/98 16.09.98 Garantias puÂ blicas para promover a aquisicàaÄo de
participacàoÄ es nas PME industriais (RenaÃnia do Norte-
-VestefaÂ lia)

JO C 363 de 25.11.98

N 357/98 16.09.98 AuxõÂlio a favor das competeÃncias de inovacàaÄo das
PME

JO C 363 de 25.11.98

NN 23/98 16.09.98 ReestruturacàaÄo e privatizacàaÄo da Ingenieur und
Maschinenbau GmbH [IMG] (Rostock)

JO C 351 de 18.11.98

NN 32/98 16.09.98 AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo de um regime de auxõÂlios aÁ
I&D (SaxoÂ nia)

JO C 314 de 13.10.98

N 299/98 17.09.98 Regime de promocàaÄo do sector industrial do Land da
Baviera

JO C 363 de 25.11.98

N 394/98 30.09.98 AuxõÂlio a favor da Rawe GmbH & Co JO C 384 de 10.12.98

N 150a/98 05.10.98 OrientacàoÄ es do Land da SaxoÂ nia-Anhalt relativas aÁ
concessaÄo de subvencàoÄ es destinadas a promover o
desenvolvimento regional endoÂ geno das zonas rurais

N 254/98 08.10.98 PromocàaÄo das PME (Bremen) JO C 384 de 10.12.98

NN 51/98 14.10.98 Medidas financeiras a favor da Niles
Werkzeugmaschinen GmbH

N 269/98 29.10.98 AlteracàaÄo de um regime de I&D do Land da TurõÂngia:
apoio aos institutos de investigacàaÄo orientados para o
mercado

JO C 351 de 18.11.98

N 543/98 29.10.98 PromocàaÄo da participacàaÄo das PME dos novos LaÈnder
(incluindo Berlim-Este) nas feiras e exposicàoÄ es em
1999

N 567/98 10.11.98 AlteracàaÄo do programa do Land da SaxoÂ nia a favor
das classes meÂdias

NN 76/98 11.11.98 AuxõÂlio a favor da Rackwitz Aluminium GmbH
(SaxoÂ nia)

N 853/97 16.11.98 Regime de inovacàaÄo ERP

N 32/98 25.11.98 AuxõÂlio a favor da Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

N 354/98 09.12.98 AuxõÂlio a favor da Opel Restrukturierungsgesellschaft
mbH (Kaiserslautern)

N 550/98 09.12.98 AuxõÂlio a favor da Daimler-Benz Ludwigsfelde:
projecto NCV1
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N 628/98 09.12.98 ProrrogacàaÄo do programa de garantias do Land de
Brandeburgo a favor de projectos de investimento na
PoloÂ nia

N 519/98 21.12.98 Sistemas informaÂticos

N 130/98 22.12.98 AuxõÂlio a favor da SWM Werkzeugmaschinen GmbH
& Co. KG.

N 220/98 22.12.98 AuxõÂlio a favor da SYSMA Antriebstechnik GmbH
NN 80/98 22.12.98 AuxõÂlio a favor da WATIS BAU GmbH

AÂ ustria

N 824/97 07.01.98 Programa de financiamento do capital de arranque JO C 070 de 06.03.98
N 28/98 10.02.98 AuxõÂlio do Fundo de Estudos FGG JO C 257 de 15.08.98

N 520/97 19.02.98 Modelo de participacàaÄo da Baixa AÂ ustria: auxõÂlio ao
capital de arranque

JO C159 de 26.05.98

N 809/97 27.03.98 Programa 2002 de financiamento do capital de
arranque

JO C159 de 26.05.98

N 812/97 07.04.98 OrientacàoÄ es relativas aos auxõÂlios ao emprego JO C 192 de 19.06.98

N 51/98 15.04.98 Programa de melhoria estrutural de Viena JO C 192 de 19.06.98

N 507/96 22.04.98 AuxõÂlio a favor da Kurzentrum Bad Windischgarsten
GmbH & Co KG

JO C 290 de 18.09.98

N 837/96 06.05.98 AuxõÂlio a favor da Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E
GmbH & CoKG

JO C 208 de 04.07.98

NN 20/97 06.05.98 OrientacàoÄ es para a promocàaÄo do uso da biomassa
como fonte de energia (Land Voralberg)

JO C 228 de 21.07.98

N 109/98 27.05.98 OrientacàoÄ es para a regionalizacàaÄo JO C 257 de 15.08.98
N 253/98 14.07.98 AuxõÂlio ao investimento [siderurgia naÄo CECA] aÁ

Voest-Alpine Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG
JO C 392 de 16.12.98

N 611/97 29.07.98 AuxõÂlio a favor da Siemens SGP Verkehrstechnik
GmbH (Graz)

JO C 308 de 08.10.98

N 292/98 18.09.98 Programa de centros de competeÃncias KPLUS JO C 363 de 25.11.98

N 482/98 28.10.98 Mapa dos auxõÂlios com finalidade regional para 1999 JO C 396 de 19.12.98

NN 43/98 25.11.98 AuxõÂlio a favor da TISGmbH

N 494/98 22.12.98 AuxõÂlio a favor da OÈ sterreichische Salinen AG para o
projecto "Saltmine Hallstatt"

BeÂ lgica

N 550/97 07.01.98 Pequenas alteracàoÄ es ao regime ACE (Hainaut) JO C 065 de 28.02.98

N 554/97 04.02.98 AuxõÂlio estatal aÁ OPEL Belgium para apoiar o seu
projecto de formacàaÄo em AntueÂrpia

JO C 208 de 04.07.98

N 608/97 17.02.98 Programa operacional INTERREG II [1994-99] de
apoio ao desenvolvimento das empresas (RegiaÄo da
ValoÂ nia)

JO C 111 de 09.04.98

N 905/96 19.02.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor das
empresas de economia social (Meuse-Vesdre, ValoÂ nia)

N 334/97 19.02.98 AuxõÂlio ao investimento a favor da regiaÄo de Ittre e
Tubize

N 84/98 04.03.98 FADDAF : Fundo de arranque, de diversificacàaÄo e de
desenvolvimento das Ardenas-Famenne

JO C 130 de 28.04.98

N 675/97 25.03.98 AuxõÂlio ambiental aÁ SIDMAR JO C 392 de 16.12.98

N 469/97 15.05.98 AutorizacàaÄo e financiamento das empresas de insercàaÄo
(RegiaÄo Bruxelas-Capital)

JO C 300 de 29.09.98

N 227/98 03.06.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo ao Groupe Herstal JO C 277 de 05.09.98

NN 177/97 01.07.98 AuxõÂlio a favor do Grupo Louis de Poortere (LDP)
N 233/98 03.09.98 AlteracàoÄ es introduzidas no diploma que rege as

pensoÄ es econoÂ micas de 01.07.1993 (RegiaÄo Bruxelas-
-Capital)

JO C 308 de 08.10.98
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N 131/98 14.09.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios destinado aÁ promocàaÄo
de I&D em grandes empresas e em PME (Limbourg e
Turnhout)

N 563/97 16.09.98 AuxõÂlios aÁ Techspace Aero e aÁ Cockerill Mechanical
Industries em mateÂria de formacàaÄo, co-financiados
pelo FSE no aÃmbito do programa Konver II 1994-1997

NN 178/97 16.09.98 AuxõÂlio a favor da Verlipack (RegiaÄo da ValoÂ nia)

N 777/97 30.09.98 Regime de subsõÂdios aos centros de investigacàaÄo
colectiva

JO C 371 de 01.12.98

N 205/98 30.09.98 AuxõÂlio a favor da Sunparks International N.V. JO C 384 de 10.12.98

N 240/98 30.09.98 Medida a favor das PME da regiaÄo Bruxelas-Capital JO C 384 de 10.12.98
N 248/98 18.12.98 Konver Brussels - projectos SABCA

Dinamarca

N 483/97 21.01.98 Medidas a favor das empresas que contratam
trabalhadores idosos

JO C 070 de 06.03.98

N 45/98 04.02.98 AuxõÂlios aÁ construcàaÄo naval : prorrogacàaÄo de treÃs
regimes de auxõÂlios para 1998 (1. SubvencàoÄ es de juros;
2. Garantias estatais; 3. Garantias para o uÂ ltimo navio)

JO C 409 de 30.12.98

N 845/97 31.03.98 Medidas a favor da I&D no domõÂnio da poupancàa de
energia

JO C 192 de 19.06.98

N 111/98 06.05.98 Medidas no sector dos servicàos sociais JO C 270 de 29.09.98

N 61/98 08.06.98 Medidas a favor do desenvolvimento de produtos mais
limpos

JO C 257 de 15.08.98

N 229/98 10.06.98 AlteracàaÄo das medidas de eficieÃncia energeÂ tica JO C 257 de 15.08.98
N 42/98 30.06.98 Medidas a favor de fontes de energia renovaÂveis JO C 257 de 15.08.98

N 117/98 14.07.98 Medidas a favor da reeducacàaÄo das pessoas com
dificuldades de reinsercàaÄo no mercado de trabalho

JO C 314 de 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29.07.98 Medidas a favor do sector do gaÂs natural JO C 308 de 08.10.98
art. 90&2 de traiteÂ CE

Espanha

N 189a/97, N 189b/97 12.01.98 Regimes de auxõÂlio ao investimento a favor das PME
sob forma de subvencàoÄ es a favor das contribuicàoÄ es e
comissoÄ es relativas a operacàoÄ es de aval com as muÂ tuas
de creÂdito (Andaluzia)

JO C 058 de 24.02.98

N 266/97 21.01.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios regionais ao
investimento (N 551/94), a favor da competitividade
(Castela-Mancha)

JO C 103 de 04.04.98

N 422/97 04.02.98 Regime de auxõÂlios a favor das PME do sector do
turismo (Andaluzia)

JO C 099 de 01.04.98

N 153/97 04.02.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios ao investimento (N
348/95) a favor da promocàaÄo dos sectores industriais

JO C 099 de 01.04.98

N 187/97 04.02.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor de novas
empresas, da expansaÄo ou modernizacàaÄo de empresas
jaÂ existentes na zona de accàaÄo especial da "Franja
pirõÂtica de Huelva" (Andaluzia)

JO C 099 de 01.04.98

N 72/98 17.02.98 ProrrogacàaÄo do regime de auxõÂlios ao investimento (N
102/97) a favor da reconversaÄo das zonas industriais
em declõÂnio em certas regioÄ es assistidas (Andaluzia,
AstuÂ rias, CantaÂbria, Castela-LeaÄo, Estremadura,
Galiza, MuÂ rcia, PaõÂs Basco)

JO C 130 de 28.04.98

N 388/97 18.02.98 Regime de auxõÂlios a favor das PME do sector do
turismo em DonÄ ana (Andaluzia)

JO C 111 de 09.04.98

N 766/97 18.02.98 Regime de auxõÂlios regionais de I&D (Castela-LeaÄo) JO C 111 de 09.04.98
NN 83/97 25.03.98 Regime de auxõÂlios a favor do desenvolvimento e da

promocàaÄo comercial (Andaluzia)
JO C 192 de 19.06.98

N 191/97 07.04.98 Regime de auxõÂlios regionais ao desenvolvimento das
actividades mineiras (Andaluzia)

JO C 198 de 24.06.98
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N 148a/98 06.05.98 Regime de auxõÂlios regionais a favor da proteccàaÄo do
ambiente (CantaÂbria)

JO C 213 de 09.07.98

N 404/97 06.05.98 AuxõÂlio a favor da FASA Renault - Valladolid JO C 208 de 04.07.98
N 270/97 15.05.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor de novas

empresas, da expansaÄo ou modernizacàaÄo de empresas
jaÂ existentes na zona de accàaÄo especial da provõÂncia de
"JaeÂn" (Andaluzia)

JO C 213 de 09.07.98

N 398/97 15.05.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor de novas
empresas, da expansaÄo ou modernizacàaÄo de empresas
jaÂ existentes no "Parque tecnoloÂ gico da Andaluzia"
em MaÂlaga

JO C 213 de 09.07.98

N 186/98 02.06.98 AuxõÂlio a favor de projectos tecnoloÂ gicos
(Comunidade de Madrid)

JO C 257 de 15.08.98

NN 150/97 29.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo aÁ Productos Tubulares

N 370/98 03.09.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor das PME
do sector do comeÂrcio (Ceuta e Melilha)

JO C 308 de 08.10.98

N 371/98 03.09.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor das PME
do sector do comeÂrcio (Ceuta e Melilha)

JO C 308 de 08.10.98

N 345/98 23.09.98 Medidas a favor das empresas (AragaÄo) JO C 363 de 25.11.98

N 488/97 30.09.98 Regime de auxõÂlios regionais a favor das PME
(Estremadura)

JO C 396 de 19.12.98

N 295/98 30.09.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor de novas
empresas, da expansaÄo ou modernizacàaÄo de empresas
jaÂ existentes na zona de accàaÄo especial da provõÂncia de
"JaeÂn" (Andaluzia)

JO C 396 de 19.12.98

N 296/98 30.09.98 Regime de auxõÂlios ao investimento a favor de novas
empresas, da expansaÄo ou modernizacàaÄo de empresas
jaÂ existentes na zona de accàaÄo especial da provõÂncia de
"JaeÂn" (Andaluzia)

JO C 396 de 19.12.98

N 347a/98 14.12.98 Medidas a favor da reactivacàaÄo de empresas
(Comunidade de Madrid)

N 298/98 22.12.98 ProrrogacàaÄo do regime de auxõÂlios regionais (N 529/
96) ao investimento (PaõÂs Basco)

N 399/98 22.12.98 PromocàaÄo de postos de trabalho duradouros (AragaÄo)

FinlaÃ ndia

N 741/97 17.02.98 AuxõÂlio a favor das energias renovaÂveis JO C 156 de 21.05.98

N 66/98 03.06.98 AuxõÂlios para unidades de producàaÄo de electricidade a
partir da madeira e de combustõÂveis aÁ base de madeira
e auxõÂlios para pequenas unidades de producàaÄo de
energia

JO C 264 de 21.08.98

N 278/98 17.09.98 AlteracàaÄo de dois regimes de auxõÂlios aÁ promocàaÄo das
PME: medida 1 - auxõÂlios aos pequenos empresaÂrios;
medida 2 - auxõÂlios ao desenvolvimento das PME

JO C 330 de 28.10.98

N 18/98 14.10.98 AuxõÂlio ao investimento num cabo eleÂctrico entre a
SueÂcia e AÈ land

JO C 392 de 16.12.98

N 462/98 09.12.98 AuxõÂlio ao investimento a favor da Ricdon OY
N 583/98 09.12.98 Regime de amortizacàoÄ es aceleradas

N 602/98 18.12.98 ProrrogacàaÄo do regime de auxõÂlios relacionado com
contratos para a construcàaÄo naval para 1998

Francàa

N 672/97 04.02.98 RenovacàaÄo para 1998-2002 da imposicàaÄo parafiscal
cobrada sobre certos produtos petrolõÂferos a favor do
IFP [Institut Francàais du PeÂtrole]

JO C 192 de 19.06.98

N 721/97 18.02.98 AuxõÂlio aÁ I&D a favor da "Tubes et Formes"
[Siderurgia naÄo CECA]

JO C 396 de 19.12.98

N 664/97 07.04.98 AuxõÂlio a favor do projecto COMMEND : Eureka
1549

JO C 192 de 19.06.98
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N 132/98 15.04.98 Dispositivo de engenharia financeira INTERREG II
(Hainaut, Nord-Pas de Calais, Picardia)

JO C 188 de 17.06.98

N 38/98 06.05.98 AuxõÂlio individual no quadro do regime MEDEA T
601 - EUREKA 1535

JO C 244 de 04.08.98

N 3/98 03.06.98 Apoio aÁ producàaÄo cinematograÂfica JO C 279 de 08.09.98
N 349/98 22.07.98 RenovacàaÄo para o perõÂodo 1999-2003 do decreto que

institui uma imposicàaÄo parafiscal sobre os produtos da
mecaÃnica

N 640/97 29.07.98 AuxõÂlio aÁ I&D: Fase 2 ADTT - EUREKA 1711 JO C 308 de 08.10.98
N 485/98 30.09.98 AuxõÂlio aÁ I&D a favor da SOLLAC, siderurgia CECA

N 438/98 16.12.98 AuxõÂlio a favor da instalacàaÄo da faÂbrica da Toyota em
Valenciennes - Onnaing

N 264/98 22.12.98 Programa RECMES: investigacàaÄo em cooperacàaÄo no
domõÂnio da microelectroÂ nica

N 369/98 22.12.98 Adiantamento reembolsaÂvel aÁ AeÂrospatiale para o
programa Airbus A 340-500/600

GreÂ cia

NN 135/97 NN 136/97 18.02.98 AuxõÂlio a favor da Halyvourgia Thessalias
NN 139/97 07.04.98 AuxõÂlio aÁ siderurgia a favor da SIDENOR

N 212/98 08.06.98 ProrrogacàaÄo da legislacàaÄo relativa aos auxõÂlios aÁ
construcàaÄo naval ateÂ 31 de Dezembro de 1998

JO C 392 de 16.12.98

N 162/98 25.09.98 ModernizacàaÄo e melhoria da competitividade
internacional das PME comerciais e das PME do
sector dos servicàos

JO C 308 de 08.10.98

N 344/98 11.11.98 AuxõÂlio ao investimento no estaleiro "Elfesis
Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A."

N 249/98 09.12.98 AuxõÂlio a favor das zonas industriais

NN 137/97 16.12.98 AuxõÂlio a favor da unidade do acào da empresa
sideruÂ rgica SOVEL

NN 59a/98 22.12.98 Lei do desenvolvimento regional 2601/98

Irlanda

N 704/97 06.05.98 AuxõÂlio a favor da extensaÄo da rede de distribuicàaÄo de
gaÂs natural

JO C 253 de 12.08.98

ItaÂ lia

N 659a/97 07.01.98 AuxõÂlio de apoio ao investimento em nova maquinaria
industrial

JO C 070 de 06.03.98

N 264/97 21.01.98 Medidas do DOCUP 1997/1999 (LaÂcio) JO C 103 de 04.04.98

N 657/97 21.01.98 Medidas de apoio aos novos empresaÂrios (Trento) JO C 130 de 28.04.98
N 734/97 21.01.98 Medidas do PIC-RESIDER II JO C 103 de 04.04.98

N 807/97 17.02.98 Refinanciamento da Lei regional 26/95 que adopta
medidas a favor dos investimentos industriais (Friuli-
-Venezia Giulia)

JO C 111 de 09.04.98

N 461/97 18.02.98 AuxõÂlio de emergeÃncia a favor da Case di Cura Riunite JO C 149 de 15.05.98

N 692/97 25.02.98 Medidas a favor do emprego : Lei regional 30/97 JO C 130 de 28.04.98

N 58/98 10.03.98 ProrrogacàaÄo da validade de P.I.C. KONVER JO C 188 de 17.06.98

N 655/97 11.03.98 Medidas fiscais de apoio aÁ inovacàaÄo nas empresas
industriais

JO C 236 de 28.07.98

N 666/97 27.03.98 ProrrogacàaÄo e alteracàaÄo da Lei regional no 25 de 09/
06/1994, normas no sector do turismo rural

JO C 188 de 17.06.98

N 97/98 31.03.98 ProrrogacàaÄo do regime de isencàaÄo dos encargos sociais
para a criacàaÄo de novos postos de trabalho ateÂ 31/12/
1999

JO C 188 de 17.06.98
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N 726/97 07.04.98 AuxõÂlio a favor da IFFA SpA [Isotta Fraschini
Fabbrica Automobil]

JO C 240 de 31.07.98

N 54/98 06.05.98 Programas de intervencàaÄo a favor da reciclagem e
eliminacàaÄo de resõÂduos. AprovacàaÄo do anuÂ ncio puÂ blico
de concessaÄo de auxõÂlios a empresaÂrios privados

JO C 253 de 12.08.98

N 26/98 14.07.98 Nova medida a favor do emprego: substituicàaÄo da Lei
Marcora

JO C 308 de 08.10.98

N 98/98 15.07.98 Mecanismos de apoio aÁs PME JO C 308 de 08.10.98

N 658/97 29.07.98 AuxõÂlio a favor da SocieÂ teÂ Cartiere del Garda JO C 308 de 08.10.98
N 169/98 29.07.98 AuxõÂlio ao investimento aÁ Capello Tubi Spa H1

N 346/98 16.09.98 AuxõÂlios a favor da cooperativa de servicàos CATA
HoÃ tels : Lei regional 39/97, artigo 13.o

JO C 314 de 13.10.98

N 280/98 17.09.98 Servicàos para as PME (ProvõÂncia AutoÂ noma de
Trento)

JO C 363 de 25.11.98

N 291/98 17.09.98 Medidas a favor das PME, do ambiente e da I&D
(Friuli-Venezia Giulia)

JO C 363 de 25.11.98

N 77/98 18.09.98 Programa LEADER II (Veneto) JO C 314 de 13.10.98

N 151a/98 N 151b/98 25.09.98 Normas de polõÂtica activa do trabalho e de formacàaÄo
profissional; intervencàoÄ es da "AgeÃncia regional do
emprego" (Friuli-Venezia Giulia)

JO C 371 de 01.12.98

N 784/97 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor do estaleiro
naval Nuovi Cantiere Apuania

JO C 409 de 30.12.98

N 786/97 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor do estaleiro
naval SocietaÁ Cantiere navale Vittoria

JO C 409 de 30.12.98

N 157/98 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor do estaleiro
naval Visentini

JO C 409 de 30.12.98

N 158/98 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor do estaleiro
naval Orlando

JO C 409 de 30.12.98

N 159/98 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor da empresa
de construcàaÄo naval C.R.N.

JO C 409 de 30.12.98

N 161/98 30.09.98 AuxõÂlios regionais ao investimento a favor do estaleiro
naval De Poli

JO C 409 de 30.12.98

N 163/98 30.09.98 AuxõÂlios a favor da Novalis Fibres JO C 384 de 10.12.98

N 818/97 05.10.98 AuxõÂlio aos investimentos das empresas (UÂ mbria) JO C 396 de 19.12.98

N 50/98 09.10.98 AuxõÂlios automaÂticos
N 419/98 09.10.98 PIC Interreg II ItaÂ lia-EsloveÂnia: medida 3,2, servicàos

aÁs empresas
JO C 396 de 19.12.98

N 170/98 14.10.98 AuxõÂlio ao investimento a favor da INOX TECH
S.p.A (siderurgia naÄo CECA)

N 187/98 22.10.98 Medidas a favor das empresas do sector do turismo:
artigo 6.o ter da Lei no6 de 30/1/98

JO C 396 de 19.12.98

N 340a/96 28.10.98 Medidas a favor do emprego : Lei regional 33/96
(SicõÂlia)

JO C 396 de 19.12.98

N 226/98 28.10.98 ConstituicàaÄo do fundo de garantia a favor das PME JO C 396 de 19.12.98

N 272/98 10.11.98 AuxõÂlios a favor do sector do alojamento (Sardenha) JO C 396 de 19.12.98

N 103/98 11.11.98 Regimes de auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval para 1998 e
fundo especial de garantia para o creÂdito naval

N 469/98 16.11.98 DOCUP Objectivo 2 : medida 1,4, auxõÂlios aos
investimentos das PME a favor do ambiente e da
segurancàa (Marche)

JO C 396 de 19.12.98

N 67a/98 23.11.98 AplicacàaÄo da nova definicàaÄo de PME aos regimes de
auxõÂlios existentes: empresas industriais

N 562/98 25.11.98 PreÂmio aÁ manutencàaÄo do emprego nas regioÄ es
abrangidas pelo n.o3, al.a), do artigo 92.o do Tratado
CE

JO C 409 de 30.12.98

N 566/98 03.12.98 Adiantamentos reembolsaÂveis a favor dos
investimentos das PME (Piemonte)

NN 171/97, NN 67/98 09.12.98 AuxõÂlios aÁs empresas das regioÄ es afectadas pelo
tremor de terra, auxõÂlios para os danos causados por
calamidades naturais

N 810/97 22.12.98 Aumento do orcàamento e alargamento ao sector do
turismo do regime de auxõÂlios introduzido pela Lei
488/92
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N 433/98 22.12.98 RecuperacàaÄo das actividades econoÂ micas afectadas
pelo tremor de terra na UÂ mbria

Luxemburgo

N 595/97 04.02.98 AuxõÂlio aÁ siderurgia a favor da Profilarbed SA e da
Ares SA para o programa de I&D "COMET Phase 2"

JO C 211 de 07.07.98

PaõÂses Baixos

N 513/97, N 754/97, N
755/97

04.02.98 AlteracàoÄ es aÁ Lei dos impostos ambientais JO C 156 de 21.05.98

N 502/97 20.02.98 Programas de cooperacàaÄo tecnoloÂ gica a nõÂvel
internacional no sector industrial

JO C 156 de 21.05.98

N 624/97 25.03.98 AuxõÂlio a favor da Hoogovens Staal BV: projecto
"Conversor equipado com ciclones"

JO C 211 de 07.07.98

N 506/97 07.04.98 AuxõÂlio a favor do projecto COMMEND : Eureka
1549

JO C 192 de 19.06.98

N 840/97 07.04.98 AuxõÂlio a favor da reducàaÄo de emissoÄ es de CO2 JO C 198 de 24.06.98
N 20/98 07.04.98 ExtensaÄo do subsõÂdio aÁs aÂguas de lavagem incluõÂdo na

legislacàaÄo dos impostos ambientais
JO C 257 de 15.08.98

N 119/98 27.04.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios ao emprego -
-Flevoland 1997

JO C 169 de 04.06.98

N 503/97 06.05.98 Instrumento de apoio ao investimento nos mercados
emergentes

JO C 257 de 15.08.98

N 752/97 06.05.98 Medidas a favor da utilizacàaÄo da electricidade "verde" JO C 244 de 04.08.98

N 55/98 03.06.98 SubsõÂdio ao investimento em infra-estruturas naÄo
industriais com base em calor residual

JO C 257 de 15.08.98

N 813/97 17.06.98 Unidades integradas de transformacàaÄo de resõÂduos JO C 264 de 21.08.98

N 95/98 17.06.98 Projecto em Lelystad de uma unidade termoeleÂctrica
de producàaÄo combinada alimentada a biomassa

JO C 257 de 15.08.98

N 753/97 14.07.98 IsencàaÄo de impostos sobre a energia a favor de
unidades de tratamento de resõÂduos

JO C 308 de 08.10.98

N 330/98 15.07.98 AlteracàaÄo ao regime central de auxõÂlios ao
investimento no Norte

JO C 279 de 08.09.98

N 262/98 22.07.98 Estimular as empresas do Norte -1998" JO C 300 de 29.09.98

N 342/98 22.07.98 Servicàos de consultoria no domõÂnio da eficieÃncia
energeÂtica e do ambiente

JO C 300 de 29.09.98

N 716/97 29.07.98 AuxõÂlio para a reducàaÄo do dioÂ xido de carbono:
projecto "Gamma Utility Centre Europoort"

JO C 308 de 08.10.98

N 750/97 29.07.98 Regime de amortizacàoÄ es livres - Lelystadt
(FlevolaÃndia)

JO C 279 de 08.09.98

N 129/98 29.07.98 PreÂmio para a criacàaÄo de postos de trabalho em
Twente

JO C 396 de 19.12.98

N 135/98 29.07.98 AuxõÂlio aÁ I&D: MEDEA T 601 - EUREKA 1535/
Atlas

JO C 308 de 08.10.98

N 303/98 16.09.98 Ajuda ao desenvolvimento aÁ China nos termos do n.o

7 do artigo 4.o da SeÂtima Directiva relativa aos auxõÂlios
aÁ construcàaÄo naval

JO C 409 de 30.12.98

N 415/98 17.09.98 ProrrogacàaÄo da legislacàaÄo relativa aos auxõÂlios aÁ
construcàaÄo naval ateÂ 31.12.98

N 473/98 17.09.98 AlteracàaÄo do regime de auxõÂlios ao investimento para
o Norte dos PaõÂses Baixos

N 206/98 28.10.98 AuxõÂlio ao investimento ao estaleiro naval Barkmeijer
Stroobos

N 486/97 25.11.98 Apoio aÁ producàaÄo cinematograÂfica

NN 136/98 09.12.98 CompensacàaÄo pelos danos causados por chuvas
extremamente intensas

N 751/97, NN 184/97 22.12.98 Taxa zero para os oÂ leos residuais
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N 65/98 22.12.98 regime de auxõÂlios para o fornecimento de energia a
sectores sem fins lucrativos e especõÂficos

N 107/98 22.12.98 Ajuda ao desenvolvimento aÁ IndoneÂsia nos termos do
n.o 7 do artigo 4.o da SeÂtima Directiva relativa aos
auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval

N 589a/98 22.12.98 Alargamento do imposto regulador CO2/energia

Portugal

NN 36/97 11.03.98 AuxõÂlio aÁ formacàaÄo a favor da Autoeuropa JO C 208 de 04.07.98

N 89/98 11.03.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da M. Carmona &
IrmaÄos, SA

N 90/98 25.03.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da CONFINCA S.A.

N 128/98 25.03.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Subvidouro Crl
N 82/98 20.05.98 Sistema de garantias estatais a empreÂstimos bancaÂrios

[SGEEB]
JO C 363 de 25.11.98

N 232/98 30.06.98 AlteracàaÄo do programa operacional da iniciativa
comunitaÂria PME

JO C 308 de 08.10.98

N 202/98 01.07.98 AuxõÂlio a favor da Exporplas S.A. JO C 264 de 21.08.98

N 388/98 03.09.98 PEDIP II - Alargamento do aÃmbito de aplicacàaÄo da
medida 3,5 ("Apoio a pequenos projectos para a
modernizacàaÄo das empresas") aÁs regioÄ es abrangidas
pelo SIR (Sistema de Incentivos Regionais)

JO C 308 de 08.10.98

N 203/98 30.09.98 AuxõÂlio a favor da Verto Portugal JO C 384 de 10.12.98
N 201/98 09.12.98 AuxõÂlio a favor da FITOR S.A.

N 363/98 09.12.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da DRAGAPOR
S.A.

N 577/98 09.12.98 AlteracàaÄo da medida A2 do programa operacional
RETEX

NN 100/98 22.12.98 Sistema de auxõÂlios aÁ modernizacàaÄo das empresas :
SIRME

Reino Unido

N 616/97 10.03.98 Programa de auxõÂlio aÁs actividades de aconselhamento
e consultoria na EscoÂ cia

JO C159 de 26.05.98

NN 161/97 25.03.98 UtilizacàaÄo de recursos discricionaÂrios por parte dos
Training and Enterprise Councils [TECS] e das
Chambers of Commerce, Training and Enterprise
[CCTES]

JO C 236 de 28.07.98

N 17/98 25.03.98 AuxõÂlio a favor da Rolls Royce : "Programas de
grandes motores"

JO C 228 de 21.07.98

N 141/98 20.05.98 Regime de garantia aÁ entrada no mercado (Irlanda do
Norte)

N 115/98 27.05.98 Smart PaõÂs de Gales JO C 264 de 21.08.98

NN 2/98 01.07.98 AgeÃncia de desenvolvimento do PaõÂs de Gales: regime
de garantia hipotecaÂria

N 230/98 27.07.98 ContinuacàaÄo do SMART e do SPUR na EscoÂ cia JO C 300 de 29.09.98

N 153/98 29.07.98 ObrigacàaÄo de naÄo utilizacàaÄo de combustõÂveis foÂ sseis -
-NFFO

JO C 300 de 29.09.98

N 218/98 29.07.98 AuxõÂlio regional e aÁ formacàaÄo aÁ Jaguar Cars Ltd em
apoio a um projecto de investimento em Halewood
(Merseyside)

JO C 270 de 29.09.98

N 210/98 30.09.98 AuxõÂlio aÁ I&D - Seagate Strategic Research
Programme

JO C 384 de 10.12.98

N 365/98 30.09.98 AuxõÂlio ao investimento ao estaleiro naval Kvaener
govan Ltd

N 374/98 30.09.98 Regime de auxõÂlios ao emprego � New Deal � JO C 384 de 10.12.98

NN 117/97 14.10.98 AuxõÂlio aÁ I&D aÁ British Steel (Siderurgia CECA)
N 420/98 11.11.98 AuxõÂlio regional ao investimento aÁ LDV Limited
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N 410/98 22.12.98 Fundo de empreÂstimos para o emprego
N 533/98 22.12.98 Fundo para o desenvolvimento do turismo (Irlanda do

Norte)

SueÂ cia

N 65/97 21.01.98 Mapa das zonas elegõÂveis para auxõÂlios regionais JO C 089 de 25.03.98

N 77/97 02.02.98 Medidas a favor das PME JO C 130 de 28.04.98
N 710/97 11.03.98 Medidas a favor da I&D no sector da energia JO C 169 de 04.06.98

N 711/97 11.03.98 Fundo para a tecnologia energeÂtica JO C 169 de 04.06.98

N 712/97 11.03.98 Medidas a favor da tecnologia energeÂ tica JO C 169 de 04.06.98

N 110/98 17.06.98 AlteracàaÄo e prorrogacàaÄo do regime de auxõÂlios
regionais para as zonas em mudancàa estrutural

JO C 300 de 29.09.98

N 843/97 22.07.98 Projectos de investimento local destinados a aumentar
a sustentabilidade ecoloÂ gica da sociedade

JO C 300 de 29.09.98

N 116/98 27.07.98 AuxõÂlios a favor das PME JO C 308 de 08.10.98
N 52/98 16.12.98 Medidas a favor do emprego

N 53/98 16.12.98 Medidas a favor da formacàaÄo

N 650/98 22.12.98 AuxõÂlios aÁs pequenas empresas

2. Casos em que a ComissaÄo, sem ter dado inõÂcio a um procedimento formal de
investigacàaÄo, declarou naÄo existir auxõÂlio na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado
CE e do n.o 2 do artigo 1.o da DecisaÄo 2496/96/CECA

Alemanha

N 337/98 01.07.98 InjeccàaÄo de capital de risco a favor da Stahlwerke
Bremen GmbH pelo seu accionista puÂ blico
Hanseatische Industriebeteilgungen GmbH

JO C 392 de 16.12.98

N 276/98 22.07.98 Programa do Land da TurõÂngia: financiamento
institucional de institutos de investigacàaÄo
seleccionados orientados para o mercado

JO C 289 de 17.09.98

NN 83/98 14.10.98 AquisicàaÄo da Preussag Stahl AG pelas autoridades
puÂ blicas do Land da Baixa SaxoÂ nia

JO C 392 de 16.12.98

AÂ ustria

N 546/97 03.06.98 AuxõÂlio a favor da Mobil Oil Austria AG JO C 290 de 18.09.98

N 856/97 17.06.98 SubvencàaÄo para uma medida destinada a reparar os
danos causados no passado ao ambiente a favor da
Schmidt Schraubenwerke

JO C 409 de 30.12.98

BeÂ lgica

N 277/98 30.06.98 AuxõÂlio aÁ segurancàa social dos mineiros e equiparados JO C 308 de 08.10.98

Espanha

N 639/97 21.01.98 Acordo sobre a venda do grupo Inespal ao grupo
ALCOA

JO C 211 de 07.07.98
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ItaÂ lia

N 348/98 11.11.98 Medidas a favor da construcàaÄo e arrendamento
convencionado de habitacàaÄo - ProvõÂncia de Trento

PaõÂses Baixos

N 656/97 29.07.98 ProrrogacàaÄo do sistema de eliminacàaÄo de sucata
automoÂ vel

JO C 308 de 08.10.98

Reino Unido

N 624/98 22.12.98 CedeÃncia de empreÂstimos do organismo Student Loan
Company Ltd

3. Casos em que a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE em relacàaÄo aÁ totalidade ou parte do auxõÂlio

Alemanha

NN 54/97 (C 5/98) 04.02.98 Medidas a favor da Brockhausen Holze GmbH JO C 144 de 09.05.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18.02.98 AuxõÂlio a favor da BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

JO C 219 de 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18.02.98 Medidas financeiras associadas aÁ aquisicàaÄo da Bremer
Vulkan Marineschiffbau GmbH pela LuÈ rssen
Maritime Beteiligungen GmbH & Co.KG.

JO C 252 de 12.08.98

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25.02.98 AuxõÂlio a favor da ADDINOL MineraloÈ l GmbH JO C 186 de 16.06.98

NN 191/97 (C 15/98) 25.02.98 AuxõÂlio a favor da Kranbau KoÈ then GmbH JO C 338 de 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11.03.98 AuxõÂlio a favor da Weida Leder GmbH JO C 256 de 14.08.98
NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11.03.98 AuxõÂlio a favor do grupo SICAN e dos seus parceiros
para a investigacàaÄo e desenvolvimento no domõÂnio da
microelectroÂ nica

JO C 307 de 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11.03.98 AuxõÂlio a favor da Kranbau Eberswalde GmbH JO C 353 de 19.11.98
NN 41/97 (C 27/98) 25.03.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Draiswerke GmbH JO C 207 de 03.07.98

N 771/97, NN 18/98
(C 30/98)

07.04.98 AuxõÂlio a favor da Wildauer Kurbelwelle GmbH JO C 377 de 05.12.98

N 573/97, N 588/97
(C 34/98)

22.04.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da
Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20.05.98 Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios regionais
para grandes projectos de investimento

JO C 171 de 05.06.98

NN 54/95 (C 42/98) 03.06.98 AuxõÂlio aÁ criacàaÄo de CD Albrechts GmbH JO C 390 de 15.12.98
NN 45/97 (C 45/98) 17.06.98 Casos de aplicacàaÄo no passado dos regimes de garantia

do Land de Brandeburgo (de 05,09.91 e 22,08.94)
JO C 369 de 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da Graphischer
Maschinenbau GmbH

JO C 336 de 04.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29.07.98 IsencàaÄo fiscal das reservas para os criadores de
empresas

JO C 334 de 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28.10.98 AuxõÂlio a favor da Saxonylon Textil GmbH

NN 113/98 (C 66/98) 25.11.98 Excesso de capacidade da Kvaerner Warnow Werft
GmbH

NN 118/98 (C 69/98) 25.11.98 UtilizacàaÄo abusiva do programa do Land da TurõÂngia a
favor dos investimentos das PME no passado

N 702/97 (C 72/98) 09.12.98 Lei sobre os preÂmios fiscaisl em 1999 a favor dos
novos LaÈnder alemaÄes, incluindo Berlim

JO C inõÂcio parcial
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N 100/98 (C 84/98) 22.12.98 27.o Programa-quadro da accàaÄo de interesse comum
"Melhoria das estruturas econoÂ micas regionais"

JO C inõÂcio parcial

NN 106/98 (C 85/98) 22.12.98 AplicacàaÄo incorrecta das disposicàoÄ es "de minimis" no
contexto do Programa de consolidacàaÄo do Land da
TurõÂngia de 20 de Julho de 1993

NN 137/98 (C 87/98) 22.12.98 AplicacàaÄo incorrecta das disposicàoÄ es "de minimis" no
contexto do Programa de consolidacàaÄo do Land da
TurõÂngia de 24 de Janeiro de 1996

AÂ ustria

NN 162/97 (C 3/98) 21.01.98 Regime de auxõÂlios aÁ aquisicàaÄo de participacàoÄ es da
WIBAG nas empresas situadas no Burgenland

JO C 154 de 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25.03.98 AuxõÂlio a favor da KNP Leykam (Gratkorn) JO C 296 de 24.09.98
N 663/97 (C 24/98) 25.03.98 AuxõÂlio ao ambiente a favor da Kiener Deponie

Bachmanning
JO C 201 de 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo aÁ Ergee Textilwerk GmbH JO C 298 de 26.09.98

NN 189/97 (C 61/98) 14.10.98 AuxõÂlio a favor da Lenzing Lyocell GmbH & Co KG JO C 009 de 13,01.99

BeÂ lgica

N 544/97 (C 29/98) 07.04.98 AuxõÂlio a favor da Hermes Europe Railtel N.V. JO C 291 de 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25.11.98 AuxõÂlio a favor da Decochim S.A.

Espanha

N 749/97 (C 13/98) 25.02.98 AuxõÂlio a favor da AG TUBOS Europa SA, grandes
tubos de acào

JO C 156 de 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25.03.98 AuxõÂlio no sector das fibras sinteÂ ticas a favor da
BRILEÂ N S.A.

JO C 199 de 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 07.04.98 AuxõÂlio a favor da empresa Babcock Wilcox EspanÄ a
SA.

JO C 249 de 08.08.98

FinlaÃ ndia

NN 20/98 (C 55/98) 29.07.98 Regime de amortizacàoÄ es aceleradas JO C 377 de 05.12.98
inõÂcio parcial

Francàa

N 445/97 (C 12/98) 25.02.98 AuxõÂlio a favor da Cofidur para a aquisicàaÄo da antiga
faÂbrica Gooding (ex. Grundig) de Creutzwald

JO C 198 de 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25.02.98 AuxõÂlio a favor da Gooding Consumer Electronics Ltd
no quadro da aquisicàaÄo da antiga faÂbrica da Grundig
de Creutzwald

JO C 179 de 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20.05.98 Ajuda ao desenvolvimento aÁ PolineÂsia francesa nos
termos do n.o7 do artigo 4.o da SeÂtima Directiva
relativa aos auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval

JO C 307 de 07.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20.05.98 AuxõÂlios a favor do grupo Kimberley-Scott JO C 301 de 30.09.98

NN 53/98 (C 39/98) 20.05.98 AuxõÂlios da EDF a certas empresas da induÂ stria do
papel
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GreÂ cia

N 607a/97 (C 50/98) 29.07.98 Regime de auxõÂlios a favor das PME: programa
operacional a favor da induÂ stria (accàaÄo 1,4.2 "regioÄ es
em declõÂnio") e iniciativa comunitaÂria a favor das
PME

ItaÂ lia

NN 10/98 (C 16/98) 11.03.98 AuxõÂlios a favor do Banco di Sicilia e da Sicilcassa JO C 297 de 25.09.98

NN 79/96 (C 26/98) 25.03.98 Medidas a favor das sociedades cooperativas JO C 382 de 09.12.98
N 783/97, N 160/98
(C 35/98)

22.04.98 AuxõÂlios regionais ao investimento ao abrigo da Lei
italiana 488/92 para a criacàaÄo de dois novos estaleiros
navais : Oristano e Belvedere Marittimo

JO C 307 de 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14.07.98 Medidas de auxõÂlio alegadamente concedidas ao Ente
Poste Italiane

JO C 367 de 27.11.98

NN 60/98 (C 48/98) 14.07.98 Aumentos de capital e outras medidas relativas a
diversas empresas controladas pelas holdings puÂ blicas
EMSA, SIGMA e INTEX

JO C 403 de 23.12.98

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22.07.98 Diversas leis que criam medidas relativas ao emprego JO C 384 de 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28.10.98 AuxõÂlios alegadamente concedidos ao Istituto
Poligraphico e Zecca dello Stato e aÁs empresas por ele
controladas

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

09.12.98 DisposicàoÄ es para a recuperacàaÄo e conclusaÄo de zonas
de artesanato adaptadas, a cargo da SIRAP SpA.
DisposicàoÄ es dos municõÂpios para a atribuicàaÄo de lotes
e de pavilhoÄ es industriais

NN 128/98 (C 77/98) 09.12.98 Cobertura de perdas do estaleiro naval INMA pela
holding puÂ blica ITAINVEST (ex GEPI)

NN 135/98 (C 86/98) 22.12.98 AuxõÂlio aÁ Sangalli Vetro S.p.A.

PaõÂses Baixos

N 939/96 (C 18/98) 11.03.98 Desenvolvimento de impressoras de jacto de tinta a
cores

JO C 270 de 29.09.98

N 558/97 (C 43/98) 03.06.98 AuxõÂlio a favor de 624 estacàoÄ es de servicào situadas
perto da fronteira alemaÄ

JO C 307 de 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17.06.98 Turbina a gaÂs para a refinaria NEFERCO JO C 334 de 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14.10.98 AuxõÂlio a favor da COTESI - Companhia de TeÃxteis
SinteÂ ticos S.A.

JO C 405 de 24.12.98

4. Casos em que a ComissaÄo deu inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 5 do artigo 6.o da
DecisaÄo 2496/96/CECA em relacàaÄo aÁ totalidade ou a parte do auxõÂlio

Alemanha

N 204/98 (C 41/98) 03.06.98 AuxõÂlio ao ambiente aÁ ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH

JO C 240 de 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 09.12.98 AuxõÂlio a favor da Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH:
medidas de proteccàaÄo ambiental
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ItaÂ lia

N 791/97 (C 46/98) 01.07.98 AuxõÂlio aÁ proteccàaÄo do ambiente e aÁ I&D a favor da
Acciaerie di Bolzano

JO C 269 de 28.08.98

5. Casos em que a ComissaÄo deu inõÂcio a um processo por incumprimento do Estado
previsto pelo artigo 88.o do Tratado CECA em relacàaÄo aÁ totalidade ou a parte do auxõÂlio

Alemanha

C 55/94 et C 41/95 16.12.98 AuxõÂlio aÁ siderurgia a favor da Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH - recuperacàaÄo de um auxõÂlio ilegal

6. Casos em que a ComissaÄo alargou o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE em relacàaÄo aÁ totalidade ou a parte do auxõÂlio

Alemanha

C 42/97 14.07.98 AuxõÂlio a favor da Everts Erfurt GmbH (TurõÂngia) JO C 377 de 05.12.98

C 23/97 29.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo aÁ Lautex GmbH JO C 387 de 12.12.98
C 61/97 22.12.98 AuxõÂlio a favor da ELPRO AG (Berlim)

Espanha

C 76/97 06.05.98 AuxõÂlio a favor da DEMESA : Daewoo Electronics
Manufacturing EspanÄ a SA

JO C 266 de 25.08.98

Francàa

C 51/90 06.05.98 AuxõÂlio a favor da Pari Mutuel Urbain [PMU] /
sociedade de apostas de corridas

JO C 253 de 12.08.98

C 42/96 14.07.98 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC) : injeccàaÄo de
capital de 2 900 milhoÄ es de FF e limite da garantia de
400 milhoÄ es de FF destinada a cobrir eventuais
pedidos de garantia

JO C 249 de 08.08.98

ItaÂ lia

C 46/94 04.02.98 AuxõÂlios a favor da empresa SELECO SpA de
Pordenone

JO C 155 de 20.05.98

C 47/98 16.09.98 Medidas de auxõÂlio alegadamente tomadas em relacàaÄo
ao Ente Poste Italiane

JO C 367 de 27.11.98
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7. DecisoÄ es provisoÂ rias que obrigam o Estado-Membro a transmitir as informacàoÄ es
solicitadas pela ComissaÄo

Alemanha

NN 142/97 7/04/98 Programa do Land da TurõÂngia a favor dos
investimentos das PME

C 63/97 3/06/98 AuxõÂlio a favor da Riedel-de HaeÈn AG, uma grande
empresa situada fora das regioÄ es assistidas

NN 97/98 28/10/98 AuxõÂlio a favor da BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
-Alkali)

NN 120/98 9/12/98 UtilizacàaÄo abusiva do regime ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds

ItaÂ lia

C 46/94 2/12/98 AuxõÂlio a favor da Seleco S.p.a.

8. Casos em que a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio era compatõÂvel com o mercado
comum e encerrou, mediante decisaÄo final positiva, o procedimento previsto no n.o2 do
artigo 88.o do Tratado CE

Alemanha

C 16c/95 13.05.98 AuxõÂlio a favor da Herborn & Breitenbach GmbH (ex-
-Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 01.07.98 AuxõÂlio a favor da Chemieanlagenbau Stassfurt AG
C 72/97 30.09.98 AuxõÂlio a favor da SKET Verseilmaschinenbau GmbH

C 8/98 14.10.98 AuxõÂlio a favor da BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

JO C 387 de 12.12.98

C 5/97 et NN 102/97 28.10.98 AuxõÂlio a favor da Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25.11.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Draiswerke GmbH

C 59/97 09.12.98 AuxõÂlio a favor de uma central de energia alimentada
a linhite em Cottbus

Espanha

C 13/98 28.10.98 AuxõÂlio a favor da AG TUBOS Europa SA, grandes
tubos de acào

Francàa

C 39/96 10.06.98 AuxõÂlio a favor da CoopeÂrative d'exportation du livre
francàais

C 42/96 14.10.98 Medidas estatais de apoio financeiro aÁ SMC: SocieÂteÂ
Marseillaise de CreÂdit

ItaÂ lia

C 22/96 01.07.98 AuxõÂlio para a proteccàaÄo do ambiente a favor da
Servola SpA
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PaõÂses Baixos

C 59/96 29.07.98 Desenvolvimento de uma fotocopiadora digital de
elevado volume : OS 120

Portugal

C 17/97 04.02.98 AuxõÂlio no sector das fibras sinteÂ ticas a favor da
CORDEX SA [Companhia Industrial TeÃxtil SA]

SueÂ cia

C 66/97 21.01.98 AceitacàaÄo da proposta de medidas adequadas em
relacàaÄo ao Enquadramento dos auxõÂlios ao sector
automoÂ vel

JO C 122 de 21.04.98

9. Casos em que a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio era compatõÂvel com o mercado
comum e encerrou, mediante decisaÄo final positiva, o procedimento previsto no n.o 5 do
artigo 6.o da DecisaÄo 2496/96/CECA

Alemanha

C 85/97 09.12.98 AuxõÂlio ao ambiente aÁ MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

ItaÂ lia

C 46/98 28.10.98 AuxõÂlio aÁ proteccàaÄo do ambiente e aÁ I&D a favor da
Acciaerie di Bolzano

10. Casos em que a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio era compatõÂvel com o mercado
comum com certas reservas e encerrou, mediante decisaÄo final condicional, o
procedimento previsto no n.o2 do artigo 88.o do Tratado CE

Alemanha

C 18/97 25.11.98 AuxõÂlio a favor da InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH

AÂ ustria

C 24/98 09.12.98 AuxõÂlio ao ambiente a favor da Kiener Deponie
Bachmanning

28.o REL. CON. 1998

312 APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NA UNIAÄ O EUROPEIA



Francàa

C 13/97 21.01.98 AuxõÂlios aÁ reestruturacàaÄo da SFP : SocieÂteÂ Francàaise
de Production

JO L 205 de 22.07.98

C 47/96 20.05.98 Medidas de apoio financeiro ao CreÂdit Lyonnais JO L 221 de 08.08.98

ItaÂ lia

C 21/97 03.06.98 Lei regional siciliana no 25/93 que adopta medidas a
favor do emprego (artigos 51.o, 114.o, 117.o e 119.o)

C 40/96 29.07.98 Medidas para o saneamento, a reestruturacàaÄo e a
privatizacàaÄo do Banco di Napoli

C 38/97 16.09.98 InjeccàoÄ es de capital e privatizacàaÄo da Societa Italiana
per Condotte d'Acqua S.p.A. [Condotte]

C 39/97 16.09.98 InjeccàoÄ es de capital e privatizacàaÄo da sociedade
Italstrade S.p.A.

11. Casos em que a ComissaÄo considerou que o auxõÂlio era incompatõÂvel com o mercado
comum e encerrou, mediante decisaÄo negativa ou parcialmente negativa, o
procedimento previsto no n.o2 do artigo 88.o do Tratado CE

Alemanha

C 16/97 21.01.98 Regime de desagravamento fiscal ao abrigo do n.o 8
do artigo 52.o da lei alemaÄ relativa ao imposto sobre o
rendimento

JO L 212 de 30.07.98

C 14/92 25.02.98 AuxõÂlio a favor da Bremer Vulkan AG via Krupp e
Hibeg

JO L 316 de 25.11.98

C 22/97 25.02.98 Ajuda ao desenvolvimento aÁ IndoneÂsia nos termos do
n.o7 do artigo 4.o da SeÂtima Directiva relativa aos
auxõÂlios aÁ construcàaÄo naval

C 52/97 25.02.98 26.o Programa-Quadro da accàaÄo de interesse comum
"Melhoria das estruturas econoÂ micas"; intensidades
de auxõÂlio para a intensificacàaÄo do desenvolvimento
do teletrabalho

C 9/97 22.04.98 AuxõÂlio a favor da SHB Stahl- und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22.04.98 AuxõÂlio a favor da Triptis Porzellan GmbH i. GV

C 37/96 06.05.98 Alargamento da elegibilidade dos custos de aquisicàaÄo
de bens materiais para as grandes empresas em
relacàaÄo aos auxõÂlios regionais pelo 25.o Programa-
-quadro da tarefa de interesse comum "Melhoria das
estruturas econoÂ micas regionais"

JO L 316 de 25.11.98

C 40/98 14.07.98 Enquadramento multissectorial dos auxõÂlios regionais
para grandes projectos de investimento

JO L 304 de 14.11.98

C 7/96 22.07.98 Efeitos indirectos do auxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo
concedido aos estaleiros MTW-Schiffswerft e
Volkswerft noutras empresas da Bremer Vulkan

C 46/97 29.07.98 IsencàaÄo das obrigacàoÄ es ambientais concedida aÁ
GeorgmarienhuÈ tte GmbH (Siderurgia CECA)

C 11/98 25.11.98 AuxõÂlio a favor da ADDINOL MineraloÈ l GmbH

C 7/95 09.12.98 AuxõÂlio a favor da Maschinenefabrik Sangerhausen
(Samag)

C 63/97 22.12.98 AuxõÂlio a favor da Riedel-de HaeÈn AG
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AÂ ustria

C 62/97 01.07.98 ProrrogacàaÄo do auxõÂlio de emergeÃncia aÁ Actual
Maschinenbau AG

JO L 316 de 25.11.98

C 77/97 14.10.98 Investimento directo estrangeiro pela LiftgmbH

C 52/98 22.12.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor da Ergee Textilwerk
GmbH

Espanha

C 52/96 14.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo concedido aÁ FAHAVE S.A. e
seus sucessores

C 32/97 14.07.98 AuxõÂlio a favor da "Porcelanas del Norte S.A.L."
(PONSAL) / "Commercial Europa de Porcelanas
S.A.L." (COMEPOR)

C 44/97 14.10.98 AuxõÂlio a favor do grupo MAGEFESA e seus
sucessores

C 68/97 28.10.98 AuxõÂlio a favor da SNIACE S.A.

Francàa

C 44/96 22.07.98 Medidas de apoio financeiro do Estado, por
intermeÂdio do Consortium de ReÂalisation (CDR), a
uma parte da SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO)

C 50/97 04.11.98 AuxõÂlio ao investimento e aÁ reestruturacàaÄo a favor da
"Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix"

ItaÂ lia

C 27/97 13.05.98 ReducàoÄ es fiscais previstas pela Lei no 549/95
aplicaÂveis aos sectores automoÂ vel, das fibras sinteÂ ticas
e da construcàaÄo naval

C 14/97 01.07.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo a favor das empresas Keller
SpA e Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

16.09.98 Medidas a favor das cooperativas previstas pela Lei
49/85, dita Lei Marcora

C 55/97 11.11.98 MajoracàaÄo da taxa de auxõÂlio para dois contratos de
transformacàaÄo de navios

C 90/97 25.11.98 InjeccàaÄo de capital na Enirisorse S.p.A.

PaõÂses Baixos

C 41/96 21.01.98 AuxõÂlio aÁ construcàaÄo de uma faÂbrica de peroÂ xido de
hidrogeÂnio em Delfzijl

JO L 171 de 17.06.98
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12. Casos em que a ComissaÄo considerou o auxõÂlio incompatõÂvel com o mercado comum e
encerrou, mediante decisaÄo negativa, o procedimento previsto no n.o 4 ou no n.o 5 do
artigo 6.o da DecisaÄo 3855/91/CECA

Alemanha

C 60/97 14.07.98 AuxõÂlio aÁ siderurgia (CECA) a favor da Eisen- und
Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11.11.98 AuxõÂlio a favor da ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Luxemburgo

C 25/94 17.06.98 AuxõÂlio aÁ siderurgia (CECA) a favor da ProfilARBED
SA para um programa de proteccàaÄo ambiental

13. Casos em que a ComissaÄo, na sequeÃncia da retirada pelo Estado-Membro do projecto
de medida contestada, encerrou o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE

Alemanha

C 34/98 16.09.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da Torwegge Holztechnik
GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo da
Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28.10.98 AuxõÂlio a favor da DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

AÂ ustria

C 23/98 09.12.98 AuxõÂlio a favor da KNP Leykam, Gratkorn

ItaÂ lia

C 3/97 14.07.98 Medidas a favor de encomendas, prorrogacàaÄo de
prazos (artigo 31.o da Lei regional 25/93 - SicõÂlia)

JO C 395 de 18.12.98

Luxemburgo

C 36/97 11.03.98 Programa 1995/96 de investigacàaÄo e desenvolvimetno
do grupo sideruÂ rgico ProfilARBED S.A., ARES S.A.

JO C 125 de 23.04.98

PaõÂses Baixos

C 36/96 22.04.98 Sistemas de semicondutores para o sector multimeÂdia JO C 311 du 10.10.98
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14. Casos em que a ComissaÄo, na sequeÃncia da retirada pelo Estado-Membro do projecto
de medida contestada, encerrou o procedimento previsto no n.o 5 do artigo 6.o da
DecisaÄo 2496/96/CECA

Alemanha

C 41/98 09.12.98 AuxõÂlio ambiental aÁ ESF Elbestahlwerk Feralpi
GmbH

15. AuxõÂlios relativamente aos quais a ComissaÄo propoÃ s medidas adequadas ao abrigo do
n.o1 do artigo 88.o do Tratado CE

Irlanda

E 1/98 E 2/98 22/07/98 - Centro Internacional de Servicàos Financeiros (IFSC)
e Zona Franca do Aeroporto de Shannon (SCAZ) -
-Imposto irlandeÃs sobre as sociedades (ICT)

JO C 395 de 18.12.98

Reino Unido

E 2/97 1/07/98 Medidas adequadas com base na decisaÄo da ComissaÄo
(N31/95: Orcàamento UÂ nico de ReestruturacàaÄo)
relativa aÁ parte das actividades das parcerias inglesas
ao abrigo do Programa de Investimento no aÃmbito das
Parcerias

16. Casos em que a ComissaÄo registou a aceitacàaÄo pelo Estado-Membro de assegurar a
conformidade das medidas existentes, na sequeÃncia de medidas adequadas propostas
ao abrigo do n.o1 do artigo 88.o do Tratado CE

SueÂ cia

C 48/97 25/03/98 AuxõÂlio a favor da Volvo Truck Corporation em Umea JO C 215 de 10.07.98

17. Casos em que a ComissaÄo decidiu recorrer ao Tribunal de Justicàa nos termos do n.o 2
do artigo 88.o do Tratado CE

BeÂ lgica

C 14/96 14/07/98 OperacàaÄo Maribel bis/ter
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18. Outras decisoÄ es da ComissaÄo

Alemanha

C 52/97 22.10.98 26.o Programa-quadro da accàaÄo de interesse comum
"Melhoria das estruturas econoÂ micas; intensidades de
auxõÂlio para a intensificacàaÄo do desenvolvimento do
teletrabalho

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 25.02.98

N 499/97 14.10.98 PrivatizacàaÄo da Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 16,12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28.10.98 AuxõÂlio a favor da Kranbau Eberswalde GmbH AlteracàaÄo da decisaÄo
de 11.03.98

NN 104/96, NN 140/96 11.11.98 AuxõÂlio a favor da Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 01.07.98

C 11/98 16.12.98 AuxõÂlio a favor da ADDINOL MineraloÈ l GmbH AlteracàaÄo da decisaÄo
de 25.11.98

Espanha

C 52/96 22.12.98 AuxõÂlio aÁ reestruturacàaÄo concedido aÁ FAHAVE S.A. e
seus sucessores

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 14.07.98

Francàa

N 3/98 29.07.98 Apoio aÁ producàaÄo cinematograÂfica JO C 279 de 08.09.98;
alteracàaÄo da decisaÄo de
03.06.98

C 47/96 18.11.98 Medidas de apoio financeiro ao CreÂdit Lyonnais:
AvaliacàaÄo da claÂusula de retorno a melhor fortuna

DisposicàoÄ es do n.o 3, al.
C), do artigo 1.o da
decisaÄo de 20.05.98

ItaÂ lia

N 737/97 25.02.98 PreÂmio aÁ manutencàaÄo do emprego nas zonas
abrangidas pelo n.o3, alõÂnea a), do artigo 92.o do
Tratado CE

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 03,12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15.04.98 AuxõÂlio a favor do Banco di Sicilia e da Sicilcassa AlteracàaÄo da decisaÄo
de 11.03.98 JO C 297 de
25.09.98

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14.10.98 Medidas a favor das cooperativas previstas pela Lei
49/85, dita Lei Marcora

AlteracàaÄo da decisaÄo
de 16.09.98

NN 89/98 28.10.98 AuxõÂlio a favor da IRI S.p.A. sob forma de
prorrogacàaÄo da garantia ilimitada do Estado: acordo
Andreatta/Van Miert

Arquivamento

N 50/98 30.11.98 AuxõÂlios automaÂticos AlteracàaÄo da decisaÄo
de 9.10.98

PaõÂses Baixos

NN 28/94 17.06.98 AuxõÂlio aÁ I&D a favor do projecto FOKKER 70 Arquivamento
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SueÂ cia

C 48/97 07.04.98 AuxõÂlio a favor da Volvo Truck Corporation em Umea AlteracàaÄo da decisaÄo
de 25.03.98 JO C 215 de
10.07.98

D Ð Lista dos auxõÂlios estatais noutros sectores

1. No sector agrõÂcola

1.1. Casos em relacàaÄo aos quais a ComissaÄo naÄo levantou objeccàoÄ es

AÂ ustria

23.1.1998 ESTIÂRIA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DOS
TRABALHADORES AGRIÂCOLAS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

6.2.1998 BAIXA AÂ USTRIA: MEDIDAS A FAVOR DA AQUISICßAÄ O DE
MACHOS REPRODUTORES (CARNEIROS)

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

27.2.1998 COMPENSACßAÄ O DAS PERDAS NA VITICULTURA DEVIDAS AO
GELO

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

1.4.1998 ALTERACßAÄ O DO AÃ MBITO TEÂ CNICO DA DIRECTIVA ESPECIAL
RELATIVA AÁ PROMOCßAÄ O DAS ESTRUTURAS E DAS VENDAS DO
VINHO

JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

15.4.1998 SALZBURGO: PROTECCßAÄ O DAS AÂ GUAS SUBTERRAÃ NEAS E DAS
PASTAGENS

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

23.4.1998 AUXIÂLIOS PARA OS PREÂ MIOS DE SEGURO (VITICULTURA) JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

29.4.1998 ESTIÂRIA: AUXIÂLIO A FAVOR DO AMBIENTE JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

29.4.1998 BAIXA AÂ USTRIA: RENOVACßAÄ O DAS ALDEIAS JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

29.4.1998 AUXIÂLIOS AOS INVESTIMENTOS RELATIVOS AÁ S ESTUFAS JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

3.6.1998 TIROL: PROMOCßAÄ O DE MEDIDAS DESTINADAS A MELHORAR A
QUALIDADE E O VALOR HIGIEÂ NICO DO LEITE E DOS
PRODUTOS LAÂ CTEOS

JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

30.7.1998 BAIXA AÂ USTRIA: REGIME DE AUXIÂLIO AÁ INSTALACßAÄ O DE
JOVENS AGRICULTORES

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

9.9.1998 AUXIÂLIOS AO INVESTIMENTO JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

24.9.1998 PROGRAMA «GRUNDWASSER 2000» JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

BeÂ lgica

12.1.1998 RETRIBUICßOÄ ES E CONTRIBUICßOÄ ES DEVIDAS AO FUNDO
ORCßAMENTAL DE MATEÂ RIAS-PRIMAS

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

13.1.1998 FLANDRES: AUXIÂLIO AO PLANEAMENTO E RENOVACßAÄ O DAS
INFRA-ESTRUTURAS PUÂ BLICAS URBANAS E RURAIS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

24.2.1998 VALOÂ NIA: MEDIDAS ESPECIAIS PARA A CARNE DE BOVINO JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

4.5.1998 PROJECTO DE DECRETO REAL QUE DETERMINA AS
QUOTIZACßOÄ ES ANUAIS DEVIDAS PELOS PRODUTORES DE
PLANTAS ORNAMENTAIS

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

8.5.1998 AUXIÂLIOS E QUOTIZACßOÄ ES OBRIGATOÂ RIAS PARA O FUNDO
PARA A SAUÂ DE EA PRODUCßAÄ O DOS ANIMAIS NO SECTOR
PORCINO

JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

8.7.1998 ENQUADRAMENTO DO SECTOR FRUTIÂCOLA JOCE C/329/98 DE
27.10.1998
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4.8.1998 DECRETO REAL QUE FIXA AS RETRIBUICßOÄ ES PARA A
EMISSAÄ O DOS CERTIFICADOS FITOSSANITAÂ RIOS

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

10.11.1998 COMERCIALIZACßAÄ O DOS PRODUTOS AGRIÂCOLAS JOCE C/054/99 DE
25.02.1999

Alemanha

8.1.1998 TURIÂNGIA: SUBVENCßOÄ ES DE JUROS SOBRE EMPREÂ STIMOS DE
GESTAÄ O NOS SECTORES DA AGRICULTURA E DA
SILVICULTURA

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

8.1.1998 TURIÂNGIA: MEDIDA DESTINADA A PROMOVER SERVICßOS DE
CONSULTORIA PRIVADA PARA AS EXPLORACßOÄ ES AGRIÂCOLAS
E HORTIÂCOLAS

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

8.1.1998 SAXOÂ NIA: MEDIDA A FAVOR DOS INVESTIMENTOS PARA A
CONSTRUCßAÄ O DE EDIFIÂCIOS PARA OS ANIMAIS

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: COMERCIALIZACßAÄ O DE PRODUTOS
BIOLOÂ GICOS

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SUBVENCßOÄ ES A EMPRESAS DE
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

17.2.1998 TURIÂNGIA: AUXIÂLIO A FAVOR DE UMA EMPRESA DE CARNE
DE AVES DE CAPOEIRA

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

17.2.1998 SAXOÂ NIA: MEDIDAS PARA O MELHORAMENTO DO AMBIENTE
NAS EXPLORACßOÄ ES AGRIÂCOLAS

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

17.2.1998 RENAÃ NIA DO NORTE-VESTEFAÂ LIA: AUXIÂLIO A FAVOR DE UM
MODO DE PRODUCßAÄ O AGRIÂCOLA QUE RESPEITE O AMBIENTE

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

24.2.1998 PLANO-QUADRO 1998-2001 DA ACCßAÄ O DE INTERESSE COMUM
«MELHORIA DAS ESTRUTURAS AGRIÂCOLAS E DA PROTECCßAÄ O
DA ORLA COSTEIRA»

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

4.5.1998 MECLEMBURGO-POMERAÃ NIA OCIDENTAL: AUXIÂLIO AO
INVESTIMENTO A FAVOR DA EMPRESA KLAUS GMBH

JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

29.5.1998 RENAÃ NIA-PALATINADO: INICIATIVA COMUNITAÂ RIA LEADER II JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DO
DESENVOLVIMENTO DA REGIAÄ O RURAL

JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

30.7.1998 MECLEMBURGO-POMERAÃ NIA OCIDENTAL: PROGRAMA DE
PROMOCßAÄ O DOS INVESTIMENTOS NAS CONSTRUCßOÄ ES
HIDRAÂ ULICAS

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

28.8.1998 PROJECTO DE LEI SOBRE A PROMOCßAÄ O DOS PRODUTOS
FLORESTAIS

JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

24.9.1998 BAIXA SAXOÂ NIA: INICIATIVA COMUNITAÂ RIA LEADER II JOCE C/363/98 DE
25.11.1998

24.9.1998 BAVIERA: INVESTIMENTOS NO SECTOR ALIMENTAR JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

16.10.1998 BAIXA SAXOÂ NIA: AUXIÂLIO NO QUADRO DA INICIATIVA
COMUNITAÂ RIA LEADER II

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

21.10.1998 RENAÃ NIA-PALATINADO: PROMOCßAÄ O DOS INVESTIMENTOS NO
SECTOR AGRIÂCOLA

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

27.10.1998 BAVIERA: PROGRAMA BAÂ VARO RELATIVO AÁ PAISAGEM DE
CULTIVO (KULAP-A)

28.10.1998 MECLEMBURGO-POMERAÃ NIA OCIDENTAL: MELHORIA DOS
PRODUTOS DA SILVICULTURA

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

30.10.1998 BAVIERA: AUXIÂLIO AÁ AGRICULTURA DE MONTANHA JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

30.11.1998 SAXOÂ NIA: MEÂ TODOS DE PRODUCßAÄ O AGRIÂCOLA COMPATIÂVEIS
COM AS EXIGEÃ NCIAS AMBIENTAIS

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

11.12.1998 SAXOÂ NIA-ANHALT: ORIENTACßOÄ ES RELATIVAS AÁ CONCESSAÄ O
DE SUBVENCßOÄ ES DESTINADAS A PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

11.12.1998 RENAÃ NIA-PALATINADO: INICIATIVA COMUNITAÂ RIA LEADER II JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

21.12.1998 SAXOÂ NIA: MEDIDAS DEAUXIÂLIO A FAVOR DOS PRODUTOS
AGRIÂCOLAS

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999
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21.12.1998 BAVIERA: MELHORIA DAS ESTRUTURAS AGRIÂCOLAS Ð RAIN
AM LECH

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 RENAÃ NIA DO NORTE-VESTEFAÂ LIA: AUXIÂLIO A FAVOR DA
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LEADER II JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

Dinamarca

23.1.1998 AUXIÂLIO AÁ CONSULTORIA NO SECTOR FLORESTAL JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

23.1.1998 AUXIÂLIO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCßAÄ O DAS
FLORESTAS

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

21.2.1998 MELHORIA DA EFICAÂ CIA DAS ESTRUTURAS AGRIÂCOLAS

24.2.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUCßAÄ O
BIOLOÂ GICA

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

20.8.1998 AUXIÂLIOS E IMPOSTOS SOBRE OS PESTICIDAS JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

28.10.1998 MEDIDAS DE AUXIÂLIO DESTINADAS AÁ PROTECCßAÄ O DOS
ANIMAIS

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

Espanha

5.2.1998 ASTUÂ RIAS: AUXIÂLIOS AÁ PROMOCßAÄ O DE NOVAS TECNOLOGIAS
NO DOMIÂNIO DAS MAÂ QUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIÂCOLAS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

17.2.1998 CASTELA-LEAÄ O: AUXIÂLIOS DE APOIO AÁ S FEIRAS DE GADO JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

17.2.1998 CASTELA-LEAÄ O: MEDIDAS A FAVOR DA INDUSTRIALIZACßAÄ O E
DA COMERCIALIZACßAÄ O DOS PRODUTOS AGRIÂCOLAS E
ALIMENTARES

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

17.2.1998 MUÂ RCIA: REESTRUTURACßAÄ O DE VINHEDO AFECTADO PELA
SECA

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

25.2.1998 BALEARES: MEDIDAS A FAVOR DA PRODUCßAÄ O AGRIÂCOLA JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

27.2.1998 RIOJA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS COOPERATIVAS
NO SECTOR DA AGRICULTURA

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

12.3.1998 MUÂ RCIA: MEDIDAS DESTINADAS A MELHORAR A PRODUCßAÄ O
AGRIÂCOLA

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

19.3.1998 CASTELA-LEAÄ O: AUXIÂLIOS A FAVOR DA PECUAÂ RIA JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

19.3.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES DE
BATATAS

JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

26.3.1998 CANTAÂ BRIA: MEDIDAS A FAVOR DAS COOPERATIVAS NO
SECTOR AGRIÂCOLA

JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

7.4.1998 CASTELA-LEAÄ O: MEDIDAS A FAVOR DAS COOPERATIVAS E
DOS AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

23.4.1998 CASTELA-MANCHA: AUXIÂLIOS AÁ TRANSFORMACßAÄ O E AÁ
COMERCIALIZACßAÄ O DE PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

23.4.1998 CASTELA-MANCHA: AUXIÂLIOS AÁ S COOPERATIVAS AGRIÂCOLAS JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

29.4.1998 CASTELA-MANCHA: AUXIÂLIOS AOS ORGANISMOS DE
CERTIFICACßAÄ O E ORGANISMOS INTERPROFISSIONAIS
AGRIÂCOLAS

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

4.5.1998 CANTAÂ BRIA: MEDIDAS A FAVOR DAS EXPLORACßOÄ ES
AGRIÂCOLAS

JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

29.5.1998 MADRID: AUXIÂLIOS A FAVOR DO SECTOR ZOOTEÂ CNICO JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

3.6.1998 GALIZA: MEDIDAS A FAVOR DAS COOPERATIVAS AGRIÂCOLAS JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

16.6.1998 MEDIDAS DE AUXIÂLIO NO SECTOR DA AGRICULTURA JOCE C/321/98 DE
20.10.1998
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24.6.1998 CANTAÂ BRIA: REGIME DE AUXIÂLIOS REGIONAIS A FAVOR DA
PROTECCßAÄ O DO AMBIENTE

JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

24.6.1998 MADRID: AUXIÂLIOS AOS INVESTIMENTOS PARA A INDUÂ STRIA
AGRO-ALIMENTAR

JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

1.7.1998 MADRID: MEDIDA A FAVOR DAS ZONAS DE MONTANHA JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

20.7.1998 CANAÂ RIAS: MEDIDAS DE AUXIÂLIO NO SECTOR LEITEIRO JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

22.7.1998 CASTELA-LEAÄ O: AUXIÂLIOS AO MELHORAMENTO DO
EQUIPAMENTO DE IRRIGACßAÄ O

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

4.8.1998 MUÂ RCIA: MELHORIA DAS INFRA-ESTRUTURAS SANITAÂ RIAS
DAS EXPLORACßOÄ ES PECUAÂ RIAS

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

4.8.1998 MUÂ RCIA: MEDIDAS A FAVOR DAS EXPLORACßOÄ ES AGRIÂCOLAS JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

4.8.1998 MUÂ RCIA: PROTECCßAÄ O E PROMOCßAÄ O DA QUALIDADE DOS
PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES

JOCE C/363/98 DE
25.11.1998

4.8.1998 MUÂ RCIA: AUXIÂLIO AÁ S EMPRESAS DO SECTOR DAS CONSERVAS JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

4.8.1998 VALEÃ NCIA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO AÁ FORMACßAÄ O NO SECTOR
AGRIÂCOLA

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

4.8.1998 MUÂ RCIA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS EXPLORACßOÄ ES
AGRIÂCOLAS

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

4.8.1998 CASTELA-LEAÄ O: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DA
APPACALE S.A.

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

21.9.1998 CATALUNHA: AUXIÂLIOS AO FABRICO DE PRODUTOS LAÂ CTEOS JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

21.9.1998 MUÂ RCIA: AUXIÂLIO AÁ TRANSFORMACßAÄ O E COMERCIALIZACßAÄ O
DE PRODUTOS AGRIÂCOLAS

JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

2.10.1998 MEDIDAS ECONOÂ MICAS A FAVOR DAS ENTIDADES
ASSOCIATIVAS AGRIÂCOLAS

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

28.10.1998 AUXIÂLIO AÁ MELHORIA DAS CONDICßOÄ ES DA TRANSFORMACßAÄ O
E COMERCIALIZACßAÄ O DOS PRODUTOS AGRIÂCOLAS

JOCE C/024/99 DE
29.01.1999

6.11.1998 CATALUNHA: AUXIÂLIO A FAVOR DAS PME JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

10.11.1998 VALEÃ NCIA: AUXIÂLIO NO SECTOR DOS CITRINOS JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

17.11.1998 CASTELA-LEAÄ O: AUXIÂLIOS AÁ REPLANTACßAÄ O DE VINHAS JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

21.12.1998 MADRID: MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 CATALUNHA: AUXIÂLIO AÁ EMPRESA INDULERIDA S. A. JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 MADRID: MEDIDAS A FAVOR DOS AGRUPAMENTOS PARA O
TRATAMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 CATALUNHA: AUXIÂLIO AÁ EMPRESA AZUCARES ESPECIALES
S.A.

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 RIOJA: PROGRAMA-PILOTO DOS AGRUPAMENTOS DE
PRODUTORES

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 CATALUNHA: AUXIÂLIO AÁ EMPRESA AGROLES SCCL JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 GALIZA: AUXIÂLIO A FAVOR DO ACESSO AÁ PROPRIEDADE POR
PARTE DOS LOCATAÂ RIOS

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

Francàa

28.4.1998 IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS A FAVOR DO AGRUPAMENTO
NACIONAL INTERPROFISSIONAL DAS SEMENTES E PLANTAS
(GNIS)

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

4.8.1998 AUXIÂLIO AOS PRODUTORES DE VINHOS LICOROSOS E DE
AGUARDENTE

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

21.9.1998 RENOVACßAÄ O DA IMPOSICßAÄ O PARAFISCAL PARA O CENTRO
TEÂ CNICO INTERPROFISSIONAL DOS FRUTOS E LEGUMES

JOCE C/361/98 DE
24.11.1998
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23.10.1998 AUXIÂLIO AÁ QUALIDADE DOS SUIÂNOS EM ZONA DE MONTANHA JOCE C/016/99 DE 21/01/
1999

FinlaÃ ndia

24.2.1998 MEDIDAS A FAVOR DA PROMOCßAÄ O DOS PRODUTOS
BIOLOÂ GICOS

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

30.9.1998 AUXIÂLIO AÁ TRANSFORMACßAÄ O E COMERCIALIZACßAÄ O DOS
PRODUTOS AGRIÂCOLAS

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

14.10.1998 APOIO AÁ S MEDIDAS FLORESTAIS (AALAND) JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

GreÂ cia

26.2.1998 AUXIÂLIO AÁ INVESTIGACßAÄ O NO SECTOR DO ACßUÂ CAR, NO
QUADRO DA INICIATIVA COMUNITAÂ RIA INTERREG II

JOCE C/149/98 DE
15.05.1998

1.4.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS PRODUTORES DE ALGODAÄ O NA
SEQUEÃ NCIA DOS PREJUIÂZOS CAUSADOS PELAS INUNDACßOÄ ES
EM 1997

JOCE C/188/98 DE
17.06.1998

1.4.1998 MEDIDAS A FAVOR DAS PRODUCßOÄ ES AFECTADAS PELAS
CHUVAS, PELO GELO E PELA SECA EM 1997

JOCE C/232/98 DE
24.07.1998

1.4.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS PRODUTORES AFECTADOS PELAS
INUNDACßOÄ ES E PRECIPITACßOÄ ES OCORRIDAS EM 1996

JOCE C/188/98 DE
17.06.1998

29.5.1998 MEDIDAS A FAVOR DAS EXPLORACßOÄ ES SINISTRADAS PELAS
CONDICßOÄ ES CLIMAÂ TICAS DESFAVORAÂ VEIS DE 1997

JOCE C/266/98 DE
25.08.1998

4.6.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DOS JOVENS AGRICULTORES JOCE C/266/98 DE
25.08.1998

14.8.1998 INDEMNIZACßAÄ O PELOS PREJUIÂZOS OCASIONADOS PELAS
INTEMPEÂ RIES EM 1997 E 1998

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

28.10.1998 INDEMNIZACßAÄ O DOS PRODUTORES NA SEQUEÃ NCIA DA
DESTRUICßAÄ O DE BATATAS CONTAMINADAS POR UMA
BACTEÂ RIA

JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

6.11.1998 MEDIDAS A FAVOR DAS EXPLORACßOÄ ES AFECTADAS PELAS
CONDICßOÄ ES CLIMAÂ TICAS DESFAVORAÂ VEIS EM MARCßO E
ABRIL DE 1998

JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

10.11.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS AGRICULTORES CUJAS EXPLORACßOÄ ES
SOFRERAM DANOS EM VIRTUDE DE INCEÃ NDIOS EM 1997

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

ItaÂ lia

8.1.1998 ACCßOÄ ES PUBLICITAÂ RIAS A FAVOR DO SECTOR AGRIÂCOLA JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

12.1.1998 EMIÂLIA-ROMAGNA: MEDIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
QUALIDADE NO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

27.1.1998 LAÂ CIO: AUXIÂLIOS AÁ S ASSOCIACßOÄ ES DE PRODUTORES
BIOLOÂ GICOS

JOCE C/130/98 DE
28.4.1998

6.2.1998 SICIÂLIA: AUXIÂLIOS A OPERACßOÄ ES DE MELHORAMENTO DA
TERRA E AÁ CONSTRUCßAÄ O DE EDIFIÂCIOS AGRIÂCOLA S

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: NORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

17.2.1998 ACCßOÄ ES PUBLICITAÂ RIAS A FAVOR DO SECTOR AGRIÂCOLA JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

24.2.1998 AIMA Ð ACORDO INTERPROFISSIONAL PARA A
TRANSFORMACßAÄ O DAS BATATAS (1997)

JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

17.3.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: REFINANCIAMENTO DE CERTAS
MEDIDAS DE AUXIÂLIO L.R. 10/97 ART. 24, N.oS. 21 E 22

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIA: AUXIÂLIOS PARA A COMPRA DE VACAS JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

20.4.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: INTERVENCßOÄ ES NO DOMIÂNIO DA
AGRICULTURA PROJECTO DE LEI REGIONAL N.252

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998
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23.4.1998 TOSCAÃ NIA: PROGRAMA REGIONAL PARA A PROTECCßAÄ O DAS
RACßAS «RELIQUE»

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

29.4.1998 TOSCAÃ NIA: MEDIDAS PARA FACILITAR O ACESSO DOS JOVENS
AÁ ACTIVIDADE AGRIÂCOLA E AOS SERVICßOS PARA A
AGRICULTURA

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

7.5.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DO PROJECTO RISO 2000 JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

2.6.1998 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCßAÄ O A FAVOR DAS
EXPLORACßOÄ ES PECUAÂ RIAS AFECTADAS PELA
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (BSE)

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

4.6.1998 SARDENHA: AUXIÂLIOS DE EMERGEÃ NCIA E AÁ
REESTRUTURACßAÄ O

JOCE C/270/98 DE
29.8.1998

2.7.1998 COMPENSACßAÄ O AGROMONETAÂ RIA JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

3.7.1998 RIBS Ð PROJECTO CAMPOSOLE JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

22.7.1998 VALE DE AOSTA: AUXIÂLIOS AOS INVESTIMENTOS NAS
EXPLORACßOÄ ES AGRIÂCOLAS

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

24.7.1998 VENETO: PLANO DE PREVENCßAÄ O E MELHORAMENTO DAS
AÂ GUAS DA BACIA HIDROGRAÂ FICA QUE DESAGUA NA LAGUNA
DE VENEZA

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

30.7.1998 SICIÂLIA: MEDIDAS DE PROTECCßAÄ O DA FAUNA SELVAGEM E
REGULAMENTACßAÄ O DA CACßA (ART. 6.o DA L.R. N.o. 33)

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

7.8.1998 AUXIÂLIO AO PROJECTO PARMACOTTO Ð INTERVENCßAÄ O RIBS
SPA

JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

7.8.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DA UNIBON SALUMI JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

20.8.1998 LIGUÂ RIA: AUXIÂLIOS AÁ S EMPRESAS AGRIÂCOLAS NO QUADRO
DO P.I.C. LEADER II

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

22.9.1998 PIEMONTE: ALARGAMENTO DO SISTEMA AGRO-INDUSTRIAL JOCE C/363/98 DE
25.11.1998

30.9.1998 AUXIÂLIO AO PROJECTO QUARGENTAN-INTERVENCßAÄ O RIBS JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

2.10.1998 ACCßOÄ ES DE PUBLICIDADE E PROMOCßAÄ O A FAVOR DOS VINHOS
DE QUALIDADE

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

15.10.1998 MARCHE: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS ZONAS DE
MONTANHA

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

16.10.1998 MARCHE: MEDIDAS A FAVOR DA AGRICULTURA BIOLOÂ GICA JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

21.10.1998 SARDENHA: AUXIÂLIOS AO INVESTIMENTO NAS EXPLORACßOÄ ES
AGRIÂCOLAS

JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

28.10.1998 EMIÂLIA-ROMAGNA: CONSOÂ RCIO DE GARANTIA NO SECTOR
AGRIÂCOLA

JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

23.11.1998 SICIÂLIA: MEDIDAS DE PROTECCßAÄ O DA FAUNA SELVAGEM E
REGULAMENTACßAÄ O DA CACßA (L.R.NO.33, SALVO ART. 6o.)

8.12.1998 TOSCAÃ NIA: PROMOCßAÄ O DOS RECURSOS AGRIÂCOLAS JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

8.12.1998 TOSCAÃ NIA: PROGRAMA LEADER II Ð AUXIÂLIOS A FAVOR DE
PRODUCßOÄ ES DE QUALIDADE NO SECTOR AGRIÂCOLA

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

14.12.1998 LIGUÂ RIA: NOVAS DISPOSICßOÄ ES PARA AS ZONAS DE
MONTANHA

JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

21.12.1998 AUXIÂLIO AÁ ECONOMIA E AÁ PRODUCßAÄ O (MEZZOGIORNO) JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

22.12.1998 PUÂ GLIA: EMPREÂ STIMOS BONIFICADOS JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

30.12.1998 MARCHE: AUXIÂLIO A FAVOR DOS JOVENS AGRICULTORES JOCE C/060/99 DE
02.03.1999
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Irlanda

23.4.1998 INDEMNIZACßAÄ O PELOS PREJUIÂZOS CAUSADOS PELAS
INTEMPEÂ RIES EM 1997

JOCE C/232/98 DE
24.7.1998

17.11.1998 AUXIÂLIOS AÁ INSTALACßAÄ O DE JOVENS AGRICULTORES JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

8.12.1998 INDEMNIZACßAÄ O POR PERDAS DE FORRAGEM JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

21.12.1998 AUXIÂLIO AÁ DESTRUICßAÄ O DE GADO CONTAMINADO PELA
DIOXINA

Luxemburgo

30.1.1998 PREÂ MIO PARA A PRESERVACßAÄ O DO ESPACßO NATURAL E DA
PAISAGEM

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

PaõÂses Baixos

20.1.1998 ALTERACßAÄ O DAS IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS QUE FINANCIAM
AUXIÂLIOS AÁ INVESTIGACßAÄ O NO SECTOR DOS ALIMENTOS
PARA GADO

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

17.2.1998 AUXIÂLIO E IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS PARA A LUTA CONTRA
AS DOENCßAS DOS BOVINOS E PARA A INVESTIGACßAÄ O NO
SECTOR LEITEIRO

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

17.2.1998 AUXIÂLIO E IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS PARA A LUTA CONTRA
AS DOENCßAS NO SECTOR DOS SUIÂNOS

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

17.2.1998 AUXIÂLIOS E IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS COM VISTA AÁ
PUBLICIDADE DO LEITE E DOS PRODUTOS LAÂ CTEOS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

18.2.1998 AUXIÂLIO A SEGUROS RELATIVOS AÁ S DOENCßAS DOS ANIMAIS E
DOS VEGETAIS E A CONDICßOÄ ES CLIMAÂ TICAS ADVERSAS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

24.2.1998 AUXIÂLIO AÁ UTILIZACßAÄ O NAÄ O ALIMENTAR DE FILAMENTOS DE
LINHO E DE OÂ LEO DE MALMEQUER

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

24.2.1998 AUXIÂLIO AÁ INVESTIGACßAÄ O SOBRE A UTILIZACßAÄ O NAÄ O
ALIMENTAR DOS VEGETAIS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

24.2.1998 AUXIÂLIOS E IMPOSICßOÄ ES PARAFISCAIS PARA A INVESTIGACßAÄ O
NO SECTOR DOS VITELOS

JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

24.2.1998 ESQUEMA DE AQUISICßAÄ O PARA O SECTOR SUIÂNO JOCE C/136/98 DE
1.5.1998

13.3.1998 EXPERIEÃ NCIAS COM PREÂ MIOS E TAXAS NO QUADRO DE UM
PROGRAMA DE CONTABILIZACßAÄ O DAS SUBSTAÃ NCIAS
MINERAIS

JOCE C/181/98 DE
12.6.1998

29.7.1998 MEDIDAS TEMPORAÂ RIAS NO SECTOR DO AMBIENTE JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

31.8.1998 MELHORIA DA EFICAÂ CIA DAS ESTRUTURAS AGRIÂCOLA S JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

1.9.1998 MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DOS FRUTOS E LEGUMES JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

30.10.1998 PLANO SOCIOECONOÂ MICO PARA A CRIACßAÄ O DE SUIÂNOS JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

3.11.1998 ASSUNCßAÄ O DAS MEDIDAS DO «LANDBOUWSCHAP» PELO
«HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW»

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

10.11.1998 ASSUNCßAÄ O DAS MEDIDAS DE PVA (BATATAS PARA A
PRODUCßAÄ O DE FEÂ CULA)

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

18.11.1998 AUXIÂLIO FINANCEIRO NO AÃ MBITO DA REESTRUTURACßAÄ O DO
SECTOR DOS SUIÂNOS

JOCE C/016/99 DE
21.01.1999

7.12.1998 MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DA INVESTIGACßAÄ O E
DESENVOLVIMENTO NO SECTOR AGRIÂCOLA

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

21.12.1998 AUXIÂLIO AÁ DESTRUICßAÄ O DE ALIMENTOS PARA GADO
CONTAMINADOS COM DIOXINA

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999
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Portugal

12.1.1998 AUXIÂLIO PARA A PROMOCßAÄ O DOS PRODUTOS REGIONAIS JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

15.10.1998 PROGRAMA LEADER II JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

26.10.1998 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS AGRIÂCOLAS AFECTADAS
PELAS INUNDACßOÄ ES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1997

JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

30.12.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS FRUTOS E LEGUMES JOCE C/042/99 DE 17/02/
1999

SueÂ cia

8.1.1998 MEDIDA PARA PROMOVER A BIODIVERSIDADE NOS
TERRENOS CULTIVAÂ VEIS

JOCE C/147/98 DE
13.5.1998

26.2.1998 COMPENSACßAÄ O AGRIMONETAÂ RIA JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

14.9.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DE UMA PRODUCßAÄ O AGRIÂCOLA
COMPATIÂVEL COM A PROTECCßAÄ O DO AMBIENTE

JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

Reino Unido

2.3.1998 COMPENSACßAÄ O AGRIMONETAÂ RIA JOCE C/149/98 DE
15.5.1998

23.4.1998 COMPENSACßAÄ O AGRIMONETAÂ RIA PARA O SECTOR DAS
OVELHAS

JOCE C/188/98 DE
17.6.1998

29.5.1998 REGIME MOORLAND JOCE C/266/98 DE
25.8.1998

1.7.1998 INGLATERRA: PROGRAMA DE PROMOCßAÄ O DA PROTECCßAÄ O
DAS ZONAS SENSIÂVEIS DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE

JOCE C/321/98 DE
20.10.1998

24.7.1998 MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS QUINTAS E DO MEIO
RURAL

JOCE C/329/98 DE
27.10.1998

14.8.1998 REGIME DE SUBVENCßOÄ ES FLORESTAIS (WGS) JOCE C/361/98 DE
24.11.1998

22.9.1998 IRLANDA DO NORTE: PROTECCßAÄ O E PROMOCßAÄ O DA
QUALIDADE DOS PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES

JOCE C/330/98 DE
28.10.1998

28.10.1998 OVELHAS E CABRAS AFECTADAS PELO TREMOR EPIZOOÂ TICO JOCE C/021/99 DE
26.01.1999

30.11.1998 ESCOÂ CIA: AUXIÂLIO DE URGEÃ NCIA NA SEQUEÃ NCIA DE MAÂ S
CONDICßOÄ ES CLIMATEÂ RICAS

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

21.12.1998 AUXIÂLIO AO SECTOR DA CARNE DE BOVINO JOCE C/060/99 DE
02.03.1999

30.12.1998 COMPENSACßAÄ O AGRIMONETAÂ RIA Ð SECTOR DA CARNE DE
BOVINO

JOCE C/047/99 DE
20.02.1999

1.2. Casos em que foi dado inõÂcio ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE

BeÂ lgica

10.11.1998 FLANDRES: PROMOCßAÄ O DOS PRODUTOS AGRIÂCOLAS

Alemanha

30.3.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DA AQUISICßAÄ O DE TERRAS NA ALEMANHA
DE LESTE

JOCE C/215/98 DE
10.7.1998
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Francàa

2.12.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DA PRODUCßAÄ O PORCINA

GreÂ cia

20.5.1998 AUXIÂLIOS AO REEMBOLSO DOS CREÂ DITOS DAS
COOPERATIVAS E DE OUTRAS EMPRESAS

10.11.1998 AUXIÂLIO NO DOMIÂNIO DOS FRUTOS E LEGUMES (1997) JOCE C/396/99 DE
19.12.1998

4.12.1998 MEDIDAS A FAVOR DOS NOVOS AGRICULTORES JOCE C/022/99 DE
27.01.1999

ItaÂ lia

12.1.1998 LIGUÂ RIA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS COOPERATIVAS
AGRIÂCOLAS

JOCE C/101/98 DE
3.4.1998

12.2.1998 VALE DE AOSTA: PRORROGACßAÄ O DE REGIMES DE AUXIÂLIOS
REGIONAIS. SECTOR DA TRANSFORMACßAÄ O E
COMERCIALIZACßAÄ O

JOCE C/085/98 DE
20.3.1998

13.2.1998 SICIÂLIA: FUNDO DE GARANTIA A FAVOR DO SECTOR DOS
FRUTOS E LEGUMES

JOCE C/086/98 DE
21.3.1998

17.2.1998 MEDIDAS A FAVOR DA AQUISICßAÄ O DE NOVAS MAÂ QUINAS JOCE C/100/98 DE
2.4.1998

8.5.1998 AUXIÂLIOS AÁ CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL JOCE C/206/98 DE
2.7.1998

20.5.1998 ALTERACßOÄ ES DO FUNDO DE GARANTIA PARA A
CONSOLIDACßAÄ O DAS DIÂVIDAS DAS PME DO OBJECTIVO 1

JOCE C/245/98 DE
5.8.1998

17.8.1998 VENETO: EMPREÂ STIMOS BONIFICADOS NO SECTOR AGRIÂCOLA JOCE C/309/98 DE
9.10.1998

29.9.1998 TOSCANA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO NO SECTOR DOS BOVINOS DE
RACßA CHIANINA (1997-1999)

JOCE C/390/98 DE
15.12.1998

Irlanda

25.2.1998 MEDIDAS A FAVOR DO TRANSPORTE MARIÂTIMO DE GADO
PARA A EUROPA CONTINENTAL

JOCE C/142/98 DE
7.5.1998

Portugal

20.8.1998 PLANOS DE REESTRUTURACßAÄ O E PRIVATIZACßAÄ O DAS
EMPRESAS EPAC E SILOPOR

JOCE C/363/98 DE
25.11.1998

1.3. Casos em que foi encerrado o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE
mediante uma decisaÄo positiva

ItaÂ lia

24.6.1998 LIGUÂ RIA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DAS COOPERATIVAS
AGRIÂCOLAS

JOCE L/117/99 DE
05.05.1999

26.10.1998 RAVENA: MEDIDAS DE AUXIÂLIO A FAVOR DA AGRITERMINALE
S.P.A. LEI REGIONAL N 236/93

20.11.1998 MOLISE: MEDIDAS A FAVOR DAS COOPERATIVAS
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1.4. Casos em que foi tomada uma decisaÄo condicional nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado
CE

ItaÂ lia

17.8.1998 AUXIÂLIO COM FINALIDADE REGIONAL

27.10.1998 MEDIDAS A FAVOR DA AQUISICßAÄ O DE NOVAS MAÂ QUINAS

1.5. Casos em que a ComissaÄo adoptou uma decisaÄo final negativa nos termos do n.o 2, alõÂnea a), do
artigo 88.o do Tratado CE

Alemanha

2.7.1998 TRANSFORMACßAÄ O E COMERCIALIZACßAÄ O DE PRODUTOS
AGRIÂCOLAS

JOCE /060/99 DE
09.03.1999

AÂ ustria

27.10.1998 AUXIÂLIO A FAVOR DA EMPRESA AGRANA STAERKE GMBH

Espanha

14.12.1998 AUXIÂLIOS AÁ EMPRESA HIJOS DE ANDRES MOLINA S.A. HAMSA

GreÂ cia

1.9.1998 AUXIÂLIO AOS PRODUTORES DE LENTILHAS DO
DEPARTAMENTO DE LEUCADE

JOCE L/032/99 DE
05.02.1999

ItaÂ lia

29.7 199 LAÂ CIO: CULTURAS AGRIÂCOLAS (LEIS 44/89 E 57/92) JOCE L/086/99 DE
30.03.1999

6.8.1998 SICIÂLIA: INICIATIVAS PARA O APOIO E VALORIZACßAÄ O DA
PRODUCßAÄ O DE CITRINOS

1.6. Casos em que a ComissaÄo procedeu, nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE, ao exame
de um regime existente

SueÂ cia

14.10.1998 ISENCßAÄ O DO IMPOSTO SOBRE A ENERGIA E O DIOÂ XIDO DE
CARBONO A FAVOR DA SOCIEDADE AGROETANOL

1.7. DecisoÄ es do Conselho nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE

DECISAÄ O DO CONSELHO RELATIVA AÁ ASSUNCßAÄ O PELO ESTADO GREGO DAS DIÂVIDAS DE
CERTOS PRODUTORES AGRIÂCOLAS AO BANCO AGRIÂCOLA DA GREÂ CIA
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2. No sector da pesca

2.1. Casos que a ComissaÄo considerou compatõÂveis com o mercado comum sem dar inõÂcio ao
procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE

Alemanha

N 603/97 12/03/98 Unidade de tranformacàaÄo de camaraÄo C 146/98 de 12/05/98

N 847/98 06/03/98 ComercializacàaÄo directa C 107/98 de 07/04/98
N 22/B/98 15/06/98 PromocàaÄo dos produtos da pesca Meclemburgo- PomeraÃnia

Ocidental
C 236/98 de 28/07/98

N 44/98 05/06/98 AuxõÂlio aÁ empresa Gottfried Friedrichs 4 G, Hamburgo C 213/98 de 09/07/98

N 194/98 15/06/98 TransformacàaÄo e comercializacàaÄo dos produtos da pesca
Schleswig-Holstein

C 236/98 de 28/07/98

N 476/98 17/11/98 PromocàaÄo da pesca (RenaÃnia-Palatinado)

BeÂ lgica

N 365/97 11.02.98 AuxõÂlios aos investimentos e aÁ instalacàaÄo no sector da pesca e da
aquicultura

C 103/98 de 04/04/98

Dinamarca

N 73/98 12/03/98 AuxõÂlio aÁ construcàaÄo de barcos de pesca C 111/98 de 09/04/98

N 74/98 03/04/98 ModernizacàaÄo de navios de pesca C 156/98 21/05/98
N 574/97 16/01/98 Fundos alimentados por taxas parafiscais C 051/98 de 18/02/98

Espanha

N 180/98 20.08.98 Paragem temporaÂria (RegiaÄo de MuÂ rcia) C 308/98 de 08/10/98
N 219/98 24/07/98 Paragem temporaÂria (Acordo com Marrocos) C 308/98 de 08/10/98

N 265/98 09/07/98 Investimentos na aquicultura (Galiza) C 308/98 de 08/10/98

N 304/98 04/08/98 RenovacàaÄo e modernizacàaÄo da frota (Galiza) C 308/98 de 08/10/98

N 144/A/96 23/01/98 Lei 19/1994 Regime econoÂ mico e fiscal (CanaÂrias)

FinlaÃ ndia

N 173/98 24/07/98 AuxõÂlios aÁ pesca do salmaÄo

Francàa

NN 146/95 06/07/98 AuxõÂlio Provence Alpes CoÃ te d'Azur Ð contrato Estado franceÃs
«volet mer

C 253/98 de 12/08/98

GreÂ cia

N 660/97 02/03/98 Programa PROPESCA C 111/98 de 09/04/98
N 86/B/98 20/07/98 Medidas a favor dos jovens pescadores C 330/98 de 28/01/98
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Irlanda

N 306/98 30/07/98 AquisicàaÄo de navios de pesca em segunda maÄo C 330/98 de 28/10/98

N 343/98 30/07/98 Medidas fiscais no sector da pesca de peixe-algodaÄo C 330/98 de 28/10/98
N 407/98 27/08/98 FormacàaÄo no sector da pesca do arenque C 330/98 de 28/10/98

ItaÂ lia

334/A/96 02/03/98 AuxõÂlios aÁs empresas de pesca (SicõÂlia) C 130/98 de 28/04/98
N 923/96 06/07/98 AuxõÂlios aÁ pesca e aÁ aquicultura (Sardenha)

N 819/97 18/08/98 Investimentos nas empresas de pesca do peixe azul (Abruzo) C 330/98 de 28/10/98

N825/97 15/05/98 AuxõÂlios aos pescadores de moluscos (Abruzo) C 192/98 de 19/06/98

PaõÂses Baixos

N 765/97 17/11/98 Pesca experimental Ð Barentz Zee

N 775/97 20/01/98 AuxõÂlios aÁ concepcàaÄo de um torcõÂmetro antifraude C 351/98 de 18/11/98

N 02/98 08/07/98 AuxõÂlios aos pescadores do Lago de Yssel que abandonam a
pesca aÁ enguia

C 351/98 de 18/11/98

N 37/98 01/04/98 Pesca com rede envolvente-arrastante de parelha canadiana C 146/98 de 12/05/98
N 425/98 14/10/98 AuxõÂlios aÁ transformacàaÄo e comercializacàaÄo de produtos da

pesca
C 363/98 de 25/11/98

Reino Unido

N 85/98 01/04/98 AuxõÂlios ao sector das pescas no aÃmbito da iniciativa
comunitaÂria PESCA para o Sudoeste da EscoÂ cia

C 146/98 de 12/05/98

N 147/98 6/04/98 AuxõÂlios ao sector das pescas no aÃmbito da iniciativa
comunitaÂria PESCA para a EscoÂ cia (Aberdeen)

C 156/98 de 21/05/98

3. No sector dos transportes

3.1. NaÄo aplicacàaÄo do artigo 87.o

N 517/98 UK Terminal de carga do PaõÂs de Gales 22.12.1998

3.2. DecisoÄ es de naÄo levantar objeccàoÄ es

N 592/97 D Transporte maritimo 21.01.1998

NN 155/97 E REF CanaÂrias 04.02.1998
N 350/97 I Empresas marõÂtimas 18.02.1998

N 78/98 RU SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Transporte marõÂtimo 22.04.1998

N 350/98 SE ConstrucàaÄo naval 01.07.1998
NN 17/98 DK DSB Rederi (Porto de Nyborg) 01.07.1998

NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998

N 387/98 E Transporte aeÂreo CanaÂrias 29.07.1998

N 414/98 P Transporte aeÂreo Madeira 29.07.1998
N 436/98 F Plano a favor dos transportes fluviais 02.10.1998

N 511/98 F CessacàaÄo da actividade do pessoal da marinha mercante 28.10.1998

N 396/98 D BenefõÂcio fiscal tonelagem 25.11.1998

N 231/98 NL Medidas ambientais aviacàaÄo 11.11.1998
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N 553/98 IRL Medidas a favor dos marõÂtimos 09.12.1998
N 379/98 F Taxa profissional marõÂtima 09.12.1998

N 518/98 F ContribuicàoÄ es para a segurancàa social das companhias de
navegacàaÄo

09.12.1998

N 598/98 NL Terminal de Born 09.12.1998

N 576/98 UK CTRL 22.12.1998

3.3. DecisoÄ es de dar inõÂcio ao procedimento do n.o 2 do artigo 88.o

NN 98/97 B Medidas a favor da marinha mercante e da dragagem 21.01.1998

NN 188/97 AT Tauern Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998
N 403/97 I ReestruturacàaÄo sector rodoviaÂrio 25.03.1998

N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998

NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998

N 701/97 NL NavegacàaÄo interior 14.10.1998
NN 115/98 E Plano Renove II 28.10.1998

N 421/97 I Sector portuaÂrio 22.12.1998

N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marittima 09.12.1998

3.4. DecisoÄ es finais negativas

C 10/96 B Aeroporto de Ostende 21.01.1998

C 86/97 IRL ContribuicàoÄ es para a segurancàa social no regime dos marõÂtimos 09.12.1998

3.5. DecisoÄ es finais positivas

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998

E Ð AcoÂ rdaÄ os do Tribunal de Primeira InstaÃ ncia e do Tribunal de Justicàa

1. Tribunal de Primeira InstaÃncia

Processo Partes Data PublicacàaÄo

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd./ComissaÄo 27.01.98 Col. 1998, p. II-1

T-107/96 Pantochim/ComissaÄo e Francàa 17.02.98 Col. 1998, p. II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production/ComissaÄo

18.02.98 Col. 1998, p. II-355

T-129/96 Preussag Stahl/ComissaÄo 31.03.98 Col. 1998, p. II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaften/
ComissaÄo

02.04.98 Col. 1998, p.II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (RegiaÄo da Flandres)/
ComissaÄo

30.04.98 Col. 1998, p. II- 717

T-16/96 Cityflyer Express/ComissaÄo 30.04.98 Col. 1998, p. II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria/Conselho 16.06.98 Col. 1998, p. II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways e outros e British Midland Airways/
ComissaÄo

25.06.98 Col. 1998, p.II-2405
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T-11/95 BP Chemicals e UK/ComissaÄo 15.09.98

T-140/95 Ryanair/ComissaÄo e outros 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA/ComissaÄo e Francàa 15.09.98

T-126/96 Breda Fucine Meridionali SpA (BFM)/ 15.09.98

T-127/96 ComissaÄo e outros

T-188/95 Waterleiding Maatschappij «Noord-West
Brabant/ComissaÄo

16.09.98

2. Tribunal de Justicàa

Processo Partes Data PublicacàaÄo

C-280/95 ComissaÄo/ItaÂ lia 29.01.98 Col. 1998, p.I-259

C-309/95 ComissaÄo/Conselho e Francàa 19.02.98 Col. 1998, p.I-655

C-174/97P FFSA e outros/ComissaÄo 25.03.98 Col. 1998, p.I-1303

C-367/95P ComissaÄo e Francàa e outros/Sytraval e Brinsk's
France

02.04.98 Col. 1998, p.I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido e outros/Ente Poste Italiane 07.05.98 Col. 1998, p.I-2629

C-415/96 Espanha/ComissaÄo 12.11.98

C-200/97 Ecotrade Srl/Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98
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F Ð ExecucàaÄ o das decisoÄ es da ComissaÄ o de recuperacàaÄ o de auxõÂlios

1. DecisoÄ es da ComissaÄo (DG IV) que ordenam a recuperacàaÄo do auxõÂlia (1983-1997) ainda naÄo executado

EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio

Montante a
recuperar

(em milhoÄ es
de ecus)

SituacàaÄo
actuel

ObservacàoÄ es
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) DotacàaÄo de capital 13,27 x Recurso por incumprimento
introduzido pela ComissaÄo. AcoÂ rdaÄo do
TJ que declara a naÄo execucàaÄo da
decisaÄo (21.2.1990, proc.o. C-74/89).
UÂ ltima sentencàa dos tribunais nacionais
em 1994, objecto de recurso para o Trib.
de 2a.

instaÄncia. Montante a recuperar
em conta bloqueada.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) DotacàaÄo de capital 5,41 x Recurso por incumprimento
introduzido pela ComissaÄo. AcoÂ rdaÄo do
TJ que declara a naÄo execucàaÄo da
decisaÄo (9.4.1987, proc.o. 5/86); naÄo
execucàaÄo do acoÂ rdaÄo 5/86 (19.2.1991,
proc.o C-375/89). Pendente no Tribunal
de 2a.

instaÃncia. Montante a recuperar
em conta bloqueada..

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) SubvencàaÄo 1,5 x A sociedade cessou as suas actividades
em 1989 e foi liquidada em 1994.
Recurso nos tribunais nacionais contra
os directores da empresa.

D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) SubvencàoÄ es 1,53 x AcoÂ rdaÄo do TJ que confirma a decisaÄo
(24.2.1987, proc.o. 310/85); o tribunal
nacional confirma a decisaÄo. A
administracàaÄo fiscal procede aÂ
recuperacàaÄo do preÂmio ao
investimento. Em relacàaÄo ao auxõÂlio do
Land: recurso perante os tribunais
nacionais.
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EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio
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D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) SubvencàoÄ es 4,18 x Recurso por incumprimento
introduzido pela ComissaÄo. AcoÂ rdaÄo do
TJ que declara a naÄo execucàaÄo da
decisaÄo (2.2.1989, proc.o. C-94/87).
Pendente nos tribunais nacionais. Ver
igualmente acoÂ rdaÄo de 20.3.1997,
proc.o. C-24/95.

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) SubvencàaÄo 1,05 x Recurso por incumprimento
introduzido pela ComissaÄo. AcoÂ rdaÄo do
TJ que declara a naÄo execucàaÄo da
decisaÄo (20.9.1990, proc.o. 5/89).
Diversos tribunais nacionais
confirmaram a obrigacàaÄo de reembolso.
Recurso perante o Bundesverwaltungs-
gericht.

G IsencàaÄo fiscal das
exportacàoÄ es

3.5.1989 L 394 (1989) IsencàaÄo fiscal em
relacàaÄo aÁs receitas
de exportacàaÄo

NaÄo
precisado

x Recurso por incumprimento
introduzido pela ComissaÄo. AcoÂ rdaÄo do
TJ que declara a naÄo execucàaÄo da
decisaÄo (10.6.1993, proc.o. C-183/91).

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) SubvencàaÄo 0,96 x AcoÂ rdaÄo do TJ que confirma a decisaÄo
(5.3.1993, proc.o. C-102/92).

E Hytasa
(actualmente
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

DotacàaÄo de capital 26 x
x

DecisaÄo parcialmente anulada pelo TJ
(14.9.1994, proc.o. C-278/92). Recurso
para o TJ da nova decisaÄo da ComissaÄo
de 18.9.1996 perante o TJ (proc.o. C-
-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) SubvencàaÄo;
garantia de
empreÂstimo,
bonificacàaÄo de
juros, doacàaÄo de
terrenos

NaÄo
precisado

x AcoÂ rdaÄo do TJ que confirma a decisaÄo
da ComissaÄo (14.1.1997, proc.o. C-169/
95). Sociedade em ""suspensaÄo de
pagamentos"". Recurso da empresa
contra a decisaÄo administrativa que
ordenou o reembolso.
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EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio
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D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(decisoÄ es II et III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

EmpreÂstimos

EmpreÂstimos

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH em faleÃncia. O
montante a recuperar foi notificado no
processo de faleÃncia.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) EmpreÂstimos
bonificados

ca. 82 x Pendente no TPI (proc.o. T-234/95) e no
TJ (proc.o. C-404/95). Recurso do
governo perante os tribunais nacionais.
Uma parte do auxõÂlio foi reembolsada.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) SubvencàaÄo 3,5 x AcoÂ rdaÄo do TPI de 31,3.98 (proc.o. T-
-129/96): recurso indeferido. Recurso da
Preussag perante o TJ (proc.o. C-210/
98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) EmpreÂstimos
bonificados;
reporte de dõÂvidas

NaÄo
especific-

ado

x AuxõÂlio aÁ FOGASA rembolsado
parcialmente, devendo o saldo seÃ -lo
proximamente. Recurso da sociedade
junto dos tribunais espanhois contra o
reembolso dos auxõÂlios relativos aÁ
segurancàa social. Pendente no TJ
(proc.o. C-342/96).

B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

ReducàaÄo das
contribuicàoÄ es para
a segurancàa social

NaÄo
especific-

ado

x Recurso do EM perante o TJ contra a
decisaÄo de 4,12.96 (C-75/97). Recurso
da ComissaÄo por naÄo execucàaÄo da
decisaÄo em 21,10.98 (C-378/98).

D AuxõÂlios fiscais
Berlim-Oeste

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

BenefõÂcios fiscais NaÄo
especific-

ado

x As autoridades alemaÄs comunicaram a
execucàaÄo da decisaÄo. A comunicacàaÄo
estaÂ a ser examinada. A necessidade do
reembolso depende de eventuais
procedimentos de direito interno.

F Plano Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

ReducàaÄo das
contribuicàoÄ es para
a segurancàa social

NaÄo
especific-

ado

x Recurso do EM perante o TJ contra a
decisaÄo de 9,4.97 (C-251/97)
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EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio

Montante a
recuperar

(em milhoÄ es
de ecus)

SituacàaÄo
actuel

ObservacàoÄ es

R
ec

u
p

er
ad

o

d
ef

in
it

iv
am
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n
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D AuxõÂlios fiscais ex-
-RDA (8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

PreÂmios fiscais NaÄo
especific-

ado

x Reembolso em curso.

D Land SaxoÂ nia-
-Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Garantias NaÄo
especific-

ado

x DiscussaÄo sobre as modalidades de
reembolso de um auxõÂlio sob forma de
garantia a favor de empresas em
dificuldade.
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2. DecisoÄ es da ComissaÄo (DG IV) de 1998 que ordenam a recuperacàaÄo do auxõÂlio

EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio

Montante a recuperar
(em milhoÄ es de ecus) ObservacàoÄ es

D Lei do imposto
sobre o
rendimento

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

Desagravamento fiscal NaÄo especificado SituacàaÄo de reembolso a ser apreciada:
aplicacàaÄo da lei sob reserva da sua
aprovacàaÄo pela ComissaÄo; afigura-se naÄo
ter sido concedido qualquer auxõÂlio

NL FMC 21.1.1998 L 171 (17,06.98) SubvencàoÄ es, venda de
terreno a um precào inferior

2,85 DecisaÄo executada (termo das
subvencàoÄ es escalonadas no tempo)

D Teletrabalho 25,2.98 22,7.98
(correccàaÄo)

PendeÃncia de
publicacàaÄo

Em 22,12.98 e 7,1.99 as autoridades
alemaÄs confirmaram naÄo ter sido
concedido qualquer auxõÂlio no aÃmbito
da vertente proibida

D Ajuda ao de-
senvolvimento
aÁ IndoneÂsia

25.2.1998 PendeÃncia de
publicacàaÄo

EmpreÂstimo-subvencàaÄo 5,7 Procedimento encerrado parcialmente

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(ver supra 1993)
25.2.1998

L 316 (25,11.98) EmpreÂstimo-subvencàaÄo 126 milhoÄ es DM (63
MECU)

Em faleÃncia. O Estado solicitou o
reembolso.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 PendeÃncia de
publicacàaÄo

ParticipacàaÄo do Fundo de
consolidacàaÄo do Land da
SaxoÂ nia: subvencàaÄo creÂdito

5 milhoÄ es DM (2,5
MECU) 4,5 milhoÄ es

DM (2,25 MECU) 1,5
milhoÄ es DM (0,75

MECU)

Em faleÃncia. O Estado reclamou os seus
creÂditos. Em curso concertacàaÄo com a
ComissaÄo sobre o reembolso dos juros
(como previsto)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 PendeÃncia de
publicacàaÄo

RenuÂ ncia a creÂditos;
garantias

34,75 milhoÄ es DM
cerca de 17 MECU

Em faleÃncia. O Estado reclamou os seus
creÂditos. Em curso concertacàaÄo com a
ComissaÄo sobre o reembolso dos juros
(como previsto)

I ReducàoÄ es
fiscais

13,5.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

ReducàoÄ es fiscais NaÄo especificado A ItaÂ lia estaÂ a fazer um levantamento
das empresas que beneficiaram do
auxõÂlio

I Emprego na
SicõÂlia

3,6.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

EmpreÂstimo NaÄo especificado SeraÂ difõÂcil obter o reembolso tendo em
conta a forma do auxõÂlio, o seu montante
reduzido e a aplicacàaÄo de percentagens

L ProfilARBED 17,6.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

91,95 milhoÄ es Flux A ComissaÄo solicitou ao Luxemburgo
que assegurasse o reembolso
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EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio

Montante a recuperar
(em milhoÄ es de ecus) ObservacàoÄ es

I Keller & Keller
Meccanica

1,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

EmpreÂstimos a taxas de juro
preferenciais

2,62 Os bancos puÂ blicos solicitaram a
recuperacàaÄo dos auxõÂlios aÁs sociedades
em causa. Desconhece-se a resposta.

OÈ Actual
Maschinenbau

1,7.98 L 316 (25,11.98) EmpreÂstimo em condicàoÄ es
favoraÂveis

1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

Garantia 6,14 Sociedade em faleÃncia. O Estado
reclamou os seus creÂditos.

E Favahe 14,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

Garantias 6 Favahe em faleÃncia. O Estado reclamou
os seus creÂditos.

E Ponsal 14,7.98 L 29 (3,2.99) EmpreÂstimo 5 Em processo de liquidacàaÄo. Em curso a
execucàaÄo da decisaÄo em que se solicita o
reembolso dos creÂditos concedidos pelo
Governo de Navarra.

D MTW 22,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

EmpreÂstimo + subvencàaÄo 402 Sociedade em faleÃncia. NaÄo existem
fundos disponõÂveis para o reembolso,
mas os creÂditos foram reclamados no
aÃmbito do processo de faleÃncia

F SDBO 22,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

RecapitalizacàaÄo 36 NotificacàaÄo do reembolso pelas
autoridades francesas. A DG IV
contesta as suas modalidades.

D Georgmarien-
-huÈ tte

29,7.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

SubvencàaÄo 31,15 ou 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14,10.98

1) L 5 (1991) 2)
PendeÃncia de
publicacàaÄo

1) Garantias de empreÂstimo,
empreÂstimos bonificados,
subvencàoÄ es 2) NaÄo
pagamento de impostos e de
contribuicàoÄ es para a
segurancàa social

1) 7,2 2) NaÄo
especificado

1)DecisaÄo negativa sobre o novo auxõÂlio.
Pedido retomado na nova decisaÄo. 2) As
autoridades espanholas ainda naÄo
responderam.

E SNIACE 28,10.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

Taxas de juro preferenciais NaÄo especificado As autoridades espanholas ainda naÄo
responderam

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 PendeÃncia de
publicacàaÄo

SubvencàaÄo e empreÂstimo
participativo

2,17 Prazo de cumprimento: 17,1.99. Em
execucàaÄo/possibilidade de recurso.

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11,11.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

SubvencàoÄ es Garantias 4,8 6,14 A empresa interpoÃ s recurso de anulacàaÄo
para o TPI (T-6/99)
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EM DesignacàaÄo do
processo Data da decisaÄo Jornal Oficial Forma do auxõÂlio

Montante a recuperar
(em milhoÄ es de ecus) ObservacàoÄ es

D SAMAG 9,12.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

SubvencàoÄ es 1 As autoridades alemaÄs ainda naÄo
responderam

D Riedel-De
HaeÈn

22,12.98 PendeÃncia de
publicacàaÄo

SubvencàaÄo 4 Resposta das autoridades alemaÄs
esperada em 21,3.99
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IV Ð RELACßOÄ ES INTERNACIONAIS

RelatoÂ rio da CommisaÄo ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicacàaÄo do
Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica
relativo aÁ aplicacàaÄo dos respectivos direitos da concorreÃncia, 1 de Janeiro de 1998 a 31 de
Dezembro de 1998

1. IntroducàaÄo

Em 23.09.1991, a ComissaÄo concluiu com o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica um acordo
relativo aÁ aplicacàaÄo dos respectivos direitos da concorreÃncia 234 (a seguir denominado «Acordo de
1991»), que tem por objecto fomentar a cooperacàaÄo entre as autoridades em mateÂria de concorreÃncia.
AtraveÂs de uma decisaÄo conjunta do Conselho e da ComissaÄo de 10.04.1995 235, o acordo foi aprovado
e declarado aplicaÂvel.

Em 8.10.1996, a ComissaÄo adoptou o primeiro relatoÂ rio sobre a aplicacàaÄo do acordo relativamente ao
perõÂodo compreendido entre 10.04.1995 e 30.06.1996 236. O segundo relatoÂ rio abrange a parte restante
de 1996, isto eÂ, o perõÂodo entre 1.07.1996 e 31.12.1996 237. O terceiro relatoÂ rio abrange todo o ano de
1997 238 e o presente relatoÂ rio abrange o perõÂodo de um ano entre 1.01.1998 e 31.12.1998. O presente
relatoÂ rio deve ser lido em articulacàaÄo com o primeiro relatoÂ rio, que explica pormenorizadamente os
benefõÂcios e as limitacàoÄ es deste tipo de cooperacàaÄo.

2. CooperacàaÄo CE/EUA: a situacàaÄo ateÂ ao momento

No perõÂodo entre Abril de 1995 e Dezembro de 1998, a aplicacàaÄo do Acordo de 1991 suscitou
contactos no aÃmbito de mais de 200 processos de concorreÃncia.

Em todos os casos de interesse muÂ tuo tornou-se corrente o estabelecimento de contactos no inõÂcio do
processo com o objectivo de se proceder a uma troca de pontos de vista e, sempre que adequado, para
coordenar as medidas de execucàaÄo. Quando tal se revela adequado, ambas as partes tentam coordenar
as respectivas abordagens sobre a definicàaÄo dos mercados relevantes, sobre as possõÂveis solucàoÄ es com o
objectivo de assegurar que as decisoÄ es naÄo saÄo contraditoÂ rias e sobre aspectos de direito estrangeiro
relevantes para a interpretacàaÄo de um acordo ou para a eficaÂcia de uma solucàaÄo. A cooperacàaÄo neste
aÃmbito envolveu a sincronizacàaÄo de investigacàoÄ es e averiguacàoÄ es. O seu objectivo consiste em tornar
mais eficaz a recolha de elementos de prova e contribui para evitar que as empresas suspeitas de
actividades de cartel destruam elementos de prova localizados no territoÂ rio do organismo que investiga
esse comportamento, apoÂ s o seu homoÂ logo do outro lado do AtlaÃntico ter jaÂ tomado medidas.

Considerou-se adequado utilizar formalmente o procedimento de cortesia positiva (artigo V do
Acordo de 1991) no processo Sabre/Amadeus. O Departamento de Justicàa («DJ») dos Estados Unidos
solicitou aÁ ComissaÄo que investigasse alegacàoÄ es especõÂficas de discriminacàaÄo apresentadas pelo sistema

234 Agreement between the Government of the United States of America and the Commission of the European
Communities regarding the application of their competition laws (JO L 95 de 27.4.1995, pp. 47 e 50).

235 Ver JO L 95 de 27.4.1995, pp. 45 e 46.
236 COM(96) 479 final, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 299-311.
237 COM(97) 346 final, ver XXVI RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 312-318.
238 COM(98) 510 final, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 317-327.
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informatizado de reservas norte-americano SABRE, no que se refere ao funcionamento do sistema
informatizado de reservas AMADEUS criado por diversas companhias aeÂreas europeias. A ComissaÄo
encontra-se actualmente a investigar o processo em cooperacàaÄo estreita com o DJ. SeraÄo publicadas
informacàoÄ es mais pormenorizadas no primeiro relatoÂ rio sobre a cooperacàaÄo CE/EUA apoÂ s o
encerramento deste processo.

2.1. ConcentracàoÄ es

Desde a adopcàaÄo do Regulamento das concentracàoÄ es, registou-se praticamente todos os anos um
aumento significativo do nuÂ mero de operacàoÄ es notificadas aÁ ComissaÄo. O nuÂ mero de processos
aumentou anualmente mais de 30% em 1997 e 1998.

Para aleÂm do aumento do nuÂ mero de operacàoÄ es, existem diversos indõÂcios que fazem crer que a actual
onda de concentracàoÄ es apresenta uma dimensaÄo nova e global. Com efeito, regista-se um aumento da
cooperacàaÄo entre os Estados Unidos e a CE no que se refere aos casos de concentracàaÄo.

A cooperacàaÄo internacional revelou-se eficaz no contexto de processos individuais. Um exemplo de
boas praÂticas de cooperacàaÄo eÂ o oferecido pelo processo WorldCom/MCI, em que as duas equipas
responsaÂveis pelo processo trabalharam em conjunto. Com efeito, foram realizadas negociacàoÄ es
conjuntas entre as partes e o DJ dos Estados Unidos e a ComissaÄo Europeia, na sequeÃncia das quais as
partes acordaram em encontrar um adquirente e alienar as actividades de Internet da MCI antes da
realizacàaÄo da operacàaÄo de concentracàaÄo. Com base nestes compromissos, a ComissaÄo autorizou a
operacàaÄo em 8 de Julho de 1998 e, na sequeÃncia da aprovacàaÄo do DJ dos Estados Unidos e da CFC, as
actividades de Internet da MCI foram vendidas aÁ Cable & Wireless. A operacàaÄo de concentracàaÄo foi
autorizada em Setembro de 1998. Este tipo de cooperacàaÄo foi utilizado em muitas outras operacàoÄ es.

Com efeito, a cooperacàaÄo eÂ extremamente ampla: cooperacàaÄo no que se refere aos prazos, aÁ definicàaÄo
de mercado (por exemplo, no processo Boeing/McDonnell Douglas, a ComissaÄo Federal do ComeÂrcio
(«CFC») e a ComissaÄo chegaram aÁ mesma definicàaÄo de produto de «grandes avioÄ es comerciais»),
cooperacàaÄo sobre as solucàoÄ es e cooperacàaÄo sobre a avaliacàaÄo dos efeitos anticoncorrenciais. AleÂm
disso, as autoridades de concorreÃncia dos Estados Unidos participaram, enquanto observadores,
nalgumas audicàoÄ es da ComissaÄo (Guinness/Grand Metropolitan, Boeing/MDD e Worldcom/MCI) e a
ComissaÄo estaÂ a analisar a possibilidade de os seus funcionaÂrios participarem, nas mesmas condicàoÄ es e
mediante consentimento das partes, nalgumas reunioÄ es fundamentais entre as autoridades de
concorreÃncia dos Estados Unidos e as partes nos processos iniciados ao abrigo do direito de
concorreÃncia norte-americano.

DeveraÂ tambeÂm ser tomada em consideracàaÄo a complexidade inerente ao tratamento de processos que
envolvem mais do que duas autoridades de concorreÃncia. A cooperacàaÄo entre, por exemplo, quatro ou
mais autoridades poderaÂ suscitar mais dificuldades de gestaÄo do que uma comunicacàaÄo uÂ nica a nõÂvel
transatlaÃntico. Os riscos de chegar a decisoÄ es contraditoÂ rias, ou simplesmente de as autoridades naÄo
conseguirem captar o significado econoÂ mico de todos os aspectos de uma determinada operacàaÄo, seraÄo
mais elevados. Num pequeno nuÂ mero de casos, as operacàoÄ es tinham se ser autorizadas por diversas
autoridades de concorreÃncia (por exemplo, a concentracàaÄo Price Waterhouse/Coopers & Lybrand).

Nestes processos, as diversas autoridades envolvidas tiveram de coordenar as suas investigacàoÄ es.
Contudo, nenhum dos perigos potenciais acima identificados se concretizou ateÂ ao momento. EÂ um
facto que nalguns casos raros (por exemplo, o processo Boeing) as conclusoÄ es finais dos processos
foram diferentes. Contudo, as decisoÄ es finais nunca foram contraditoÂ rias.
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2.2. CarteÂ is

O DJ dos Estados Unidos sugeriu anteriormente que a cooperacàaÄo nos processos relativos a carteÂ is
seria facilitada se existisse na DG IV um ponto de contacto responsaÂvel pelos principais casos
internacionais de carteÂ is. PreveÃ-se que a nova estrutura da DG IV no domõÂnio dos carteÂ is, a Unidade
CarteÂ is 239, poderaÂ fornecer esta interface com os funcionaÂrios do DJ responsaÂveis pelas investigacàoÄ es
criminais. Esta situacàaÄo iraÂ facilitar a cooperacàaÄo no domõÂnio dos carteÂ is, embora naÄo possa resolver
todos os problemas.

AteÂ ao momento, apesar da excelente cooperacàaÄo com os Estados Unidos nos processos de
concentracàaÄo, a DG IV tem-se confrontado com dificuldades no que se refere aÁ cooperacàaÄo nos
processos relativos a carteÂ is, principalmente devido aÁs regras de confidencialidade. A DG IV naÄo
recebe qualquer comunicacàaÄo preÂvia da resolucàaÄo dos casos em que eÂ assumida a culpa, as nossas
polõÂticas de reducàaÄo ou naÄo aplicacàaÄo de coimas naÄo estaÄo suficientemente coordenadas e registam-se
dificuldades em planear investigacàoÄ es conjuntas.

Relativamente aÁ questaÄo da informacàaÄo preÂvia (na auseÃncia de renuÂ ncias, que saÄo raras nestes
processos), eÂ oÂ bvio que nalguns casos o DJ naÄo pode apresentar as notificacàoÄ es preÂvias, tal como estaÂ

normalmente previsto no acordo CE/EUA, devido aÁs limitacàoÄ es em mateÂria de confidencialidade. A
situacàaÄo poderia ser melhorada caso um acordo bilateral CE/US, nos termos da RecomendacàaÄo da
OCDE de 1998 relativa a medidas efectivas contra os carteÂ is graves 240 permitisse que as autoridades
dos Estados Unidos e a ComissaÄo partilhassem informacàoÄ es confidenciais. EÂ oÂ bvio que as accàoÄ es da
Comunidade Europeia e dos Estados Unidos relativamente a infraccàoÄ es importantes (por exemplo,
carteÂ is graves) seriam mais eficazes se pudessem ser partilhadas informacàoÄ es confidenciais.

Uma comparacàaÄo entre o regime de reducàaÄo ou naÄo aplicacàaÄo de coimas na Comunidade Europeia e o
regime de imunidade das empresas nos Estados Unidos revela igualmente divergeÃncias que poderaÄo
criar problemas praÂticos. Afigura-se desejaÂvel adoptar uma estrateÂgia comum por forma a resolver
estes problemas.

2.3. Abusos de posicàaÄo dominante

Um dos melhores exemplos de cooperacàaÄo com os Estados Unidos num caso de abuso de posicàaÄo
dominante foi o processo Microsoft, de 1993, de que resultou em 1994 um compromisso assumido pela
Microsoft no sentido de alterar as suas praÂticas em mateÂria de concessaÄo de licencàas. Este
compromisso veio na sequeÃncia de um perõÂodo de negociacàoÄ es intensas que envolveram a Microsoft e
uma equipa de funcionaÂrios responsaÂveis da ComissaÄo Europeia e do DJ dos Estados Unidos. Na
sequeÃncia destas negociacàoÄ es, a Microsoft atendeu igualmente as acusacàoÄ es que tinham sido
formuladas pelo DJ dos Estados Unidos, atraveÂs da assinatura de uma decisaÄo por consentimento
(«consent decree»).

A negociacàaÄo dos compromissos continua a ser uma etapa importantõÂssima na cooperacàaÄo entre a
ComissaÄo das Comunidades Europeias e o Departamento de Justicàa dos Estados Unidos: durante as
investigacàoÄ es conduzidas pela DG IV e pelo DJ, respectivamente, a Microsoft autorizou o intercaÃmbio
de informacàoÄ es entre as duas autoridades de concorreÃncia, renunciando ao direito de confidencia-
lidade no que se refere a ambas as autoridades. Seguiram-se diversos contactos entre a DG IV e o DJ,

239 IP/98/1060, Bruxelas 3.12.1998.
240 C(98)35/Final.
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foi instituõÂda uma abordagem coordenada e chegou-se a acordo no sentido de negociar em conjunto
com a Microsoft. Para o efeito, foram realizadas discussoÄ es trilaterais, tanto em Bruxelas como em
Washington DC. Na sequeÃncia destas reunioÄ es, a Microsoft assumiu um compromisso perante ambas
as autoridades.

Embora este tipo de accàaÄo conjunta tenha sido realizado independentemente do acordo de cooperacàaÄo
em mateÂria de concorreÃncia concluõÂdo em 1991 (a sua validade jurõÂdica estava nessa altura ainda a ser
analisada pelo Tribunal de Justicàa), constituiu um modelo importante para o futuro, uma vez que
demonstrou a forma como as duas autoridades podem combinar os seus esforcàos a fim de negociarem
eficazmente com empresas multinacionais de muito grandes dimensoÄ es. O eÃxito desta abordagem
conjunta constituiu igualmente um seÂrio aviso para todas as empresas multinacionais, nomeadamente
de outros sectores.

A investigacàaÄo de 1996 relativamente aÁs praÂticas da Nielsen, uma empresa que presta servicàos de
anaÂ lise do comeÂrcio retalhista, constitui igualmente um bom exemplo de cooperacàaÄo bem sucedida.

3. O acordo CE/EUA de 1998 relativo aos princõÂpios de cortesia positiva

EÂ oÂ bvio que o Acordo de 1991 proporcionou um quadro soÂ lido e bastante satisfatoÂ rio para a
cooperacàaÄo. Contudo, com a crescente integracàaÄo dos mercados transatlaÃnticos (e globais) verificou-se
haver necessidade de alargar, aprofundar e intensificar a cooperacàaÄo UE/EUA na aÂrea da
concorreÃncia. Era tambeÂm indiscutõÂvel que determinados conflitos podiam ser evitados utilizando
mais amplamente o conceito de cortesia positiva.

Com base num mandato do Conselho, a ComissaÄo negociou com os Estados Unidos um acordo que
reforcàa as disposicàoÄ es relevantes do Acordo de 1991. Em resultado destas negociacàoÄ es foi concluõÂdo
em Washington o Acordo CE/EUA de 1998 relativo aos princõÂpios de cortesia positiva241, que entrou
em vigor em 4.06.1998.

O Acordo CE/EUA de 1998 relativo aos princõÂpios de cortesia positiva, tal como o Acordo de 1991,
naÄo altera a legislacàaÄo em vigor, nem exige que lhe seja introduzida qualquer alteracàaÄo. Contudo,
estabelece uma presuncàaÄo no sentido de que, quando ocorrem actividades anticoncorrenciais na
totalidade ou numa parte substancial do territoÂ rio de uma das Partes que afectem os interesses da
outra Parte, esta uÂ ltima, «em princõÂpio, diferiraÂ ou suspenderaÂ as suas proÂ prias medidas de execucàaÄo a
favor» da primeira. Tal deveraÂ acontecer principalmente quando essas actividades anticoncorrenciais
naÄo tiverem um efeito directo substancial e razoavelmente previsõÂvel sobre os consumidores no
territoÂ rio da Parte que difere ou suspende essas actividades.

Esta presuncàaÄo de diferimento apenas se concretizaraÂ se a Parte no territoÂ rio da qual as actividades
restritivas ocorrem tiver jurisdicàaÄo sobre tais actividades e estiver disposta a abordar a questaÄo de
forma activa e diligente. Ao abordar o processo, essa Parte forneceraÂ aÁ outra informacàoÄ es regulares de
qualquer evolucàaÄo do processo, no aÃmbito das regras internas em mateÂria de proteccàaÄo da
confidencialidade.

O novo acordo constitui uma evolucàaÄo importante, uma vez que representa um compromisso por parte
da UniaÄo Europeia e dos Estados Unidos no sentido de cooperarem no que se refere aÁ aplicacàaÄo da

241 Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da AmeÂrica relativo aos princõÂpios de
cortesia positiva na aplicacàaÄo dos respectivos direitos de concorreÃncia, JO L 173 de 18.06.1998, pp. 26-31.
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legislacàaÄo da concorreÃncia em determinadas situacàoÄ es, em vez de tentar aplicar as suas legislacàoÄ es de
concorreÃncia fora do seu territoÂ rio.

3.1. ProteccàaÄo das informacàoÄ es confidenciais

Na sequeÃncia da sua primeira declaracàaÄo 242 em 1995, a ComissaÄo referiu numa nova «DeclaracàaÄo
relativa aÁ confidencialidade das informacàoÄ es», elaborada no aÃmbito da adopcàaÄo, em 29.05.1998, da
DecisaÄo conjunta do Conselho e da ComissaÄo relativa aÁ conclusaÄo do Acordo sobre os princõÂpios de
cortesia positiva de 1998 que:

Ð «A declaracàaÄo efectuada pela ComissaÄo em Abril de 1995, relativa aÁ confidencialidade das
informacàoÄ es, e a troca de cartas interpretativas de 31 de Maio e de 31 de Julho de 1995
relativamente ao Acordo de 1991 aplicam-se na sua totalidade ao presente acordo.

Ð O artigo VII do presente acordo estabelece que a legislacàaÄo em vigor permanece inalterada e que o
acordo deveraÂ ser interpretado de forma coerente com a legislacàaÄo existente. O presente acordo
naÄo pode, consequentemente, permitir que as autoridades de concorreÃncia de qualquer das Partes
tomem quaisquer medidas para as quais naÄo tenham poderes. Uma consequeÃncia desta situacàaÄo eÂ o
facto de a ComissaÄo apenas poder fornecer informacàoÄ es aÁs Autoridades dos Estados Unidos
quando tal for compatõÂvel com a legislacàaÄo comunitaÂria.

Ð Embora o presente acordo preveja que possa ser adequado fornecer informacàoÄ es aÁ outra Parte para
a manter informada das actividades de execucàaÄo, as informacàoÄ es confidenciais apenas podem ser
fornecidas com o consentimento da fonte de tal informacàaÄo. A legislacàaÄo comunitaÂria preveÃ um
elevado nõÂvel de proteccàaÄo das informacàoÄ es confidenciais prestadas aÁ ComissaÄo e seraÂ necessaÂrio
que qualquer consentimento obtido seja suficiente para eximir a ComissaÄo do seu dever de
confidencialidade de acordo com os princõÂpios gerais do direito comunitaÂrio, da jurisprudeÃncia do
Tribunal de Justicàa das Comunidades Europeias e do n.o 2 do artigo 20.o do Regulamento n.o 17 do
Conselho».

3.2. TranspareÃncia relativamente aos Estados-Membros interessados

Os Estados-Membros interessados saÄo informados das actividades de cooperacàaÄo no aÃmbito do
Acordo CE/EUA de 1991, nos termos da Primeira DeclaracàaÄo da ComissaÄo ao Conselho 243 de 1995. A
ComissaÄo referiu numa nova «DeclaracàaÄo relativa aÁ TranspareÃncia» efectuada no aÃmbito da adopcàaÄo,
em 29.05.1998, da DecisaÄo conjunta do Conselho e da ComissaÄo relativa aÁ conclusaÄo do Acordo sobre
Cortesia Positiva de 1998 que:

Ð «SaÄo aplicaÂveis os princõÂpios de transpareÃncia que regem as relacàoÄ es entre a ComissaÄo e os
Estados-Membros no que se refere aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia, tal como estabelecidos,
em especial, no Regulamento n.o 17 do Conselho, na DeclaracàaÄo da ComissaÄo de Abril de 1995

242 Apresentada pela ComissaÄo ao Conselho no aÃmbito da adopcàaÄo, em 10.04.1995, da DecisaÄo conjunta do
Conselho e da ComissaÄo relativa aÁ entrada em vigor do Acordo CE/EUA de 1991 e publicada no Terceiro
RelatoÂ rio sobre a CooperacàaÄo entre as Comunidades Europeias e os Estados Unidos, no ponto 3, COM(98) 510
final; ver igualmente o XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 317-327.

243 Apresentada pela ComissaÄo ao Conselho no aÃmbito da adopcàaÄo, em 10.04.1995, da DecisaÄo conjunta do
Conselho e da ComissaÄo relativa aÁ entrada em vigor do Acordo CE/EUA de 1991 e publicada no Terceiro
RelatoÂ rio sobre a CooperacàaÄo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos, no seu ponto 4, COM(98) 510
final; ver igualmente o XXVII RelatoÂ rio sobra a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pp. 317-327.
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relativa aÁ transpareÃncia e nas disposicàoÄ es incluõÂdas na troca de cartas interpretativas de 31 de Maio
e 31 de Julho de 1995 relativamente ao Acordo de 1991.

Ð Os Estados-Membros cujos interesses saÄo afectados devem ser informados, taÄo rapidamente
quanto possõÂvel, de todos os pedidos das Autoridades dos Estados Unidos no sentido de investigar
ou propor solucàoÄ es para actividades anticoncorrenciais e de todos os processos iniciados pela
ComissaÄo na sequeÃncia de um pedido das Autoridades dos Estados Unidos nos termos do artigo III
do presente Acordo.

Ð Os Estados-Membros cujos interesses saÄo afectados devem ser informados taÄo rapidamente quanto
possõÂvel dos pedidos das Autoridades dos Estados Unidos nos termos do artigo III do presente
Acordo no sentido de investigar actividades anticoncorrenciais.

Ð Os Estados-Membros cujos interesses saÄo afectados devem ser informados taÄo rapidamente quanto
possõÂvel dos adiamentos ou suspensoÄ es, por parte da ComissaÄo e dos Estados Unidos, das medidas
de aplicacàaÄo da legislacàaÄo nos termos do n.o 2 do artigo IV do Acordo ou, caso a ComissaÄo ou os
Estados Unidos decidem tomar ou retomar tais medidas, nos termos do n.o 4 do artigo IV do
Acordo.

Ð Nos casos em que a ComissaÄo daÂ inõÂcio a um processo na sequeÃncia de um pedido das Autoridades
dos Estados Unidos no aÃmbito do artigo III do presente Acordo, as empresas em causa deveraÄo ser
informadas da existeÃncia do pedido, o mais tardar na altura da publicacàaÄo da comunicacàaÄo de
acusacàoÄ es, ou quando for efectuada uma publicacàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 19.o do
Regulamento n.o 17 do Conselho.

Ð O RelatoÂ rio anual apresentado pela ComissaÄo ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo aÁ

aplicacàaÄo do Acordo de 1991 deveraÂ igualmente abranger a aplicacàaÄo do presente Acordo,
incluindo quaisquer casos em que tenha sido trocadas informacàoÄ es ao abrigo do Acordo».

3.3. AplicacàaÄo do Acordo de 1998

Durante o perõÂodo entre a sua entrada em vigor (4.6.1998) e 31.12.1998 naÄo foram apresentados
quaisquer pedidos pelas Comunidades Europeias ou pelos Estados Unidos no aÃmbito do Acordo
relativo aÁ Cortesia Positiva de 1998.

4. CooperacàaÄo em 1998 no quadro de processos especõÂficos

Os processos indicados aÁ frente saÄo os abrangidos directamente pelo Acordo CE/EUA e que saÄo
tratados nos Estados Unidos quer pelo DJ, quer pela CFC. Alguns processos de concorreÃncia saÄo
tratados nos Estados Unidos por outros organismos, por exemplo pelo Departamento de Transportes
(DT), pela ComissaÄo MarõÂtima Federal (CMF) ou pelo Departamento do ComeÂrcio (DC). Estes
organismos naÄo cooperam formalmente com a ComissaÄ o de forma directa, mas fazem-no
indirectamente, a maior parte das vezes atraveÂs do DJ. Existem, consequentemente, contactos
informais entre a ComissaÄo e estes organismos. Estes processos naÄo saÄo analisados no presente
relatoÂ rio.
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4.1. InformacàoÄ es estatõÂsticas

a) NuÂmero de processos notificados pela ComissaÄo e pelos Estados Unidos da AmeÂrica

A ComissaÄo efectuou um total de 52 notificacàoÄ es no perõÂodo compreendido entre 1 de Janeiro de 1998
e 31 de Dezembro de 1998, dividindo-se estes processos, indicados no Anexo 1, em processos relativos
a concentracàoÄ es e processos naÄo relativos a concentracàoÄ es.

A ComissaÄo recebeu um total de 46 notificacàoÄ es das Autoridades americanas no mesmo perõÂodo.
Foram recebidas 24 notificacàoÄ es do DJ e 22 da CFC. No Anexo 2 eÂ apresentada uma lista de todos
estes processos, tambeÂm divididos em processos relativos a concentracàoÄ es e processos naÄo relativos a
concentracàoÄ es.

Os processos relativos a concentracàoÄ es perfazem a maioria das notificacàoÄ es em ambos os sentidos.
Verificaram-se 43 notificacàoÄ es relativas a concentracàoÄ es efectuadas pela ComissaÄo e 39 pelas
Autoridades americanas.

Os dados apresentados representam o nuÂ mero de processos em que houve uma ou mais notificacàoÄ es e
naÄo o nuÂ mero total de notificacàoÄ es individuais. Nos termos do artigo II do Acordo, as notificacàoÄ es saÄo
efectuadas em certas fases do processo, podendo assim ser efectuadas vaÂrias notificacàoÄ es no aÃmbito do
mesmo processo.

O Quadro 1 apresenta o nuÂ mero de processos notificados no aÃmbito do Acordo CE/EUA de 1991 no
perõÂodo compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1998. O Quadro 2 apresenta o nuÂ mero
de processos notificados desde 23 de Setembro de 1991.

Quadro 1

PROCESSOS NOTIFICADOS

Ano N.o de notificacàoÄ es da CE N.o de notificacàoÄ es dos EUA N.o de notificacàoÄ es de
concentracàoÄ es

CFC DJ

1998 52 22 24 43 (CE) 39 (EUA)
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Quadro 2

PROCESSOS NOTIFICADOS

Ano N.o de notificacàoÄ es da CE N.o de notificacàoÄ es dos EUA N.o de notificacàoÄ es de
concentracàoÄ es

CFC DJ

1991 5 10 2 (=12) 3 (CE) + 9 (EUA)

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) + 31 (EUA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) + 20 (EUA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) + 20 (EUA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) + 18 (EUA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) + 27 (EUA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) + 20 (EUA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) +39 (EUA)

b) NotificacàoÄes efectuadas pela ComissaÄo aos Estados-Membros

O texto da carta interpretativa enviada pelas Comunidades Europeias aos Estados Unidos, bem como
a declaracàaÄo relativa aÁ transpareÃncia apresentada pela ComissaÄo ao Conselho em 10 de Abril de 1995
(ver ponto 3.2), estabelecem que a ComissaÄo, apoÂ s comunicacàaÄo aÁs autoridades de concorreÃncia dos
Estados Unidos, informaraÂ o Estado-Membro ou os Estados-Membros cujos interesses saÄo afectados
das notificacàoÄ es que lhe foram enviadas pelas autoridades de concorreÃncia dos Estados Unidos. Desta
forma, quando saÄo recebidas notificacàoÄ es das Autoridades americanas, saÄo imediatamente enviadas
para as unidades competentes da DG IV, sendo simultaneamente enviadas coÂ pias para os Estados-
-Membros cujos interesses saÄo afectados. Da mesma forma, quando a DG IV procede aÁ notificacàaÄo das
Autoridades americanas, saÄo enviadas coÂ pias ao Estado-Membro ou Estados-Membros cujos interesses
saÄo afectados.

Na maior parte dos casos, as Autoridades americanas notificam igualmente os Estados-Membros de
forma directa, nos termos da RecomendacàaÄo da OCDE 244. Durante o perõÂodo em anaÂlise, foram
notificados 35 processos ao Reino Unido, 17 aÁ Alemanha, 11 aos PaõÂses Baixos, 8 aÁ Francàa, 3 aÁ Espanha
e SueÂcia, 2 aÁ ItaÂ lia e 1 aÁ Dinamarca, FinlaÃndia e Irlanda.

4.2. Aspectos substanciais da cooperacàaÄo no quadro de processos especõÂficos 245

O ano de 1998 foi notaÂvel naÄo soÂ devido ao facto de as operacàoÄ es de concentracàaÄo e de aquisicàaÄo terem
permanecido a um nõÂvel significativo, mas tambeÂm devido ao nuÂ mero crescente de operacàoÄ es que
foram anunciadas.

244 RecomendacàaÄo revista do Conselho da OCDE relativa aÁ cooperacàaÄo entre paõÂses membros no aÃmbito das
praÂ ticas anticoncorrenciais que afectam o comeÂrcio internacional, adoptada em 27 e 28 de Julho de 1995.

245 O presente relatoÂ rio centra-se em aspectos do tratamento de processos relacionados com a cooperacàaÄo CE/EUA.
Para mais informacàoÄ es relativamente a um processo especõÂfico, ver XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de
ConcorreÃncia.
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Durante o ano registou-se uma seÂrie de anuÂ ncios de concentracàoÄ es com uma dimensaÄo cada vez mais
global.

No inõÂcio do ano, a operacàaÄo em que estavam envolvidos maiores montantes foi a concentracàaÄo
WorldCom/MCI, com valores na ordem dos 37 mil milhoÄ es de doÂ lares. Durante o ano, estes montantes
foram ultrapassados por concentracàoÄ es com valores anunciados ainda mais elevados, por exemplo as
concentracàoÄ es Travelers Group/Citicorp, BP/Amoco e Exxon/Mobil, bem como SBC/Ameritech,
Daimler Benz/Chrysler e American Home Products/Monsanto. Outros processos importantes
anunciados em 1998 foram Price Waterhouse/Coopers & Lybrand e KPMG/Ernst & Young, bem
como diversas concentracàoÄ es de menor dimensaÄo que tiveram implicacàoÄ es aleÂm do seu territoÂ rio
nacional.

Nem todas as grandes concentracàoÄ es exigem uma notificacàaÄo na Europa - a concentracàaÄo SBC/
Ameritech constitui um exemplo de uma operacàaÄo naÄo abrangida pela jurisdicàaÄo das Comunidades
Europeias. No entanto, como a maior parte das concentracàoÄ es acima referidas teve um aÃmbito
internacional, ou mesmo global, exigiu diversas notificacàoÄ es junto de diferentes organismos de
concorreÃncia, incluindo normalmente as autoridades de concorreÃncia da Comunidade Europeia e dos
Estados Unidos da AmeÂrica.

Poder-se-ia pensar que as grandes concentracàoÄ es exigem normalmente uma cooperacàaÄo mais alargada
simplesmente devido aÁ sua dimensaÄo, mas naÄo eÂ esse necessariamente o caso. Embora alguns processos
relativamente grandes sejam tecnicamente abrangidos pela jurisdicàaÄo das Comunidades Europeias,
naÄo teÃm qualquer impacto na Europa ou teÃm um impacto apenas muito reduzido. Tal poderaÂ acontecer
devido ao facto de o fulcro da actividade se situar fora da Europa, como aconteceu no processo
Travelers Citicorp, ou porque as partes na concentracàaÄo se juntaram a partir de situacàoÄ es que jaÂ

ocupavam nos respectivos territoÂ rios e o impacto em termos da concorreÃncia da sobreposicàaÄo de
actividades foi mõÂnimo. Nos processos Daimler Benz/Chrysler e BP/Amoco, cada uma das partes
desenvolvia actividades principalmente no seu continente de origem, mas estava ausente ou naÄo estava
presente de forma significativa no territoÂ rio da outra parte e, desta forma, as sobreposicàoÄ es foram
insignificantes ou mesmo inexistentes.

Nestes casos, a cooperacàaÄo seraÂ limitada e, normalmente, apenas implica que os responsaÂveis pelos
processos na Comunidade Europeia e nos Estados Unidos estabelecàam contacto, mantendo-se
mutuamente informados acerca dos respectivos prazos e discutindo eventualmente as definicàoÄ es de
mercado do produto e de mercado geograÂfico.

Numa outra categoria de processos, as autoridades da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos
poderaÄo adoptar diferentes pontos de vista sobre os mercados do produto e geograÂfico, mas
continuarem a considerar que a cooperacàaÄo eÂ uÂ til para determinar por que razaÄo existem tais
diferencàas e para confirmarem que as suas proÂ prias conclusoÄ es saÄo adequadas. Nos processos
American Home Products/Monsanto e Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim as condicàoÄ es de
concorreÃncia eram diferentes na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo que os mercados do produto e
geograÂfico e, consequentemente, a anaÂ lise da concorreÃncia sejam divergentes, pode continuar a haver
casos em que eÂ desejaÂvel uma certa coordenacàaÄo a nõÂvel das solucàoÄ es. Os processos Hoffmann-La
Roche/Boehringer Mannheim e Halliburton/Dresser constituem exemplos em que se realizaram
discussoÄ es acerca de possõÂveis solucàoÄ es.

PoderaÂ verificar-se uma cooperacàaÄo mais significativa na fase de apreciacàaÄo, quando o aÃmbito
geograÂfico dos mercados do produto ou servicào eÂ mundial ou abrange os Estados Unidos e a Europa.
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Nestes casos, as autoridades dos dois lados teÃm interesse em assegurar a coereÃncia da definicàaÄo dos
mercados do produto ou servicào e em averiguar se a outra parte considera que existe um problema de
concorreÃncia significativo. Nos processos Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI,
Wolters Kluwer/Reed Elsevier, Exxon/Shell e Marsh & McLennan/Sedgwick realizaram-se discussoÄ es
acerca da definicàaÄo do mercado do produto e do aÃmbito geograÂfico com o objectivo de confirmar a
abordagem que cada uma das autoridades utilizou na sua anaÂ lise.

EÂ cada vez mais comum os relatores dos processos solicitarem renuÂ ncias sistematicamente, a fim de
permitir que as autoridades de concorreÃncia troquem entre si informacàoÄ es confidenciais. Muitas vezes,
a principal vantagem desta troca de informacàoÄ es naÄo saÄo tanto as informacàoÄ es que podem ser trocadas,
mas a eliminacàaÄo de restricàoÄ es que impedem que as autoridades estabelecàam um diaÂ logo livre e sem
barreiras. Por exemplo, estas trocas de informacàoÄ es impedem equõÂvocos que poderaÄo de outra forma
ocorrer devido aÁ incorrecta compreensaÄo da posicàaÄo ou das intencàoÄ es dos relatores dos processos na
outra jurisdicàaÄo. Quando a cooperacàaÄo eÂ levada ateÂ aÁ fase da investigacàaÄo, uma abordagem
coordenada poderaÂ reduzir a carga administrativa para as partes notificantes e para os terceiros. Por
uÂ ltimo, a cooperacàaÄo na procura de solucàoÄ es poderaÂ contribuir para que as partes notificantes evitem
«um duplo prejuõÂzo» quando saÄo obrigadas a negociar solucàoÄ es mais do que uma vez, devendo fazer
novas concessoÄ es aÁ segunda autoridade por forma a garantir a autorizacàaÄo de uma operacàaÄo que tinha
jaÂ recebido a aprovacàaÄo da primeira.

Para que este diaÂ logo seja uÂ til, eÂ importante que seja promovido taÄo cedo quanto possõÂvel no processo
de apreciacàaÄo. Uma caracterõÂstica comum das anteriores tentativas para garantir renuÂ ncias consistia
em negociacàoÄ es morosas com as partes acerca das condicàoÄ es de tais renuÂ ncias, a tal ponto que o valor
de qualquer cooperacàaÄo subsequente poderia perder-se. A ComissaÄo comecàou a tomar a iniciativa de
sugerir aÁs partes notificantes um «formulaÂrio-tipo» de renuÂ ncia, que as partes saÄo convidadas a assinar,
reduzindo-se assim o tempo despendido na negociacàaÄo das condicàoÄ es.

Num nuÂ mero reduzido de casos, a cooperacàaÄo foi levada a um nõÂvel superior, passando a incluir a
coordenacàaÄo das actividades de investigacàaÄo. Embora ambas as autoridades continuem a proceder aÁs
suas proÂ prias investigacàoÄ es junto dos terceiros, poderaÄo discutir quem poderaÂ ser contactado e
coordenar as questoÄ es a colocar. No processo WorldCom/MCI a apreciacàaÄo foi muito facilitada pela
prontidaÄo com que muitas empresas responderam a inqueÂritos paralelos das autoridades da
Comunidade Europeia e dos Estados Unidos e permitiram que as informacàoÄ es fossem partilhadas
entre ambas as autoridades ou apresentaram as mesmas informacàoÄ es a ambas.

A cooperacàaÄo pode ainda ir mais longe. Nos processos WorldCom/MCI e Exxon/Shell, a cooperacàaÄo
que tinha sido iniciada durante a face de apreciacàaÄo prosseguiu quando se iniciaram as discussoÄ es
relativas aÁs solucàoÄ es. No processo WorldCom/MCI foram realizadas negociacàoÄ es trilaterais sobre as
solucàoÄ es entre as partes notificantes e as duas autoridades. AleÂm disso, o DJ (a autoridade dos Estados
Unidos responsaÂvel pelo tratamento do processo) e a ComissaÄo conduziram em conjunto os testes de
mercado para uma primeira seÂrie de solucàoÄ es. Esta accàaÄo implicou a presencàa de um funcionaÂrio da
equipa responsaÂvel pelo processo da DG IV nas instalacàoÄ es do DJ para participar nos testes de
mercado do DJ. No processo Exxon/Shell, as solucàoÄ es foram amplamente discutidas entre as
autoridades dos Estados Unidos e da CE antes de qualquer delas chegar a uma opiniaÄo final.

Existe ainda um nuÂ mero reduzido de casos em que se registou cooperacàaÄo no que se refere aÁ aplicacàaÄo
dos compromissos apresentados, mas esta poderaÂ ser uma aÂ rea em que se iraÄ o registar
desenvolvimentos no futuro. No processo WorldCom/MCI realizou-se uma troca de cartas entre a
CE e o DJ dos Estados Unidos, solicitando a ComissaÄo a cooperacàaÄo do DJ no que se refere aos
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compromissos que estavam a ser oferecidos pelas partes aÁ ComissaÄo e ao DJ. O DJ confirmou que faria
as diligeÃncias necessaÂrias e adequadas para os avaliar e, se os considerasse suficientes, para garantir a
aplicacàaÄo efectiva destes compromissos. Constituindo um bom exemplo deste tipo de cooperacàaÄo, o
processo Halliburton/Dresser foi autorizado durante a primeira fase na Comunidade Europeia, mas
nos Estados Unidos foi um pouco mais demorado devido a diversos problemas graves que foram
identificados. Uma das aÂreas problemaÂticas identificadas relacionava-se com o mercado das lamas de
sondagem. Embora esta questaÄo constituõÂsse uma preocupacàaÄo para a ComissaÄo Europeia, tal como
para o DJ, considerou-se que a DivisaÄo Antitrust dos Estados Unidos estava em melhor posicàaÄo para a
abordar, uma vez que envolvia a alienacàaÄo de activos localizados nos Estados Unidos. Consequente-
mente, a ComissaÄo manteve-se em contacto estreito com os seus parceiros nos Estados Unidos e
utilizou o facto de as autoridades dos Estados Unidos garantirem a alienacàaÄo exigida como um
elemento fundamental para a sua decisaÄo de autorizacàaÄo do processo na fase 1. Subsequentemente, a
DivisaÄo Antitrust dos Estados Unidos manteve a ComissaÄo plenamente informada durante todo o
processo de alienacàaÄo.

5. ConclusoÄ es

A aplicacàaÄo do Acordo bilateral CE/EUA de 1991 foi ateÂ ao momento coroada de eÃxito. As
abordagens das autoridades de concorreÃncia de ambos os territoÂ rios teÃm sido muito mais convergentes
do que divergentes. A experieÃncia revelou que a cooperacàaÄo com os Estados Unidos naÄo eÂ apenas uma
opcàaÄo, mas antes uma necessidade absoluta, se ambas as autoridades de concorreÃncia pretenderem
abordar de forma eficaz o problema crescente das actividades empresariais restritivas a nõÂvel
transfronteiras.

Esta cooperacàaÄo eÂ ainda mais necessaÂria dada a importaÃncia dos principais sectores envolvidos
(transportes, telecomunicacàoÄ es, produtos farmaceÃuticos, computadores, etc.) e devido aÁs implicacàoÄ es
das decisoÄ es de concorreÃncia para estas induÂ strias-chave.

EÂ oÂ bvio que estes acordos naÄo eliminam a possibilidade de existirem opinioÄ es contraditoÂ rias, uma vez
que as diferentes autoridades manteÃm o direito de proceder aÁ sua proÂ pria anaÂlise e de chegar a
decisoÄ es independentemente uma da outra. Contudo, o reforcào da cooperacàaÄo contribui para melhorar
a eficaÂcia e a eficieÃncia do direito de concorreÃncia da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos e
reduz os riscos de decisoÄ es divergentes.
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ANEXO 1
NOTIFICACßOÄ ES DA COMISSAÄ O EUROPEIA AÁ S AUTORIDADES DOS EUA

NO PERIÂODO 01.01.1998 Ð 31.12.1998

Processos relativos a concentracàoÄ es 246:

01. Processo no IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. Processo no IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. Processo no IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. Processo no IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. Processo no IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. Processo no IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. Processo no IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. Processo no IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. Processo no IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. Processo no IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. Processo no IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. Processo no IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. Processo no IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. Processo no IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. Processo no IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. Processo no IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. Processo no IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. Processo no IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

246 Devido aos requisitos em mateÂria de confidencialidade, a presente lista conteÂm unicamente as averiguacàoÄ es ou
processos que saÄo do domõÂnio puÂ blico.
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19. Processo no IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

20. Processo no IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. Processo no IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. Processo no IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. Processo no IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. Processo no IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. Processo no IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. Processo no IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. Processo no IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. Processo no IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. Processo no IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. Processo no IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. Processo no IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. Processo no IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. Processo no IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. Processo no IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. Processo no IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. Processo no IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. Processo no IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38. Processo no IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. Processo no IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. Processo no IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. Processo no IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. Processo no IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. Processo no IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Processos naÄo relativos a concentracàoÄ es 247

01. Processo no IV/36 638 Ð FIA/FOA

02. Processo no IV/36 696 Ð Produtos paralelos da DuPont Paints and Pigments

03. Processo no IV/36 890 Ð Controlo dos compromissos assumidos pela Digital de 8 de Outubro de
1997

04. Processo no IV/36 702 Ð InvestigacàaÄo dos acordos e do comportamento de mercado da Iomega
Corporation

05. Processo no IV/34 237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Processo no IV/37 241 Ð Boeing/Airbus

07. Processo no IV/36 967 Ð Beloit/Valmet

08. Processo no IV/36 545 Ð AminoaÂcidos

09. Processo no IV/37 174 Ð Premier Partner Program da Network Solutions

247 Devido aos requisitos em mateÂria de confidencialidade, a presente lista conteÂm unicamente as averiguacàoÄ es ou
processos que saÄo do domõÂnio puÂ blico.
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ANEXO 2
NOTIFICACßOÄ ES DAS AUTORIDADES DOS EUA AÁ COMISSAÄ O EUROPEIA

NO PERIÂODO 01.01.1998 Ð 31.12.1998

Processos relativos a concentracàoÄ es 248

01. Ver nota

02. Du Pont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Actividades da Boeing-McDonnell Douglas no domõÂnio dos helicoÂ pteros

19. PMSI/Cognizant

248 Devido aos requisitos em mateÂria de confidencialidade, a presente lista conteÂm unicamente as averiguacàoÄ es ou
processos que saÄo do domõÂnio puÂ blico.
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20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. Ver nota

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Ver nota

33. Halliburton/Dresser

34. Ver nota

35. BP/Amoco

36. Jefferson Smurfit/Stone Container

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. Ver nota

41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick
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Processos naÄo relativos a concentracàoÄ es 249

01. Explosivos ICI

02. Ver nota

03. Ver nota

04. Ver nota

05. Ver nota

06. Ver nota

07. Ver nota

249 Devido aos requisitos em mateÂria de confidencialidade, a presente lista conteÂm unicamente as averiguacàoÄ es ou
processos que saÄo do domõÂnio puÂ blico.
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V Ð APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NOS ESTADOS-
-MEMBROS

O presente capõÂtulo baseia-se nos contributos das Autoridades dos Estados-Membros responsaÂveis
pela concorreÃncia. Para informacàoÄ es mais pormenorizadas sobre as suas actividades, deveraÄo ser
consultados os relatoÂ rios nacionais elaborados pela maioria dessas mesmas autoridades.

A Ð EvolucàaÄ o legislativa

Salienta-se que, em 1998, prosseguiu a actividade de aproximacàaÄo dos direitos nacionais com o direito
comunitaÂ rio, embora esta aproximacàaÄo seja, em certos casos, apenas parcial. As novas leis
dinamarquesa e neerlandesa, harmonizadas com o direito comunitaÂrio, entraram em vigor em 1 de
Janeiro de 1998. A Alemanha e o Reino Unido adoptaram novas leis da concorreÃncia, que se
aproximam consideravelmente das regras da Comunidade. Prosseguem reflexoÄ es sobre esta mateÂria na
AÂ ustria, Luxemburgo e SueÂcia. A nova legislacàaÄo finlandesa sobre as concentracàoÄ es inspira-se no
modelo europeu. Sublinham-se interessantes reformas a nõÂvel processual na BeÂ lgica, Espanha e SueÂcia.
A legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia naÄo foi alterada em 1998 nos seis Estados-Membros
seguintes: AÂ ustria, Francàa, GreÂcia, ItaÂ lia, Luxemburgo e Portugal.

Alemanha

Em 28 de Maio de 1998, o Parlamento alemaÄo adoptou, apoÂ s treÃs anos de trabalhos, uma sexta
alteracàaÄo da Lei federal relativa aÁs restricàoÄ es da concorreÃncia (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈn-
kungen, a seguir denominada «GWB»). No aÃmbito desta reforma, a lei, em vigor haÂ mais de 40 anos,
foi totalmente alterada, tendo as suas disposicàoÄ es sido reforcàadas e redigidas de forma mais inteligõÂvel.
Quanto ao fundo, a reforma permitiu harmonizar a legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia com o
direito comunitaÂrio e aumentar o grau de proteccàaÄo da concorreÃncia assegurado pela lei no seu
conjunto.

Esta reforma preveÃ a proibicàaÄo dos acordos, decisoÄ es e praÂticas concertadas a partir da celebracàaÄo de
quaisquer acordos restritivos da concorreÃncia e naÄo apenas quando da sua aplicacàaÄo. A lista das
excepcàoÄ es aÁ proibicàaÄo dos acordos, decisoÄ es e praÂticas concertadas foi reduzida e o processo de isencàaÄo
simplificado. No que diz respeito a determinadas formas de cooperacàaÄo, a lei acrescentou, por analogia
com o n.o 3 do artigo 81.o, um fundamento de isencàaÄo complementar.

De acordo com as novas disposicàoÄ es legislativas, o abuso de posicàaÄo dominante eÂ expressamente
proibido pela lei, tal como previsto no disposto do artigo 82.o do Tratado CE, de modo que as empresas
lesadas podem invocar os seus direitos perante as jurisdicàoÄ es civis. As competeÃncias em mateÂria de
investigacàaÄo das autoridades responsaÂveis pela concorreÃncia foram reforcàadas relativamente aÁs
infraccàoÄ es cometidas por empresas em posicàaÄo dominante. O acesso aÁs redes e aÁs infra-estruturas eÂ

regulado por uma exposicàaÄo geral dos factos inserida na GWB. A nova legislacàaÄo proõÂbe as empresas
em posicàaÄo dominante de venderem produtos a um precào inferior ao precào de custo, na auseÃncia de
motivo objectivamente justificado e desde que naÄo se trate de vendas ocasionais.

No que diz respeito ao controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo, esta reforma preveÃ a aplicacàaÄo do
princõÂpio da prevencàaÄo, o que implica que as operacàoÄ es de concentracàaÄo devem, tal como se verifica no
direito comunitaÂrio, ser notificadas antes da sua realizacàaÄo. As decisoÄ es que autorizam operacàoÄ es de
concentracàaÄo podem ser contestadas por empresas terceiras junto dos tribunais.
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Diminuiu sensivelmente o nuÂ mero de sectores naÄo abrangidos pelo aÃmbito de aplicacàaÄo desta Lei
relativa aÁs restricàoÄ es da concorreÃncia (agricultura, bancos/seguros e transportes). A isencàaÄo aplicaÂvel
ao sector da energia (electricidade e gaÂs) tinha sido jaÂ suprimida em Marcào de 1998 no aÃmbito da
reforma da legislacàaÄo relativa ao sector da energia. O desporto foi acrescentado aÁ lista dos sectores naÄo
abrangidos pela referida lei, sendo assim autorizada a comercializacàaÄo centralizada dos direitos de
radiodifusaÄo televisiva por parte das federacàoÄ es desportivas. Dadas as suas funcàoÄ es de interesse geral
(promocàaÄo da juventude e do desporto amador), estas federacàoÄ es ter possibilidade de assegurar uma
base financeira suficiente.

A nova versaÄo da GWB entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999.

AÂ ustria

Em 1998, a AÂ ustria encetou um debate sobre a reformulacàaÄo do direito nacional em mateÂria de
concorreÃncia. EstaÄo previstas vaÂrias solucàoÄ es relativamente aÁ estrutura institucional [reforcào dos
poderes do tribunal da concorreÃncia e criacàaÄo de um gabinete da concorreÃncia independente
(Kartellamt)]. As discussoÄ es abordam igualmente a questaÄo de uma aproximacàaÄo em termos de fundo
com o direito comunitaÂrio da concorreÃncia. PoreÂm, ainda naÄo foi tomada qualquer decisaÄo definitiva,
existindo, todavia, unanimidade quanto aÁ necessidade de reforcàar o princõÂpio do inõÂcio de
procedimento por via administrativa.

BeÂlgica

A Lei belga da concorreÃncia, de 5 de Agosto de 1991, tem ampla correspondeÃncia com o direito
comunitaÂrio da concorreÃncia. Por conseguinte, a legislacàaÄo belga neste domõÂnio jaÂ se encontra
harmonizada com o direito europeeu.

EstaÂ igualmente previsto que, quando as autoridades belgas competentes em mateÂria de concorreÃncia
tiverem que se pronunciar, em aplicacàaÄo do artigo 84.o do Tratado que institui a Comunidade
EconoÂ mica Europeia, sobre a legalidade dos acordos ou sobre o abuso de uma posicàaÄo dominante no
mercado comum, a decisaÄo deve ser tomada em conformidade com o n.o 1 do artigo 81.o e com o
artigo 82.o do Tratado, de acordo com o procedimento e as sancàoÄ es previstas na Lei belga da
concorreÃncia.

Em 1998, foram publicados dois decretos de execucàaÄo complementares. O Decreto Real de 22 de
Janeiro de 1998, relativo aÁ introducàaÄo das queixas e pedidos previstos no n.o 1, alõÂneas c) e d), do
artigo 23.o da Lei de 5 de Agosto de 1991 relativa aÁ proteccàaÄo da concorreÃncia econoÂ mica (publicado
no «Moniteur» de 24.04.98), destina-se a especificar como devem ser introduzidas as queixas. Este
decreto real estabelece que as queixas devem ser introduzidas em oito exemplares, devem descrever de
forma circunstanciada e clara as praÂticas concorrenciais em causa e ser devidamente apoiadas por
documentos comprovativos.

O segundo Decreto Real de 22 de Janeiro de 1998, que altera os Decretos Reais, respectivamente, de
15 de Marcào de 1993 relativo aos procedimentos em mateÂria de proteccàaÄo da concorreÃncia econoÂ mica,
de 23 de Marcào de 1993 relativo aos pedidos e notificacàoÄ es previstos nos artigos 6.o e 7.o da Lei de 5 de
Agosto de 1991 relativa aÁ proteccàaÄo da concorreÃncia econoÂ mica e de 23 de Marcào de 1993 relativo aÁ

notificacàaÄo das concentracàoÄ es de empresas prevista no artigo 12.o da Lei de 5 de Agosto de 1991
relativa aÁ proteccàaÄo da concorreÃncia econoÂ mica («Moniteur» de 24.04.1998), tem por objectivo
melhorar a interaccàaÄo entre os organismos responsaÂveis pela execucàaÄo da Lei da concorreÃncia e, por
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outro lado, especifica que num procedimento de concertacàaÄo as empresas soÂ podem apresentar recurso
contra a decisaÄo do Conselho da ConcorreÃncia de dar inõÂcio a uma segunda fase de investigacàaÄo apoÂ s o
recurso contra a decisaÄo final do Conselho da ConcorreÃncia sobre a legalidade ou ilegalidade da
concentracàaÄo.

Dinamarca

Tal como assinalado no XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, em 1 de Janeiro de 1998
entrou em vigor uma nova Lei da concorreÃncia Ð Lei n.o 384 de 10 de Junho de 1997. Esta lei inclui
uma proibicàaÄo geral dos acordos restritivos da concorreÃncia, bem como uma proibicàaÄo dos abusos de
posicàaÄo dominante, proibicàoÄ es estas que correspondem aÁs previstas nos artigos 81.o e 82.o do
Tratado CE. De facto, as autoridades dinamarquesas responsaÂveis pela concorreÃncia naÄo podem
aplicar directamente as proibicàoÄ es previstas no n.o 1 do artigo 81.o e no artigo 82.o do Tratado CE.

A passagem ao princõÂpio de proibicàaÄo representa uma alteracàaÄo sisteÂmica do direito dinamarqueÃs da
concorreÃncia, que daqui em diante seraÂ aplicado em conformidade com a praÂtica da ComissaÄo e com a
jurisprudeÃncia do Tribunal de Primeira InstaÃncia e do Tribunal de Justicàa.

A nova Lei da concorreÃncia introduziu igualmente o princõÂpio do interlocutor uÂ nico, segundo o qual os
acordos que beneficiam de uma isencàaÄo comunitaÂria ficam automaticamente isentos da proibicàaÄo geral
dos acordos restritivos prevista na Lei da concorreÃncia.

Do mesmo modo, os acordos que naÄo excedam certos limiares naÄo saÄo abrangidos por esta proibicàaÄo
geral, constituindo, por conseguinte, acordos de pequena importaÃncia.

Tal como na UniaÄo Europeia, eÂ possõÂvel obter um certificado negativo ou uma isencàaÄo individual,
desde que os acordos sejam notificados aÁ autoridade competente em mateÂria de concorreÃncia.

Em 1 de Julho de 1998, as notificacàoÄ es de acordos existentes aÁ data de entrada em vigor da lei de 1 de
Janeiro de 1998 eram 845.

Aquando da adopcàaÄo da nova Lei da concorreÃncia, o Ministro do ComeÂrcio e da InduÂ stria deu
conhecimento de oito isencàoÄ es por categoria, as mesmas que correspondem aÁs da UniaÄo Europeia,
bem como de uma isencàaÄo especial por categoria a favor dos acordos relativos aÁs cadeias de comeÂrcio
retalhista.

A Lei da concorreÃncia, que se aplica tanto aÁs empresas privadas como aÁs puÂ blicas, eÂ aplicada pelo
Conselho da ConcorreÃncia (KonkurrenceraÊdet), que integra 19 membros. A DireccàaÄo da ConcorreÃncia
(Konkurrencestyrelsen), que funciona como secretariado daquele Conselho, garante diariamente a
aplicacàaÄo da lei e ocupa-se igualmente da cooperacàaÄo com a ComissaÄo Europeia relativamente aÁs
questoÄ es de interesse comum.

As decisoÄ es tomadas ao abrigo da Lei da concorreÃncia podem ser objecto de recurso para a ComissaÄo
de Recursos em mateÂria de concorreÃncia (Konkurrenceankenñvnet) e, em uÂ ltima instaÃncia, junto dos
tribunais.

As infraccàoÄ es, intencionais ou por negligeÃncia grave, aÁs proibicàoÄ es previstas na Lei da concorreÃncia saÄo
passõÂveis de coimas, constituindo estas sancàoÄ es penais. PreveÃ-se a aplicacàaÄo de coimas por infraccàaÄo aÁ
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proibicàaÄo do abuso de posicàaÄo dominante, excepto se a empresa em causa naÄo tiver sido objecto de
uma medida anaÂ loga nos uÂ ltimos cinco anos. Segundo a exposicàaÄo de motivos, a proposta de sancàoÄ es de
nõÂvel correspondente ao das coimas aplicadas aÁs infraccàoÄ es aÁs regras comunitaÂrias da concorreÃncia
tambeÂm naÄo foi considerada em conformidade com a tradicàaÄo penal dinamarquesa.

A nova Lei da concorreÃncia naÄo preveÃ disposicàoÄ es relativas ao controlo das concentracàoÄ es, mas preveÃ

que estas devem ser notificadas aÁ DireccàaÄo da ConcorreÃncia se o volume de negoÂ cios combinado das
empresas participantes exceder 50 milhoÄ es de coroas. PoreÂm, a obrigacàaÄo de notificacàaÄo soÂ se aplica se
pelo menos uma das empresas em causa tiver sede na Dinamarca.

Espanha

Em 27 de Fevereiro, foi aprovado o Decreto Real n.o 295/1998, relativo aÁ aplicacàaÄo em Espanha das
regras de concorreÃncia europeias. Este diploma, cuja elaboracàaÄo teve inõÂcio em 1997, destina-se a
alterar o Decreto Real n.o 1882/86, de 29 de Agosto de 1986, relativo aÁ aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o

do Tratado por parte das instaÃncias nacionais competentes em mateÂria de defesa da concorreÃncia. Este
uÂ ltimo decreto precisava de ser actualizado na sequeÃ ncia das alteracàoÄ es introduzidas na
regulamentacàaÄo apoÂ s a sua entrada em vigor.

O novo decreto conteÂm as seguintes alteracàoÄ es:

i. Define o procedimento aplicaÂvel aÁ instrucàaÄo dos processos iniciados por forcàa das regras
comunitaÂrias da concorreÃncia e aÁ decisaÄo sobre esses mesmos processos;

ii. Soluciona a falta de adaptabilidade do Decreto Real n.o 1882/86 que, para atribuir aÁs autoridades
nacionais da concorreÃncia competeÃncias em mateÂria de aplicacàaÄo da regulamentacàaÄo comunitaÂria,
procedia a uma listagem exaustiva das regras comunitaÂrias em vigor em 1986. O novo Decreto Real
atribui as competeÃncias «ratione materiae», isto eÂ, de maneira geneÂrica;

iii. No que diz respeito aÁs operacàoÄ es de concentracàaÄo, o Decreto Real preveÃ que:

Ð O Tribunal de Defesa da ConcorreÃncia eÂ a autoridade competente para decidir sobre os casos de
concentracàaÄ o remetidos pela ComissaÄ o em aplicacàaÄ o do artigo 9.o do Regulamento
(CEE) n.o 4064/89 do Conselho (alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1310/97) e sobre a
oportunidade de exigir a aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo 22.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do
Conselho;

Ð O Servicào de Defesa da ConcorreÃncia (SDC) eÂ a instaÃncia encarregada de instruir os processos
de aplicacàaÄo do artigo 9.o e do n.o 3 do artigo 22.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89;

Ð O Conselho de Ministros eÂ a autoridade competente para autorizar, mediante condicàoÄ es ou naÄo,
ou para proibir as operacàoÄ es de concentracàaÄo de dimensaÄo comunitaÂria que lhe tenham sido
remetidas pela ComissaÄo em aplicacàaÄo do artigo 9.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do
Conselho. EÂ igualmente a autoridade competente em mateÂria de adopcàaÄo das medidas
adequadas em aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo 21.o do referido regulamento;
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iv. No que diz respeito aos processos iniciados por praÂticas contraÂrias ao disposto no n.o 1 do artigo 81.o

e no artigo 82.o:

Ð O Tribunal de Defesa da ConcorreÃncia eÂ a autoridade competente para assegurar em Espanha a
aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o e do artigo 82.o, bem como da respectiva regulamentacàaÄo;

Ð O SDC eÂ a instaÃncia responsaÂvel pela instrucàaÄo dos processos de aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o

e do artigo 82.o, bem como da respectiva regulamentacàaÄo;

v. A DireccàaÄo-Geral da PolõÂtica EconoÂ mica e da Defesa da ConcorreÃncia eÂ a autoridade competente
em mateÂria de cooperacàaÄo entre a administracàaÄo espanhola e a ComissaÄo para efeitos de aplicacàaÄo
das regras comunitaÂrias da concorreÃncia em Espanha;

vi. O Decreto Real estabelece, aleÂm disso, as competeÃncias dos funcionaÂrios e dos agentes da
administracàaÄo espanhola que, em aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias, procedem a controlos e
averiguacàoÄ es nas empresas instaladas em Espanha

vii. Por uÂ ltimo, define o regime aplicaÂvel ao dever de reserva e ao procedimento de averiguacàaÄo
confidencial relativamente aos elementos dos processos instruõÂdos em aplicacàaÄo do proÂ prio
Decreto Real.

A Lei n.o 66/97, de 30 de Dezembro de 1997, referente aÁs medidas fiscais, administrativas e sociais
(BoletõÂn Oficial del Estado, de 31 de Dezembro), alterou a Lei n.o 16/89 relativa aÁ defesa da
concorreÃncia. Concretamente, atraveÂs do novo artigo 56.o, fixa os prazos maÂximos para as fases do
procedimento iniciado junto do Servicào de Defesa da ConcorreÃncia e do Tribunal de Defesa da
ConcorreÃncia. Estes prazos apenas se aplicam aos processos iniciados a partir de 1 de Janeiro de 1998.
Os prazos perante o Servicào de Defesa da ConcorreÃncia e o Tribunal de Defesa da ConcorreÃncia saÄo,
respectivamente, de 18 e de 12 meses, findos os quais o procedimento caduca.

FinlaÃndia

Em 24.3.1998, o Parlamento finlandeÃs adoptou uma lei (303/1998) que altera a lei referente aÁs
restricàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia (480/1992). A alteracàaÄo entrou em vigor em 1.10.1998.

A reforma mais importante consistiu em introduzir regras relativas ao controlo das aquisicàoÄ es de
empresas na lei referente aÁs restricàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia. Estas disposicàoÄ es saÄo aplicaÂveis aÁs
aquisicàoÄ es de empresas sempre que o volume de negoÂ cios total das partes seja superior a 2 mil milhoÄ es
de markkas ou o volume de negoÂ cios de, pelo menos, duas das partes ultrapasse os 150 milhoÄ es de
markkas. AleÂm disso, eÂ exigido que as actividades comerciais sejam exercidas na FinlaÃndia. O controlo
das aquisicàoÄ es de empresas abrange todos os sectores.

Se a aquisicàaÄo de uma empresa implicar ou reforcàar uma posicàaÄo dominante que restrinja
consideravelmente a concorreÃncia na maior parte ou na totalidade do mercado finlandeÃs, a Autoridade
da ConcorreÃncia (Kilpailuvirasto) pode propor ao Conselho da ConcorreÃncia (Kilpailuneuvosto) a
proibicàaÄo da aquisicàaÄo. Se as consequeÃncias prejudiciais da aquisicàaÄo de uma empresa puderem ser
evitadas atraveÂs da imposicàaÄo de condicàoÄ es aÁ sua realizacàaÄo, a autoridade deve negociar estas
condicàoÄ es com as partes implicadas.
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A aquisicàaÄo de uma empresa deve ser notificada aÁ Autoridade da ConcorreÃncia no prazo de uma
semana apoÂ s a aquisicàaÄo. A Autoridade dispoÄ e do prazo maÂximo de um meÃs apoÂ s a recepcàaÄo da
notificacàaÄo para comunicar se a aquisicàaÄo seraÂ objecto de uma investigacàaÄo aprofundada. A proposta
de proibicàaÄo da aquisicàaÄo de uma empresa deve ser transmitida ao Conselho da ConcorreÃncia num
prazo de treÃs meses a partir do momento em que a Autoridade decidiu proceder aÁ averiguacàaÄo. O
Conselho da ConcorreÃncia deve tomar a sua decisaÄo sobre o caso no prazo de treÃs meses a contar da
data da proposta. A aquisicàaÄo naÄo pode ser efectuada antes da conclusaÄo do processo, a naÄo ser que a
execucàaÄ o da aquisicàaÄ o seja autorizada separadamente. No procedimento do Conselho da
ConcorreÃncia, a proibicàaÄo da execucàaÄo da aquisicàaÄo cessa se o Conselho naÄo decidir em sentido
contraÂrio no prazo de um meÃs a contar da data da proposta da Autoridade ou da data de apresentacàaÄo
de uma queixa.

As aquisicàoÄ es de empresas no mercado da electricidade estaÄo, aleÂm disso, sujeitas a uma disposicàaÄo
especõÂfica, nos termos da qual o Conselho da ConcorreÃncia pode, sob proposta da Autoridade, proibir
uma aquisicàaÄo de empresa no sector da electricidade se esta conferir uma parte de mercado
correspondente a mais de 25% das redes de distribuicàaÄo a nõÂvel nacional. Esta disposicàaÄo diz respeito
aÁs actividades nas redes com uma tensaÄo de 400 Volts, em que saÄo mais evidentes os efeitos negativos
da integracàaÄo vertical.

Em 1.7.1998, o MinisteÂrio da InduÂ stria e do ComeÂrcio tomou decisoÄ es relativamente aÁ obrigatoriedade
de declarar as aquisicàoÄ es de empresas (499/1998) e ao caÂlculo do volume de negoÂ cios das partes nas
aquisicàoÄ es de empresas (498/1998). Estas decisoÄ es entraram em vigor em 1.10.1998. Em 15.9.1998, a
Autoridade da ConcorreÃncia publicou uma comunicacàaÄo sobre o controlo das aquisicàoÄ es de empresas.

Foi igualmente incluõÂda na Lei relativa aÁs restricàoÄ es da concorreÃncia uma alteracàaÄo (303/1998) que
introduz uma disposicàaÄo referente aÁs restricàoÄ es pouco significativas da concorreÃncia: a Autoridade da
ConcorreÃncia naÄo pode adoptar medidas se as restricàoÄ es de concorreÃncia naÄo tiverem uma influeÃncia
significativa sobre a concorreÃncia econoÂ mica. Em 17.9.1998, a Autoridade da ConcorreÃncia publicou
uma comunicacàaÄo relativa aÁs restricàoÄ es pouco significativas da concorreÃncia.

Foi introduzida na lei uma disposicàaÄo relativamente ao certificado negativo, a fim de aumentar a
proteccàaÄo jurõÂdica das empresas. EÂ possõÂvel solicitar aÁ Autoridade da ConcorreÃncia um certificado
negativo para as proibicàoÄ es previstas na Lei relativa aÁs restricàoÄ es da concorreÃncia, aÁ excepcàaÄo da
proibicàaÄo de abuso de posicàaÄo dominante. Em 30.9.1998, a Autoridade da ConcorreÃncia publicou as
instrucàoÄ es relativas ao pedido de uma isencàaÄo e de um certificado negativo.

Em conformidade com a nova disposicàaÄo relativa aÁ indemnizacàaÄo prevista na Lei relativa aÁs restricàoÄ es
da concorreÃncia, uma empresa que, deliberadamente ou por negligeÃncia, infrinja a Lei relativa aÁs
restricàoÄ es da concorreÃncia ou as disposicàoÄ es ou decretos adoptados por forcàa desta lei eÂ obrigada a
indemnizar a(s) outra(s) empresa(s) dos prejuõÂzos provocados. O objectivo eÂ clarificar a indemnizacàaÄo
relativa aos prejuõÂzos provocados pela restricàaÄo em mateÂria de concorreÃncia, sobretudo nos casos em
que naÄo exista acordo entre o responsaÂvel pelos prejuõÂzos e a empresa võÂtima dos mesmos. Os pedidos
de indemnizacàaÄo saÄo examinados pelos tribunais comuns, que podem solicitar um parecer aÁ

Autoridade da ConcorreÃncia.

Irlanda

A Autoridade da ConcorreÃncia (Competition Authority) publicou uma decisaÄo de isencàaÄo por
categoria, relativa a acordos entre fornecedores e distribuidores (Category Certificate/Licence, in
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respect of Agreements between Suppliers and Resellers), DecisaÄo n.o 528 de 4 de Dezembro de 1998.
Esta isencàaÄo por categoria eÂ aplicaÂvel de 1 de Janeiro de 1999 a 31 de Dezembro de 2003.

Luxemburgo

Os trabalhos de investigacàaÄo que o MinisteÂrio da Economia estaÂ a efectuar em colaboracàaÄo com o
Departamento de Direito EconoÂ mico do Centro de InvestigacàaÄo PuÂ blica para adaptar a Lei relativa aÁs
praÂticas comerciais restritivas, de 17 de Junho de 1970, progrediram significativamente durante o ano
de 1998. Foi efectuada uma ampla consulta aos consumidores e aos meios profissionais. As consultas,
muito construtivas, permitiram uma melhor explanacàaÄo dos planos de reforma aÁ luz dos problemas
reais com que deparam os operadores nos respectivos mercados especõÂficos. Trata-se de um projecto
ambicioso, que tentaraÂ demonstrar a necessidade de a legislacàaÄo da concorreÃncia se inserir num
contexto mais vasto, a fim de ser coerente com a legislacàaÄo relativa aÁ concorreÃncia desleal e aÁ

proteccàaÄo dos consumidores.

O Ministro luxemburgueÃs da Economia atribui grande importaÃncia aÁ modernizacàaÄo da polõÂtica de
concorreÃncia que, no aÃmbito da descentralizacàaÄo dos processos comunitaÂrios, deveraÂ ter maior
aplicacàaÄo nos anos vindouros. O projecto de reforma deveraÂ poder ser enviado aÁs instaÃncias de
consulta e de decisaÄo no segundo semestre de 1999.

PaõÂses Baixos

Em Janeiro de 1998, o Governo neerlandeÃs definiu os princõÂpios do controlo (geral e especõÂfico) a
exercer sobre os servicàos de utilidade puÂ blica liberalizados. O Governo definiu a sua posicàaÄo a este
propoÂ sito com base na Lei geral da concorreÃncia, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1998, e no
aÃmbito da liberalizacàaÄo dos servicàos de utilidade puÂ blica. Era importante especificar os fundamentos
do sistema, a fim de evitar que a funcàaÄo de controlo se dispersasse por vaÂrios organismos e que
surgissem incoereÃncias a nõÂvel da aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia.

Por princõÂpio, os PaõÂses Baixos naÄo saÄo favoraÂveis aÁ criacàaÄo de regimes especõÂficos: paralelamente aÁ Lei
da concorreÃncia, aplicaÂvel a todos os sectores econoÂ micos, soÂ seraÄo adoptadas disposicàoÄ es especõÂficas a
um sector se o regime geral naÄo permitir obter os resultados pretendidos. Deve ser efectuada uma
avaliacàaÄo perioÂ dica, em princõÂpio de treÃs em treÃs anos, da necessidade de regimes especõÂficos.

A necessidade de regras especõÂficas naÄo implica automaticamente a necessidade de um »regulador»
distinto para o controlo da sua aplicacàaÄo. Esta responsabilidade pode ser confiada ao organismo geral
de controlo, a autoridade neerlandesa responsaÂvel pela concorreÃncia (Nederlandse Mededingingsau-
toriteit ou NMa), ou a uma entidade integrada nesta autoridade.

DeveraÂ ser definida com rigor a relacàaÄo administrativa entre a autoridade neerlandesa responsaÂvel
pela concorreÃncia e os outros eventuais organismos de controlo. O organismo de controlo especõÂfico
deve, relativamente a certas decisoÄ es, chegar a acordo com a autoridade responsaÂvel pela concorreÃncia,
nomeadamente na eventualidade de interpretacàaÄo divergente de certas nocàoÄ es do direito da
concorreÃncia.

Os princõÂpios de base formulados pelo Governo foram, desde entaÄo, consagradas nas suas leis, nos seus
projectos de leis e nas suas declaracàoÄ es de intencàaÄo.
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A nova Lei das telecomunicacàoÄ es entrou em vigor e estaÂ a ser elaborada uma nova Lei dos correios.
Foi criado um organismo de controlo: a autoridade independente para os correios e telecomunicacàoÄ es
(Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit ou OPTA). O Governo tem intencàaÄo de
obrigar a OPTA a tomar certas decisoÄ es em concertacàaÄo com a NMa.

Foi criado, com base na referida lei de 1998, um servicào responsaÂvel pela execucàaÄo e pelo controlo da
Lei relativa aÁ electricidade (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet ou DTE). Este servicào
toma certas decisoÄ es em concertacàaÄo com a NMa. O DTE constitui uma entidade integrada na NMa.

Segundo o projecto de Lei relativa ao gaÂs, naÄo existiraÂ um organismo de controlo especõÂfico para este
sector, que seraÂ controlado pela NMa.

No sector dos transportes puÂ blicos (locais e regionais) naÄo se preveÃ, igualmente, a criacàaÄo de qualquer
organismo distinto, devendo ser atribuõÂdas competeÃncias especõÂficas aÁ NMa.

Reino Unido

Em 9 de Novembro, o projecto de lei britaÃnica da concorreÃncia, de 1998 (Competition Act 1998),
obteve aprovacàaÄo real (Royal Assent). Esta lei tem por objecto o reforcào do direito britaÃnico em
mateÂria de concorreÃncia substituindo uma grande parte do sistema actual por duas proibicàoÄ es muito
proÂ ximas dos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE, referindo-se a primeira aos acordos entre empresas, aÁs
decisoÄ es de associacàoÄ es de empresas e aÁs praÂticas concertadas cujo objecto eÂ impedir, restringir ou
falsear a concorreÃncia e que podem afectar o comeÂrcio no Reino Unido e a segunda aÁs praÂticas que
constituem abuso de posicàaÄo dominante e que podem igualmente afectar o comeÂrcio no Reino Unido.
A mesma lei preveÃ derrogacàoÄ es a favor dos acordos cujas vantagens compensem os seus efeitos
negativos sobre a concorreÃncia.

As proibicàoÄ es previstas por esta lei entraraÄo em vigor em 1 de Marcào de 2000 e, nessa altura,
substituiraÄo a Lei relativa aÁs praÂticas comerciais restritivas, de 1976, (Restrictive Trade Practices Act
1976), a Lei relativa aos precàos de revenda de 1976 (Resale Prices Act 1976), bem como o essencial da
Lei da concorreÃncia de 1980 (Competition Act 1980). Esta lei reforcàaraÂ os poderes do Director-Geral
da ConcorreÃncia britaÃnico em mateÂria de sancàoÄ es, de controlos e de execucàaÄo, incluindo a sua
competeÃncia para aplicar coimas e impor medidas cautelares. A referida lei seraÂ aplicada e executada
pelo Director-Geral e, ao mesmo tempo, no que diz respeito aos sectores especõÂficos regulamentados,
pelas entidades reguladoras dos sectores das telecomunicacàoÄ es, do gaÂs e da electricidade, da aÂgua e do
tratamento das aÂguas usadas e dos servicàos de transporte ferroviaÂrio. A actual comissaÄo responsaÂvel
pelas questoÄ es relativas aos monopoÂ lios e aÁs operacàoÄ es de concentracàaÄo (Monopolies and Mergers
Commission) seraÂ substituõÂda por uma nova autoridade responsaÂvel pela concorreÃncia, a ComissaÄo da
ConcorreÃncia, e constituiraÂ tambeÂm uma instaÃncia de recurso das decisoÄ es do Director-Geral e dos
legisladores.

O direito da concorreÃncia em vigor no Reino Unido continuaraÂ a ser aplicado ateÂ 1 de Marcào de 2000.
PoreÂm, o «Restrictive Trade Practices Act» apenas seraÂ aplicado de forma alterada, impondo a
notificacàaÄo formal dos acordos de fixacàaÄo dos precàos ao Director-Geral, que manteraÂ o poder para
exigir a conclusaÄo dos mesmos se considerar que os acordos notificados saÄo anticoncorrenciais.

Um dos objectivos da nova lei eÂ adaptar tanto quanto possõÂvel as regras nacionais aÁs regras
comunitaÂrias. O disposto no seu artigo 60.o estabelece que as autoridades britaÃnicas devem solucionar
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os problemas de concorreÃncia respeitando, na medida do possõÂvel e em funcàaÄo das diferencàas
existentes, os princõÂpios do Tratado e da jurisprudeÃncia europeia.

A nova lei naÄo teraÂ qualquer incideÃncia directa sobre a regulamentacàaÄo britaÃnica em mateÂria de
operacàoÄ es de concentracàaÄo. Estas continuaraÄo a ser apreciadas aÁ luz das disposicàoÄ es pertinentes da Lei
relativa aÁs praÂticas comerciais leais, de 1973 (Fair Trading Act 1973), e os acordos de operacàoÄ es de
concentracàaÄo na acepcàaÄo desta lei de 1973 seraÄo geralmente excluõÂdos do aÃmbito de aplicacàaÄo da lei de
1998, tal como as restricàoÄ es consideradas acessoÂ rias a estes acordos. O Governo anunciou a intencàaÄo de
reavaliar a eficaÂcia da regulamentacàaÄo britaÃnica actual em mateÂria de operacàoÄ es de concentracàaÄo e
proximamente poderaÂ ser publicado um documento de consulta.

SueÂcia

Em 1 de Julho de 1998, entraram em vigor alteracàoÄ es aÁ Lei da concorreÃncia. Relativamente a certas
decisoÄ es da Autoridade da ConcorreÃncia (Konkurrensverket) foi alterada a ordem das vias de recurso.
Por exemplo, a partir de agora os recursos contra as decisoÄ es de naÄo intervencàaÄo, de isencàaÄo e de
injuncàaÄo devem ser apresentados directamente ao tribunal de uÂ ltima instaÃncia, isto eÂ, o Tribunal de
ComeÂrcio (Marknadsdomstolen). Anteriormente, estes recursos tinham que ser apresentados ao
tribunal de primeira instaÃncia de Estocolmo (Stockholms tingsraÈtt). Esta alteracàaÄo destina-se a dar aÁs
empresas em questaÄo a possibilidade de obterem uma decisaÄo definitiva com maior celeridade.

Simultaneamente, foram alargadas as possibilidades de a Autoridade da ConcorreÃncia impor «medidas
provisoÂ rias». A partir de 1 de Julho de 1998, as decisoÄ es desta natureza podem ser tomadas desde que
existam «razoÄ es especõÂficas», quando anteriormente eram exigidas «razoÄ es excepcionais», por
exemplo, o risco de eliminacàaÄo de um concorrente.

As regras processuais da Autoridade da ConcorreÃncia foram igualmente alteradas. Deste modo, por
exemplo, a Autoridade da ConcorreÃncia deve, a partir de agora, decidir sobre um pedido de isencàaÄo
num prazo maÂximo de um ano, que anteriormente naÄo era aplicaÂvel.

AÁ luz dos trabalhos em curso na ComissaÄo, o Governo decidiu prorrogar ateÂ 30 de Junho de 2000 o
regulamento de isencàaÄo por categoria aplicaÂvel aos acordos de franquia. Por sua vez, os regulamentos
de isencàaÄo aplicaÂveis aos acordos de especializacàaÄo e de investigacàaÄo e desenvolvimento foram
prorrogados ateÂ 30 de Junho de 2001.

O Governo criou um grupo de trabalho que estaÂ a analisar, nomeadamente, a Lei da concorreÃncia no
que diz respeito aÁ cooperacàaÄo entre pequenas empresas. No aÃmbito destes trabalhos, estaÂ a ser revisto
o regulamento de isencàaÄo por categoria aplicaÂvel especificamente aÁ SueÂcia a favor das cadeias
comerciais de retalho.

Por outro lado, num estudo realizado pelos servicàos do Governo saÄo propostas alteracàoÄ es aÁs regras do
controlo das concentracàoÄ es de empresas. A Autoridade da ConcorreÃncia aprovou o essencial destas
propostas, que harmonizam sobretudo o direito nacional com o direito comunitaÂrio.
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B Ð AplicacàaÄ o das regras de concorreÃ ncia comunitaÂ rias pelas
autoridades nacionais

Actualmente, em sete Estados-Membros (AÂ ustria, Dinamarca, FinlaÃndia, Irlanda, Luxemburgo,
Reino Unido e SueÂcia) a autoridade da concorreÃncia naÄo tem poderes para aplicar directamente o n.o 1
do artigo 81.o e o artigo 82.o. PoreÂm, na SueÂcia, esta possibilidade estaÂ a ser examinada por um comiteÂ

governamental.

O n.o 1 do artigo 81.o e o artigo 82.o foram aplicados em 1998 pelas autoridades responsaÂveis pela
concorreÃncia da Alemanha, Espanha, Francàa e ItaÂ lia. O artigo 84.o foi aplicado pela autoridade da
concorreÃncia do Reino Unido. Foram mencionados pelas autoridades francesas e neerlandesas casos
de aplicacàaÄo do artigo 9.o do Regulamento das concentracàoÄ es. Estas autoridades, bem como a
autoridade dinamarquesa, fizeram refereÃncia aÁ aplicacàaÄo da ComunicacàaÄo sobre a cooperacàaÄo entre a
ComissaÄo e as autoridades nacionais de concorreÃncia no que diz respeito aÁ aplicacàaÄo dos artigos 81.o e
82.o.

O presente capõÂtulo inclui igualmente um resumo de decisoÄ es, baseadas no direito nacional, assinaladas
pelas autoridades responsaÂveis pela concorreÃncia da AÂ ustria, BeÂ lgica, FinlaÃndia, Portugal e SueÂcia,
essencialmente por considerarem que as mesmas se revestem de importaÃncia especõÂfica do ponto de
vista comunitaÂrio. SaÄo igualmente referidas as decisoÄ es judiciais em recursos contra as decisoÄ es das
autoridades da concorreÃncia.

Alemanha

Durante o perõÂodo em refereÃncia, o Servicào Federal da ConcorreÃncia aplicou em quatro casos as regras
comunitaÂrias nesta mateÂria.

No aÃmbito de um procedimento iniciado em aplicacàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o contra precàos de venda
aconselhados fixados para o transporte agrupado, efectuado pelos operadores de transportes, o
referido servicào decidiu tolerar esta praÂtica, ateÂ aÁ supressaÄo da disposicàaÄo derrogatoÂ ria do n.o 2 do
artigo 99.o da GWB, que se tornou efectiva com a entrada em vigor da Sexta Lei que altera a GWB, em
1 de Janeiro de 1999. Anteriormente, o servicào tinha comunicado a proibicàaÄo de precàos aconselhados aÁ

AssociacàaÄo Federal dos Transportes e Armazenagem (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.).

Os processos relativos aÁ infraccàaÄo aos artigos 81.o e 82.o das claÂusulas de cobertura total das
necessidades previstas pelos contratos de fornecimento de gaÂs natural puderam ser suspensos, dado
que as empresas de distribuicàaÄo de gaÂs em causa renunciaram aÁ aplicacàaÄo dessas claÂusulas.

Num processo contra a companhia de caminho-de-ferro alemaÄ , a «Deutsche Bahn AG», a empresa
DFO (Deutsche FaÈhrgesellchaft Ostsee-mbH) e a empresa imobiliaÂria da Deutsche Bahn (Deustche
Bahn Immobiliengesellschaft mbH), o Servicào deu inõÂcio a um procedimento nos termos do artigo 82.o

do Tratado e dos artigos 22.o e 26.o da Lei Federal da concorreÃncia (GWB), pelo facto destas empresas
terem recusado a outras empresas de transportes fluviais concorrentes a utilizacàaÄo em comum das
instalacàoÄ es portuaÂrias de Puttgarden.

O servicào considera que a recusa da Deutsche Telekom AG de comunicar aos requerentes, em mateÂria
de utilizacàaÄo fora de linha, a totalidade dos dados de que dispoÄ e, constitui uma praÂtica abusiva. O
servicào entende que a disponibilizacàaÄo incompleta destes dados a terceiros impede seriamente os
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potenciais concorrentes de acederem aos mercados dos produtos dos servicàos de informacàoÄ es e das
listas de assinantes. Do mesmo modo, o sistema de remuneracàaÄo aplicado ao fornecimento de dados
sobre os assinantes eÂ especialmente abusivo e entrava uma concorreÃncia efectiva nos mercados dos
referidos produtos. Foi dado inõÂcio a um procedimento com base no artigo 82.o do Tratado, em
conjugacàaÄo com os artigos 47.o e 26.o da GWB.

Durante o perõÂodo considerado, o Supremo Tribunal (Bundesgerichtshof) confirmou uma decisaÄo de
proibicàaÄo do Servicào Federal da ConcorreÃncia; o outro processo pendente no Tribunal de Recurso de
Berlim (Kammergericht) poÃ de ser encerrado;

O Supremo Tribunal confirmou a proibicàaÄo de aplicacàaÄo do contrato de sociedade da Carpartner
Autovermietung GmbH (Carpartner) e dos contratos de cooperacàaÄo celebrados entre os seus
associados e empresas de seguros automoÂ veis, pronunciada ao abrigo do artigo 1.o da GWB, bem como
do n.o 1 do artigo 81.o. Segundo o Tribunal, a criacàaÄo da Carpartner por seis empresas de seguros, a fim
de concentrar a procura de contratos bilaterais com empresas de aluguer de automoÂ veis na
substituicàaÄo de veõÂculos acidentados, implicava uma limitacàaÄo das possibilidades de que dispoÄ em os
parceiros no mercado para evitarem esses contratos.

A supressaÄo do contrato de delimitacàaÄo geograÂfica de actividade concluõÂdo entre a Ruhrgas e a
Thyssengas permitiu encerrar o processo pendente no Tribunal de Recurso de Berlim (Kammergericht
Berlin). Posteriormente, este retirou o seu pedido de reenvio apresentado em 1996 ao Tribunal de
Justicàa.

AÂ ustria

No processo Oscar Bronner contra Mediaprint, pendente na AÂ ustria desde 1995 e entretanto tambeÂm
parcialmente junto do Tribunal de Justicàa das Comunidades Europeias, atraveÂs de um pedido de
decisaÄo prejudicial, o Tribunal da ConcorreÃncia (Kartellgericht) tomou uma decisaÄo definitiva,
confirmada pelo Supremo Tribunal (Oberster Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), relativamente aÁ acusacàaÄo da
praÂtica de precàos de dumping. Tendo devidamente em conta a jurisprudeÃncia do Tribunal, o Tribunal
da ConcorreÃncia considerou que o facto de baixar de uma forma espectacular e durante um curto
perõÂodo o precào das ofertas de emprego publicadas nos jornais diaÂrios austrõÂacos com maior tiragem
naÄo constituõÂa uma medida contraÂria aÁ concorreÃncia em mateÂria de prestacàaÄo de servicàos. A parte
requerente naÄo conseguiu provar que a defesa prosseguia uma estrateÂgia de expulsaÄo dos concorrentes
do mercado. Por conseguinte, a empresa editora (defesa), cujos precàos dos anuÂ ncios tinham sido
provisoriamente suspensos mediante procedimento cautelar, poderaÂ fixaÂ-los de novo livremente.

No que diz respeito aÁ segunda acusacàaÄo da parte requerente, que invocava que a integracàaÄo no uÂ nico
sistema de distribuicàaÄo domiciliaÂria de diaÂrios existente na AÂ ustria e pertencente aÁ parte acusada eÂ

indispensaÂvel, o Tribunal de Justicàa proferiu o seu acoÂ rdaÄo em 26 de Novembro de 1998 250. O Tribunal
afirmou que a decisaÄo do tribunal nacional se baseava obviamente no artigo 35.o do «Kartellgesetz»
(Lei austrõÂaca da concorreÃncia) e naÄo no artigo 82.o do Tratado CE, mas que era possõÂvel que se
verificasse uma situacàaÄo de conflito entre o direito nacional e o direito comunitaÂrio, de modo que a
decisaÄo prejudicial seria justificada e que, no caso em aprecào, devido aÁ existeÃncia de outros modos de
distribuicàaÄo de um diaÂrio, a recusa de integracàaÄo num sistema de entrega ao domicõÂlio naÄo constitui um
abuso de posicàaÄo dominante na acepcàaÄo do artigo 82.o. O Tribunal da ConcorreÃncia ainda naÄo proferiu
a sua decisaÄo.

250 Processo C-7/97.
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Na sua DecisaÄo 16Ok7/98, o Supremo Tribunal (Oberster Gerichtshof), na qualidade de Supremo
Tribunal da ConcorreÃncia (Kartellobergericht), anulou uma decisaÄo de suspensaÄo proferida pelo
Tribunal da ConcorreÃncia no que diz respeito aÁ notificacàaÄo de um sistema de eliminacàaÄo dos resõÂduos
abrangendo todo o territoÂ rio austrõÂaco. Este sistema tinha sido igualmente notificado aÁ ComissaÄo em
1994, em conformidade com o n.o 3 do artigo 81.o. A decisaÄo de anulacàaÄo tornava necessaÂria uma
decisaÄo da ComissaÄo, que naÄo tinha ainda dado oficialmente inõÂcio ao procedimento. O Supremo
Tribunal da ConcorreÃncia justificou a sua decisaÄo invocando que o direito nacional da concorreÃncia
devia ser aplicado paralelamente ao direito comunitaÂrio aplicaÂvel na mateÂria. Por conseguinte, tendo
em conta que uma eventual autorizacàaÄo da ComissaÄo Europeia naÄo pode por si soÂ servir de base para a
decisaÄo da autoridade nacional, um processo iniciado por forcàa da lei austrõÂaca em mateÂria de
concorreÃncia naÄo pode ser suspenso.

BeÂlgica

Num recurso contra uma decisaÄo do Conselho da ConcorreÃncia, o Tribunal de Recurso de Bruxelas
decidiu que eram proibidos os precàos de revenda impostos. Em 1977, o Conselho da ConcorreÃncia
tinha determinado que um sistema de precàos de venda impostos aos retalhistas individuais constituõÂa
um acordo restritivo da concorreÃncia e, por conseguinte, naÄo podia beneficiar de uma isencàaÄo. O
Tribunal de Recurso de Bruxelas confirmou a decisaÄo do Conselho, concluindo que este sistema de
precàos de revenda impostos naÄo oferecia ao consumidor uma parte equitativa dos lucros
eventualmente resultantes dos acordos e, por conseguinte, naÄo podia beneficiar de uma isencàaÄo.

A decisaÄo de concentracàaÄo mais importante tratada em 1998 pelo Conselho da ConcorreÃncia foi a
operacàaÄo, notificada em Abril de 1998, mediante a qual a Cognizant viria a adquirir o controlo a nõÂvel
mundial da Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Tendo em conta que existiam seÂrias duÂ vidas
quanto aÁ legalidade desta operacàaÄo, a sua estrutura foi alterada. A nova estrutura preveÃ a aquisicàaÄo
por parte da IMS de certas actividades da PMSI, incluindo das suas filiais europeias e japonesas, com
excepcàaÄo das filiais belgas, em relacàaÄo aÁs quais estava prevista uma opcàaÄo de aquisicàaÄo de accàoÄ es. Esta
concentracàaÄo foi proibida em 14 de Dezembro de 1998 pelo Conselho, uma vez que a posicàaÄo
dominante da IMS no mercado belga de estudos de mercado e de observacàaÄo das vendas de produtos
farmaceÃuticos teria sido reforcàada.

Tendo em conta que a questaÄo da aquisicàaÄo relativa a uma das filiais tinha sido jaÂ suscitada aquando da
segunda fase, o Conselho obrigou as partes a assumirem o compromisso de anular a concentracàaÄo e de
vender as accàoÄ es adquiridas.

Dinamarca

Com base na ComunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo com as autoridades da ConcorreÃncia dos Estados-
-Membros, o Conselho da ConcorreÃncia instruiu uma denuÂ ncia que lhe tinha sido transmitida pela
ComissaÄo. Esta denuÂ ncia dizia respeito a uma circular que a AssociacàaÄo Dinamarquesa dos
ConcessionaÂrios AutomoÂ veis (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF) tinha enviado aos seus
membros.

Nesta circular, a DAF declarava que a liberdade individual dos seus membros para fixar os precàos e as
reducàoÄ es de precàos devia ser interpretada no sentido de que podiam legalmente solicitar um
adiantamento mais elevado em caso de venda a cidadaÄos de outros paõÂses da UniaÄo Europeia.
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A DAF convidava, assim, os concessionaÂrios automoÂ veis dinamarqueses a praticar Ð a tõÂtulo geral Ð
uma diferenciacàaÄo dos precàos relativamente aos adquirentes naÄo dinamarqueses.

Por forcàa do artigo 6.o da Lei da concorreÃncia, tais iniciativas de uma associacàaÄo sectorial saÄo proibidas
porque podem conduzir a uma praÂtica uniforme em mateÂria de precàos e limitar as vendas a certas
categorias de clientes.

O Conselho da ConcorreÃncia obrigou a DAF a retirar esta circular e a enviar outra rectificativa
relativamente ao adiantamento solicitado pelos concessionaÂrios em caso de venda a cidadaÄos da
UniaÄo Europeia.

Espanha

O contencioso entre as empresas ARCO e Repsol foi suscitado pelos acordos de cessaÄo das accàoÄ es que
a ARCO CHEMICALS possuõÂa na faÂbrica de Puertollano, propriedade de uma empresa detida a 50%
por cada uma das duas empresas. Nesta faÂbrica foi desenvolvida durante os anos 60 uma teÂcnica de
producàaÄo conjunta de oÂ xido de propileno e de estireno monoÂ mero. A ARCO, quando cedeu a sua
participacàaÄo em 1986, impoÃ s limites ao desenvolvimento da capacidade de producàaÄo da Repsol. Este
facto deu origem a um longo litõÂgio, aberto em vaÂrias frentes, entre as duas empresas quando a Repsol,
face aos excelentes resultados desta teÂcnica a nõÂvel comercial e ecoloÂ gico, quis em seguida aumentar a
producàaÄo, tendo construõÂdo uma faÂbrica em Tarragona.

A ARCO apresentou aÁ CaÃmara de ComeÂrcio Internacional de Paris uma queixa contra a Repsol e
notificou estes acordos aÁ DG IV, a fim de obter uma isencàaÄo nos termos do n.o 3 do artigo 81.o. Por sua
vez, a Repsol apresentou ao Servicào de Defesa da ConcorreÃncia (SDC) e aÁ DG IV uma denuÂ ncia
contra a ARCO, porque considerava que estes acordos eram contraÂrios aÁ Lei da defesa da
concorreÃncia e ao n.o 1 do artigo 81.o. O SDC e a DG IV deram, portanto, inõÂcio a processos relativos a
praÂticas restritivas (processos IV/36.233 da DG IV e n.o 1454/96 do SDC).

O SDC teve conhecimento, atraveÂs de notõÂcias de imprensa, que as duas partes tinham chegado a um
acordo que punha termo ao seu longo litõÂgio e eliminava as principais restricàoÄ es de concorreÃncia.
Posteriormente, deu inõÂcio a um processo de investigacàaÄo confidencial (ref.a. 1742/97) para examinar a
compatibilidade dos novos acordos notificados aÁ DG IV (processo IV/36.838).

A DG IV encerrou os dois processos no inõÂcio de 1998 e o SDC, apoÂ s ter analisado os novos acordos e
recebido a notificacàaÄo de desisteÃncia das partes, tomou igualmente uma decisaÄo positiva no
processo 1454/96, em 24 de Fevereiro de 1998, e de arquivamento do processo de investigacàaÄo
confidencial n.o 1742/97, em 5 de Janeiro.

Por decisaÄo de 26 de Maio de 1997, o Tribunal de Defesa da ConcorreÃncia adoptou a medida cautelar
proposta pelo SDC, a pedido da requerente, MC. LANE, obrigando a TABACALERA a entregar aÁ

MC. LANE, em condicàoÄ es naÄo discriminatoÂ rias, toda a producàaÄo de tabaco manufacturado durante um
perõÂodo de seis meses.

A TABACALERA deteÂm o monopoÂ lio no mercado em causa do fabrico e da venda de tabacos em
Espanha e ocupa, igualmente, uma posicàaÄo dominante «de facto» no mercado da distribuicàaÄo grossista
e importacàaÄo de tabaco manufacturado. Ainda que em 1995 a MC. LANE tenha obtido a autorizacàaÄo
exigida para operar como empresa de distribuicàaÄo, de acordo com a denuÂ ncia foi impedida de o fazer
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devido aÁ recusa da TABACALERA em lhe fornecer os produtos que fabrica e aos contratos de
distribuicàaÄo exclusiva que esta uÂ ltima concluiu com outros produtores de tabaco.

Esta decisaÄo foi notificada aÁ TABACALERA em 29 de Maio de 1997. Por decisaÄo de 30 de Julho de
1997, o Tribunal ordenou aÁ TABACALERA que, no prazo de dez dias, fizesse uma proposta de
fornecimento aÁ MC. LANE, sob pena de aplicacàaÄo de uma sancàaÄo pecuniaÂria compulsoÂ ria de
150 000 pesetas por dia no caso de naÄo execucàaÄo.

Em 18 de Novembro, a TABACALERA alegou a existeÃncia de propostas de negociacàaÄo relativamente
aÁ entrega de produtos a que a MC. LANE naÄo teria dado qualquer resposta. O Tribunal solicitou
confirmacàaÄo ao SDC da existeÃncia destas propostas e, nesse caso, se a execucàaÄo da decisaÄo do Tribunal
estava confirmada. O SDC informou o Tribunal de que as propostas e as respostas em questaÄo eram as
mesmas de que jaÂ dispunha e que naÄo tendo sido apresentado qualquer documento novo deveria
considerar-se que a TABACALERA naÄo procedeu aÁ sua execucàaÄo.

Em 4 de Fevereiro de 1998, o Tribunal decidiu aplicar uma multa aÁ TABACALERA de um montante
de 15 450 000 pesetas por naÄo execucàaÄo da sua decisaÄo de 26 de Maio de 1997.

Por decisaÄo de 15 de Julho de 1998, o Tribunal decidiu rejeitar o pedido de medidas cautelares
apresentado pelo SDC a pedido dos requerentes FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles (FEH), AgrupacioÂ n
Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol MeliaÂ), Ciga
International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A. (Cigahotels) e
NH Hoteles S.A. (NH Hoteles). Estas medidas destinavam-se a «obrigar a EGEDA a naÄo aplicar, por
todos os meios, as tarifas publicadas por este organismo em Dezembro de 1997, constantes do
ponto 1.A.3 da 'Tabela aplicaÂvel ao direito da autorizacàaÄo de reproducàaÄo e ao direito de remuneracàaÄo
de que beneficiam os produtores de registos audiovisuais nas retransmissoÄ es [n.o 2, alõÂnea f), do
artigo 20.o do texto codificado da Lei relativa aÁ propriedade intelectual] e comunicacàoÄ es, num local
acessõÂvel ao puÂ blico [n.o 2, alõÂnea g), do artigo 20.o desta lei]', e a naÄo aplicar igualmente as tarifas
publicadas antes de Dezembro de 1997 relativamente aÁ retransmissaÄo de obras e de registos
audiovisuais contidos em emissoÄ es e/ou transmissoÄ es de organismos de teledifusaÄo e efectuados em
estabelecimentos de hotelaria».

A EGEDA eÂ o organismo de gestaÄo dos direitos de autor dos produtores de obras audiovisuais. Neste
processo, os requerentes naÄo lhe reconhecem o direito de cobrar qualquer montante para encaminhar
os programas captados pelas antenas de televisaÄo dos hoteÂ is para os quartos, porque consideram que
nestes casos naÄo existe «comunicacàaÄo ao puÂ blico» [n.o 2, alõÂnea g), do artigo 20.o] e «retransmissaÄo»
[n.o 2, alõÂnea f), do artigo 20.o] da obra radiodifundida, previstas na Lei relativa aÁ propriedade
intelectual e, de facto, contestaram esta interpretacàaÄo em vaÂrios processos iniciados junto de tribunais
comuns.

O Tribunal considerou que neste processo naÄo estavam reunidas as condicàoÄ es de fumus boni juris e de
urgeÃncia necessaÂrias aÁ adopcàaÄo de medidas cautelares.

O Tribunal adoptou a medida cautelar proposta pelo SDC que consiste em suspender, durante seis
meses, a aplicacàaÄo de uma das condicàoÄ es gerais de venda da GLAXO WELLCOME S.A. e das suas
filiais. Considerou igualmente necessaÂrio impor aÁ AssociacàaÄo dos Exportadores EspanhoÂ is de Produtos
FarmaceÃ uticos, aÁ AssociacàaÄ o dos EmpresaÂ rios de Cooperativas FarmaceÃ uticas e aÁ

SPAIN PHARMA S.A., os requerentes, uma caucàaÄo solidaÂria de 600 milhoÄ es de pesetas na
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eventualidade de a medida cautelar naÄo ser confirmada pela decisaÄo final que for tomada no aÃmbito do
processo.

Em 6 de Marcào de 1998, o servicào comercial da GLAXO enviou aos grossistas novas condicàoÄ es gerais
de venda das especialidades farmaceÃuticas comercializadas por este grupo, informando-os de que as
mesmas entrariam em vigor no dia 9 do mesmo meÃs. Estas condicàoÄ es gerais, que se destinam a fixar o
quadro contratual no aÃmbito do qual se efectua a venda das especialidades farmaceÃuticas aos grossistas
de medicamentos, fixam duas tarifas consoante o destino dos produtos. AtraveÂs destas novas
condicàoÄ es, a GLAXO tentava travar as exportacàoÄ es paralelas efectuadas por certos grossistas de
Espanha para outros paõÂses da CE nos quais o precào dos medicamentos era mais elevado. As duas
tarifas comportavam diferencàas de precàos que chegavam ateÂ 2 500%.

Em 6 de Marcào, a GLAXO notificou as novas condicàoÄ es gerais de venda aÁ ComissaÄo Europeia,
solicitando um certificado negativo ou, supletivamente, uma isencàaÄo ao abrigo do n.o 3 do artigo 81.o.
A partir de 13 de Marcào, a GLAXO deixou de fornecer os seus produtos aos grossistas que naÄo tinham
assinado as condicàoÄ es gerais de venda.

Por decisaÄo de 22 de Abril de 1998, o SDC decidiu dar inõÂcio a um processo relativamente a praÂticas
proibidas pelos artigos 1.o e 7.o da Lei da defesa da concorreÃncia (LDC) e pelo n.o 1 do artigo 81.o. A
DG IV enviou aÁ GLAXO uma carta de adverteÃncia a propoÂ sito do acordo notificado por esta uÂ ltima
em que considerava, apoÂ s exame preliminar, que este acordo parecia conter ou dar origem a restricàoÄ es
da concorreÃncia incompatõÂveis com o n.o 1 do artigo 81.o e naÄo susceptõÂveis de beneficiar da derrogacàaÄo
prevista no n.o 3 do artigo 81.o.

O Tribunal, respeitando os criteÂrios da ComissaÄo ratificados pelo Tribunal de Justicàa no seu acoÂ rdaÄo de
11 de Janeiro de 1990, no processo SANDOZ 251, considerou que, na medida em que as novas
condicàoÄ es de venda, como a proÂ pria GLAXO tinha reconhecido, se destinavam a limitar as
exportacàoÄ es de especialidades farmaceÃuticas provenientes de Espanha, era conveniente apreciar se a
existeÃncia de uma infraccàaÄo ao n.o 1 do artigo 81.o e, por conseguinte, a condicàaÄo de fumus boni juris,
tinha sido suficientemente demonstrada para efeitos de concessaÄo medidas cautelares, sem prejuõÂzo da
decisaÄo final no processo propriamente dito.

O Tribunal referiu igualmente que as novas condicàoÄ es de venda «alteram sensivelmente as condicàoÄ es
de concorreÃncia no mercado grossista das especialidades farmaceÃuticas para os operadores que
comercializam os produtos da GLAXO, o que afecta e eÂ susceptõÂvel de afectar tanto aqueles que os
assinaram como aqueles que o naÄo fizeram».

No entanto, a medida cautelar naÄo entrou em vigor antes de Dezembro de 1998, data em que os
requerentes pagaram a caucàaÄo fixada.

Em 14 de Dezembro, o Tribunal declarou, no processo ONDAS RAMBLAS/AGEDI que naÄo foi
provada qulaquer praÂtica proibida pelo artigo 6.o da LDC ou pelo artigo 82.o do Tratado, como a que o
SDC condenou aÁ AssociacàaÄo de GestaÄo dos Direitos de Propriedade Intelectual (AGEDI).

O SDC considerou que a AGEDI tinha realizado praÂticas contraÂrias ao n.o 2, alõÂneas a) e b), do
artigo 6.o da LDC e aÁs alõÂneas a) e b) do artigo 82.o, ao impor precàos naÄo equitativos e ao exigir
condicàoÄ es suplementares sem ligacàaÄo directa com a prestacàaÄo. Por conseguinte, o SDC considerou que

251 Processo C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/ComissaÄo, Col. 1990, p. I-45.
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a AGEDI abusou da sua posicàaÄo dominante no mercado dos servicàos de gestaÄo dos direitos que
revertem a favor dos produtores de fonogramas aquando da comunicacàaÄo ao puÂ blico das suas obras
musicais por radiodifusaÄo.

O processo foi iniciado na sequeÃncia de uma denuÂ ncia apresentada por uma estacàaÄo de raÂdio privada,
Ondas Ramblas, relativamente aÁ imposicàaÄo por parte da AGEDI de um contrato de autorizacàaÄo de
retransmissaÄo e de cobrancàa dos direitos de propriedade intelectual. Este contrato foi concluõÂdo entre
a AGEDI e a AssociacàaÄo Espanhola de RadiodifusaÄo Comercial (AERC), que agrupa a maior parte
das estacàoÄ es privadas. O mesmo fixava o pagamento de direitos de exploracàaÄo aÁs estacàoÄ es em funcàaÄo
das suas receitas publicitaÂrias, direito que, claramente, estaÂ em relacàaÄo com a taxa de audieÃncia de cada
estacàaÄo. A Ondas Ramblas recusou o contrato-tipo concluõÂdo pela AERC, entendendo que era
discriminatoÂ rio, uma vez que o montante pago por cada estacàaÄo dependia naÄo da quantidade de muÂ sica
emitida, mas das receitas de exploracàaÄo de cada uma.

No seu acoÂ rdaÄo, o Tribunal considera que as claÂusulas do contrato proposto aÁ Ondas Ramblas pela
AGEDI resultava dos acordos celebrados entre a AGEDI e a AERC e que, como a Ondas Ramblas
faz parte da AERC, naÄo eÂ necessaÂrio apreciar a existeÃncia de um abuso consistente na imposicàaÄo do
referido contrato, uma vez que a Lei relativa aÁ propriedade intelectual reconhece o sistema da
negociacàaÄo colectiva para fixar a remuneracàaÄo dos direitos de propriedade intelectual. O Tribunal
refere que tambeÂm naÄo eÂ necessaÂrio apreciar se certas tarifas do contrato saÄo abusivas, uma vez que
estas saÄo semelhantes a outras tarifas praticadas por outras associacàoÄ es de titulares de direitos de
propriedade intelectual e, igualmente, aÁs que vigoram noutros Estados-Membros.

FinlaÃndia

Como referido no XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia 252, o Conselho da ConcorreÃncia
obrigou, por decisaÄo de 24.10.1997, a Valio Oy a pagar uma coima de cinco milhoÄ es de markkas
finlandesas por ter abusado da sua posicàaÄo dominante no mercado dos produtos laÂcteos lõÂquidos na
FinlaÃndia. Com base num sistema de descontos aplicado pela Valio, os comerciantes beneficiavam de
reducàoÄ es sobre os precàos por grosso dos produtos laÂcteos lõÂquidos com base no valor meÂdio dos
produtos entregues pela Valio. A fim de obter uma reducàaÄo maÂxima, o comerciante era obrigado a
concentrar todas as suas aquisicàoÄ es de produtos laÂcteos na Valio, o que fidelizava os clientes a esta
empresa e excluõÂa do mercado os concorrentes. O apoio aÁ comercializacàaÄo 253, concedido segundo as
aquisicàoÄ es globais do comerciante, que discriminava em parte os comerciantes entre si, tinha efeitos
semelhantes. Por decisaÄo de 11.11.1998, o Supremo Tribunal Administrativo (Korkein hallinto-oikeus)
recusou o recurso introduzido pela Valio contra a decisaÄ o do Conselho da ConcorreÃncia
(Kilpailuneuvosto).

Na sua decisaÄo, o Supremo Tribunal Administrativo considerou que a situacàaÄo e as actividades da
Valio no mercado deveriam ser avaliadas sob o ponto de vista das exigeÃncias impostas pela legislacàaÄo
finlandesa em mateÂria de concorreÃncia e pelas disposicàoÄ es da Comunidade Europeia relativamente aÁs
posicàoÄ es dominantes e aÁs decisoÄ es de uma empresa com essa posicàaÄo. O Supremo Tribunal
Administrativo considerou, como anteriormente o Conselho da ConcorreÃncia, que a Valio tinha
abusado da sua posicàaÄo dominante no mercado, o que eÂ proibido pelos pontos 2 e 4 do artigo 7.o da Lei
relativa aÁs restricàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia e pelo artigo 82.o.

252 XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, 1997, p. 371.
253 «Markkinointirahalla» em finlandeÃs. Trata-se de um montante pago pelo fabricante, no caso em aprecào a Valio,

aos comerciantes que efectuam aquisicàoÄ es importantes aÁ empresa e com o qual os comerciantes devem divulgar
os produtos do fabricante junto dos consumidores.
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Na sua decisaÄo relativamente aÁ Ajasto Oy, tomada em 17.12.1998, o Conselho da ConcorreÃncia
salientou que o facto de preencher as condicàoÄ es de aplicacàaÄo previstas no artigo 82.o naÄo impede a
aplicacàaÄo, no aÃmbito do mesmo processo, da Lei nacional relativa aÁs restricàoÄ es em mateÂria de
concorreÃncia. A Autoridade da ConcorreÃncia considerara na sua proposta ao Conselho da
ConcorreÃncia que a Ajasto abusara da sua posicàaÄo dominante, o que eÂ proibido pelo artigo 7.o da
lei finlandesa. A Ajasto considerou que a lei nacional naÄo era aplicaÂvel neste caso, porque este
comportamento podia afectar o comeÂrcio entre os Estados-Membros. O Conselho da ConcorreÃncia
declara, referindo-se aÁs decisoÄ es tomadas pelo Tribunal de Justicàa das Comunidades Europeias nos
processo Walt Wilhelm (14/68) e Guerlain (253/78 e 13/79), que as regras de concorreÃncia comunitaÂrias
e o direito nacional em mateÂria de concorreÃncia saÄo aplicaÂveis paralelamente. Estas normas
completam-se igualmente no que diz respeito ao controlo e aÁ punicàaÄo de abusos de posicàaÄo dominante.
As excepcàoÄ es foram estabelecidas por legislacàaÄo especõÂfica, por exemplo, no que diz respeito ao
controlo das aquisicàoÄ es de empresas. A Ajasto opoÃ s-se igualmente aÁ proposta da Autoridade da
concorreÃncia no que diz respeito aÁ posicàaÄo dominante e ao abuso. O exame deste processo estaÂ em
curso.

O Conselho da ConcorreÃncia rejeitou, por sua decisaÄo de 30.3.1998, o pedido de isencàaÄo da Turun
Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). O Conselho considerou, tal como anteriormente a Autoridade da
ConcorreÃncia, que uma cooperacàaÄo relativamente aÁ fixacàaÄo de tarifas e aÁ reparticàaÄo do mercado
praticada pelas empresas de transporte de autocarros no aÃmbito de um acordo sobre uma fixacàaÄo de
tarifas comuns era contraÂria aÁ Lei relativa aÁs restricàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia e que a concessaÄo
de uma isencàaÄo estava fora de questaÄo. Na sequeÃncia de um acordo, a cidade de Turku adquiria
directamente, sem apelar aÁ concorreÃncia, os servicàos de transporte aÁs empresas membros do TLO.

Na sua decisaÄo, o Conselho da ConcorreÃncia salientou o facto de ter aumentado, nestes uÂ ltimos anos, a
concorreÃncia dos outros Estados-Membros no mercado finlandeÃs dos transportes de autocarros. A
manutencàaÄo de um cartel entre os operadores e a omissaÄo do apelo aÁ concorreÃncia tinham objectivos e
efeitos contraÂrios aos artigos 81.o e 49.o e aÁs directivas relativas aos contratos puÂ blicos. NaÄo pode ser
concedida autorizacàaÄo a este tipo de praÂtica que encerra os mercados e cria entraves aÁ concorreÃncia
dos outros Estados-Membros. O Conselho da ConcorreÃncia verificou que decorre do artigo 10.o do
Tratado que um oÂ rgaÄo jurisdicional naÄo pode, por forcàa da lei nacional, tomar uma decisaÄo contraÂria aÁs
obrigacàoÄ es decorrentes da adesaÄo que vinculam a FinlaÃndia.

Por decisaÄo de 4.12.1998, a Autoridade da ConcorreÃncia naÄo concedeu a isencàaÄo que a K-kauppiasliitto
e a Kesko Oyj tinham solicitado para uma cooperacàaÄo em mateÂria de precàos a retalho por cadeia dos
produtos pertencentes aÁ gama de base das cadeias K-laÈhikauppa, K-market, K-supermarket,
Citymarket e Anttila. TambeÂm naÄo foi concedida uma isencàaÄo para a harmonizacàaÄo das outras
condicàoÄ es de venda e de fornecimento, dos precàos de aquisicàaÄo e das outras condicàoÄ es de aquisicàaÄo. A
autoridade considerou que, para obterem uma isencàaÄo, os requerentes naÄo tinham invocado os motivos
suficientes exigidos pelo artigo 19.o da Lei relativa aÁs restricàoÄ es em mateÂria de concorreÃncia. A
significativa parte de mercado do grupo K sobre o comeÂrcio dos bens de consumo corrente (cerca de
40%) teve igualmente influeÃncia sobre a decisaÄo negativa da autoridade.

Francàa

Em 1998 verificou-se um caso de condenacàaÄo de praÂticas anticoncorrenciais de uma empresa, no sector
do mobiliaÂrio urbano, com base no artigo 82.o. Trata-se de uma decisaÄo 254 relativa aÁs praÂticas da

254 DecisaÄo no 98-D-52 de 7 de Julho de 1998.
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empresa Decaux que, atraveÂs de um esquema de conjugacàaÄo de claÂusulas de reconducàaÄo taÂcita e de
claÂusulas adicionais a um contrato celebrado com uma autarquia, consistiam nomeadamente em
prorrogar artificialmente a sua vigeÃncia. Estas praÂticas foram qualificadas de abuso de posicàaÄo
dominante na acepcàaÄo do artigo 82.o, uma vez que impediam as empresas concorrentes de outros
Estados-Membros de acederem ao mercado do fornecimento do mobiliaÂrio urbano publicitaÂrio
instalado pelas autarquias francesas.

AleÂm disso, devem ser mencionados dois acoÂ rdaÄos do Tribunal de Recurso de Paris, competente para
conhecer os recursos apresentados contra as decisoÄ es do Conselho da ConcorreÃncia.

Num primeiro processo 255, o Tribunal confirmou, com base no artigo 81.o, as sancàoÄ es aplicadas pelo
Conselho contra a France TeÂleÂcom e a Transpac por acordo destinado a favorecer a tecnologia
Transpac em detrimento da solucàaÄo VSAT, proposta pela British TeÂ leÂcom-France. O desconto
oferecido pela Transpac sobre o precào da prestacàaÄo foi, com base no artigo 82.o, igualmente
considerado praÂtica abusiva por parte da France TeÂ leÂcom, operador dominante, e da sua filial
Transpac.

Num segundo processo 256, o Tribunal confirmou uma decisaÄo do Conselho da ConcorreÃncia
declarando ilegais, com base no artigo 81.o, claÂusulas de contratos de distribuicàaÄo exclusiva que
previam a concessaÄo de uma proteccàaÄo territorial absoluta a distribuidores.

ItaÂ lia

No aÃmbito da aplicacàaÄo descentralizada do n.o 1 do artigo 81.o e do artigo 82.o, a autoridade
responsaÂvel pela concorreÃncia e pelo mercado tem competeÃncia, em conformidade com o artigo 54.o

da Lei no 52 de 6 de Fevereiro de 1996, para recorrer aos poderes e procedimentos de que dispoÄ e para
a aplicacàaÄo da regulamentacàaÄo nacional da concorreÃncia. Em 1998, a autoridade deu inõÂcio a dois
processos de instrucàaÄo em aplicacàaÄo das regras comunitaÂrias da concorreÃncia.

O primeiro processo (Consorzio industrie fiammiferi), iniciado em 5 de Novembro de 1998, diz
respeito a eventuais violacàoÄ es ao n.o 1 do artigo 81.o e ao artigo 82.o relativamente ao mercado da
producàaÄo e da distribuicàaÄo grossista de foÂ sforos em ItaÂ lia. EstaÄo nomeadamente em causa a
coordenacàaÄo presumida das polõÂticas comerciais das empresas italianas de producàaÄo de foÂ sforos, bem
como praÂticas susceptõÂveis de limitarem o acesso ao mercado de produtores concorrentes, nacionais e
comunitaÂrios. A data de encerramento do processo foi fixada para 31 de Marcào de 1999.

O segundo processo (Unapace/ENEL), iniciado em 12 de Novembro de 1998, diz respeito a uma
violacàaÄo presumida do artigo 82.o por parte da ENEL, na sequeÃncia de praÂticas que poderiam ser
susceptõÂveis de limitar o acesso de concorrentes nacionais e comunitaÂrios ao mercado do fornecimento
de energia eleÂctrica. A data de encerramento do processo foi fixada para 20 de Maio de 1999.

Em 1998, a autoridade tomou a suas duas primeiras decisoÄ es relativamente a operacàoÄ es de
concentracàaÄo que foram objecto de reenvio por parte da ComissaÄo, em aplicacàaÄo do artigo 9.o do
Regulamento n.o 4064/89.

255 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de Recurso de Paris de 19 de Maio de 1998, «France TeÂleÂcom-Transpac».
256 AcoÂ rdaÄo do Tribunal de Recurso de Paris de 23 de Janeiro de 1998, «Tradition et perspectives-Prospection».
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A primeira operacàaÄo diz respeito aÁ aquisicàaÄo, por parte da PromodeÁs, do controlo conjunto do
Grupo GS, uma empresa que opera em ItaÂ lia no sector da venda a retalho de produtos alimentares,
artigos de higiene pessoal e de produtos domeÂsticos. No final da operacàaÄo, as partes teriam beneficiado
de uma posicàaÄo dominante, com quotas que atingiram 40% a 85% sobre certos mercados locais da
grande distribuicàaÄo. A Autoridade autorizou a concentracàaÄ o na condicàaÄo de as partes se
comprometerem a ceder um determinado nuÂ mero de pontos de venda nas zonas em que pudessem
verificar-se efeitos negativos para a concorreÃncia.

A segunda operacàaÄo diz respeito aÁ aquisicàaÄo por parte da empresa Alleanza Salute Italia do controlo
conjunto da empresa Unifarma Distribuzione. Estas duas empresas operam no sector da distribuicàaÄo
grossista de produtos farmaceÃuticos e parafarmaceÃuticos. Tendo em conta a presencàa de concorrentes
efectivos suficientemente activos e a inexisteÃncia de entraves significativos ao acesso, a autoridade
considerou que a operacàaÄo naÄo originaria a constituicàaÄo de uma posicàaÄo dominante susceptõÂvel de
eliminar ou de reduzir a concorreÃncia nos mercados regionais da distribuicàaÄo grossista de produtos
farmaceÃuticos e parafarmaceÃuticos.

Luxemburgo

A fim de preparar a ComissaÄo das PraÂticas Comerciais Restritivas (CPCR) para as suas eventuais
novas funcàoÄ es apoÂ s a entrada em vigor da revisaÄo prevista da Lei da concorreÃncia, o Ministro da
Economia recorreu a esta comissaÄo por vaÂrias vezes. Os dois processos mais importantes apresentados
a esta comissaÄo dizem respeito aÁs telecomunicacàoÄ es e aos servicàos de restauracàaÄo.

O primeiro processo diz respeito aÁs taxas de reparticàaÄo livremente negociadas entre operadores de
telecomunicacàoÄ es e atraveÂs das quais estes exigem uma remuneracàaÄo sobre o encaminhamento de uma
chamada telefoÂ nica internacional para o destinataÂrio. As taxas de reparticàaÄo foram objecto de uma
investigacàaÄo preliminar da ComissaÄo, que suspendeu o procedimento para que, no aÃmbito da
descentralizacàaÄo, as autoridades nacionais se ocupassem do processo e pudessem tomar uma decisaÄo
no aÃmbito da legislacàaÄo nacional. A instrucàaÄo do processo estaraÂ concluõÂda no primeiro semestre de
1999.

O outro processo radica numa denuÂ ncia referente a praÂticas relativas aos modos de pagamento nos
restaurantes. Uma vez que as investigacàoÄ es saÄo morosas e complexas, o procedimento naÄo seraÂ

encerrado antes de Maio de 1999.

PaõÂses Baixos

Um elevado nuÂ mero de processos que a NMa tinha que apreciar foi objecto de uma concertacàaÄo com a
DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia. A ComunicacàaÄo relativa aÁ cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e as
Autoridades nacionais de concorreÃncia teve uma funcàaÄo eficaz a este respeito. Verificou-se que a
cooperacàaÄo a nõÂvel do pessoal era especialmente eficaz e apreciada, naÄo apenas para assegurar uma
boa coordenacàaÄo entre a ComissaÄo e a NMa, mas tambeÂm para evitar a praÂtica de procura da
jurisdicàaÄo mais favoraÂvel.

A NMa apresentou um certo nuÂ mero de propostas praÂticas aÁ DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia a fim de
incutir uma eficaÂcia ainda mais elevada a esta cooperacàaÄo. A DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia reagiu
positivamente a este propoÂ sito.
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A NMa tem competeÃncia para aplicar o n.o 1 do artigo 81.o e o artigo 82.o do Tratado, a que ainda naÄo
recorreu em 1998. Quando aplica as regras nacionais da concorreÃncia, inspira-se amplamente na
jurisprudeÃncia comunitaÂria.

Controlo das concentracàoÄes

Na sequeÃncia de uma comunicacàaÄo dos PaõÂses Baixos para este efeito, a ComissaÄo reenviou, em
aplicacàaÄo do artigo 9.o do Regulamento n.o 4064/89, o processo Vendex-KBB aÁ NMa no que diz
respeito ao sector do comeÂrcio a retalho naÄo alimentar neerlandeÃs. Relativamente aÁs outras
actividades da Vendex e da KBB, a ComissaÄo declarou que a concentracàaÄo prevista era compatõÂvel
com o mercado comum. A NMa procedeu a um inqueÂrito para determinar se as grandes superfõÂcies
constituem um mercado distinto, tendo concluõÂdo que naÄo era o caso, porque todos os produtos em
venda numa grande superfõÂcie se encontram tambeÂm em venda em armazeÂns especializados, estando,
por conseguinte, as grandes superfõÂcies sujeitas a forte concorreÃncia. EÂ certo que as grandes superfõÂcies
se distinguem dos armazeÂns especializados, mas esta diferencàa naÄo impediria o consumidor de fazer as
suas compras em armazeÂns especializados se as grandes superfõÂcies praticassem precàos mais elevados
que estes uÂ ltimos. As partes de mercado combinadas da Vendex e da KBB atingem entre 19% e 40%
nos mercados de produtos como roupas para bebeÂs, roupa interior para senhoras, bijutaria e
marroquinaria. Portanto, segundo a NMa, as partes naÄo deteÃm uma posicàaÄo dominante, tendo em
conta que existe ainda concorreÃncia suficiente de outros grandes armazeÂns. AleÂm disso, saÄo pouco
elevados os limiares de acesso aos mercados para os produtos examinados. A NMa apreciou tambeÂm
se a Vendex/KBB adquiriria uma posicàaÄo dominante em termos de procura de locais para
estabelecimentos de alta gama. A averiguacàaÄo revelou que o mercado dos locais para estabelecimentos
de tipo A1 eÂ um mercado de oferta. Tendo em conta a oferta limitada destes locias e a crescente
procura proveniente, especialmente, das cadeias de armazeÂns, a oferta encontra-se em posicàaÄo de
forcàa. Embora a Vendex e a KBB estejam fortemente representadas nos grandes centros comerciais
nos PaõÂses Baixos, naÄo eÂ por essa razaÄo que obteÃm qualquer vantagem em relacàaÄo aÁs outras cadeias de
armazeÂns, quando pretendem adquirir novos estabelecimentos comerciais. Para quem coloca um
estabelecimento no mercado de arrendamento, o precào eÂ o criteÂrio determinante. AleÂm disso, naÄo haÂ

qualquer interesse em ser totalmente dependente de um uÂ nico locataÂrio importante. Todos estes
elementos levaram o Director-Geral da NMa a tomar uma decisaÄo favoraÂvel aÁ concentracàaÄo prevista e
a conceder sem reservas uma autorizacàaÄo para o efeito.

Portugal

Em 1998, o Conselho da ConcorreÃncia naÄo teve qualquer processo de aplicacàaÄo do direito comunitaÂrio.

Em aplicacàaÄo do direito nacional (Decreto-Lei n.o 371/93, de 24 de Outubro de 1993), o Conselho deu
inõÂcio a dois processos de infraccàaÄo, o primeiro relativo aÁ criacàaÄo de uma empresa comum
(FarminduÂ stria), entre a AssociacàaÄo Nacional de FarmaÂcias e a Stada Arzneimittel, AG, destinada aÁ

producàaÄo e venda de medicamentos geneÂricos, e o segundo a uma praÂtica concertada por parte de um
grupo de quatro empresas que operam no sector de gases para utilizacàaÄo meÂdica, tendo em vista uma
reparticàaÄo do mercado.

Nenhum destes processos implicou a aplicacàaÄo de coimas.

AleÂm disso, o Conselho concedeu treÃs certificados negativos relativamente aÁ apreciacàaÄo de acordos
entre empresas dos sectores do transporte marõÂtimo, das bebidas naÄo alcoolizadas e dos produtos
dieteÂ ticos.

28.o REL. CON. 1998

376 APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NA UNIAÄ O EUROPEIA



Em 1998, a DireccàaÄo-Geral do ComeÂrcio e da ConcorreÃncia deu inõÂcio a quatro processos por
infraccàaÄo aÁs regras nacionais da concorreÃncia, relativamente ao vidro plano, aÁ prestacàaÄo de
informacàoÄ es no aÃmbito das sessoÄ es da Bolsa, ao audiovisual e aos produtos dieteÂticos.

Em mateÂria de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo de empresas, a DireccàaÄo-Geral recebeu
29 notificacàoÄ es, das quais autorizou 19 nos seguintes sectores de actividade: induÂ stria (8), comeÂrcio (5)
e servicàos (6). Das operacàoÄ es relativas ao sector industrial, duas foram igualmente notificadas noutros
Estados-Membros, uma relativa ao sector das maÂquinas e equipamentos na BeÂlgica, na Irlanda e no
Reino Unido e outra no domõÂnio da induÂ stria quõÂmica na Alemanha, BeÂlgica, GreÂcia e Reino Unido.

Reino Unido

O «Competition Act 1998» naÄo preveÃ a aplicacàaÄo directa dos artigos 81.o e 82.o.

O Reino Unido continuou a apreciar, aÁ luz do artigo 84.o do Tratado CE, o projecto de aliancàa entre a
British Airways e a American Airlines. Esta apreciacàaÄo foi efectuada simultaneamente com o exame
realizado aÁ luz das disposicàoÄ es do «Fair Trading Act» relativo aÁs operacàoÄ es de concentracàaÄo e ao
exame efectuado pela ComissaÄo aÁ luz do artigo 85.o.

O Director-Geral do «Office of Fair Trading» continuou a aconselhar o Ministro do ComeÂrcio e da
InduÂ stria sobre os regulamentos adoptados em 1997 pelo Reino Unido a fim de transpor a DecisaÄo do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a embalagens e resõÂduos de embalagens (94/62/CE). Em
1998, cinco programas de transposicàaÄo relativamente aÁ reciclagem de embalagens satisfizeram os
requisitos do exame sob o ponto de vista da concorreÃncia e foram autorizados pelo Ministro, apoÂ s
consulta ao Director-Geral. A Glaspak Ltd retirou o seu pedido de autorizacàaÄo depois de ter sido
informada pelo Director-Geral de que o seu programa naÄo satisfazia os requisitos do exame sob o
ponto de vista da concorreÃncia.

SueÂcia

A Autoridade da ConcorreÃncia sueca (Konkurrenceverket) naÄo tem competeÃncias para aplicar os
artigos 81.o e 82.o. No entanto, o Governo nomeou um relator encarregado de examinar a questaÄo e de
elaborar um relatoÂ rio em 1999.

Dos casos de aplicacàaÄo do direito nacional que merecem uma refereÃncia, cita-se o processo Posten
Sverige AB 257. Esta empresa notificara a sua intencàaÄo de aplicar uma tarifa diferenciada para a
distribuicàaÄo de importantes embalagens comerciais entre certas localidades, por um lado, e entre certas
localidades e o resto do territoÂ rio nacional, por outro. A Autoridade da ConcorreÃncia considerou que
esta medida podia constituir um abuso de posicàaÄo dominante e proibiu as novas tarifas. Uma vez que a
empresa recorreu desta decisaÄo, o Tribunal do ComeÂrcio (Marknadsdomstolen) concluiu que a
notificacàaÄo das tarifas diferenciadas devia ser considerada uma forma de abuso. Considerou que a
empresa tinha razoÄ es objectivamente justificadas para aplicar uma tarifa diferente entre certas
localidades e o resto do territoÂ rio nacional, mas que naÄo tinha apurado a necessidade dessas tarifas no
que diz respeito aos diferenciais de custo entre certas localidades. Por conseguinte, o Tribunal
autorizou as tarifas previstas pela empresa para a distribuicàaÄo entre certas localidades e o resto do
territoÂ rio nacional, mas considerou que a segunda medida prevista constituõÂa um abuso.

257 XXVII RelatoÂ rio, p. 374.
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Em 1997, a Autoridade da ConcorreÃncia apresentou ao Tribunal de Primeira InstaÃncia de Estocolmo
(Stockholms tingsraÈ tt) um pedido de proibicàaÄo relativamente aÁ aquisicàaÄo de uma participacàaÄo da
empresa de materiais de construcàaÄo Optiroc no capital da sua concorrente StaÊbruken. As principais
actividades das duas empresas consistem no fabrico de materiais de construcàaÄo. A Autoridade da
ConcorreÃncia invocou que a concentracàaÄo conferia aÁ Optiroc uma posicàaÄo dominante prejudicial aÁ

concorreÃncia, uma vez que lhe garantia cerca de 80% de certos mercados e que a concorreÃncia a nõÂvel
da importacàaÄo era pouco significativa. O Tribunal naÄo concordou com este ponto de vista da
Autoridade e rejeitou o pedido de proibicàaÄo da operacàaÄo. A autoridade recorreu desta decisaÄo para o
Tribunal de ComeÂrcio que, poreÂm, a confirmou. O Tribunal de ComeÂrcio concluiu, nessa ocasiaÄo, que o
exame de uma concentracàaÄo naÄo devia limitar-se apenas aos efeitos directos da operacàaÄo sobre a
concorreÃncia, mas basear-se numa apreciacàaÄo global em que saÄo igualmente tomados em consideracàaÄo
outros interesses especialmente importantes. Assim, teve em conta, no caso em aprecào, a necessidade
de uma reestruturacàaÄo e o aumento da intensidade da concorreÃncia internacional. Considerou
igualmente que eram satisfatoÂ rias as possibilidades de acesso ao mercado e que os adquirentes
(empresas de construcàaÄo e distribuidores de materiais de construcàaÄo) dispunham de grande poder de
compra face aos fornecedores (Optiroc).

O Tribunal do ComeÂrcio decidiu igualmente que uma cooperacàaÄo importante no sul da SueÂcia entre as
maiores empresas da induÂ stria da madeira Stora, MoDo e MunksjoÈ , no quadro da empresa comum
Sydved 258, era proibida nos termos da Lei da concorreÃncia e devia ser eliminada rapidamente, dentro
do prazo fixado pelo Tribunal. A cooperacàaÄo abrangia a aquisicàaÄo em comum de madeira para
construcàaÄo. A mesma teve por efeito eliminar a concorreÃncia atraveÂs dos precàos entre as treÃs empresas
e impedir os fornecedores de venderem e os clientes de comprarem a apenas uma das treÃs empresas.

Em 1996, a Autoridade da ConcorreÃncia intentara uma accàaÄo contra a Statens JaÈrnvaÈgar (SJ Ð
companhia nacional dos caminhos-de-ferro suecos) uma vez que a empresa, atraveÂs da proposta que
apresentou para obter o contrato puÂ blico de exploracàaÄo do traÂfego ferroviaÂrio regional, tinha cometido
um abuso de posicàaÄo dominante. O abuso consistia essencialmente na fixacàaÄo de um precào demasiado
baixo 259. A SJ obteve o contrato fazendo uma proposta inferior aÁ do seu concorrente BK TaÊg, uma
empresa mais pequena. A oferta da SJ ascendia a 23,5 milhoÄ es de coroas. O Tribunal de Primeira
InstaÃncia concluiu, por um lado, que o custo total da exploracàaÄo para a SJ ascendia a mais de 30 milhoÄ es
de coroas e os seus custos variaÂveis a, pelo menos, 29 milhoÄ es e, por outro, que a SJ devia saber que a
sua proposta era inferior a estes montantes. Tendo a SJ fixado um precào inferior aos seus custos
variaÂveis, o Tribunal considerou que existia a presuncàaÄo de que a empresa tinha fixado um precào
demasiado baixo com o objectivo de eliminar um ou mais concorrentes ou, pelo menos, de enfraquecer
gravemente a sua posicàaÄo. AleÂm disso, a SJ naÄo apresentou prova contraÂria capaz de afastar esta
presuncàaÄo. O Tribunal de Primeira InstaÃncia concluiu que a SJ tinha fixado ilegalmente um precào
demasiado baixo e condenou-a a uma coima de 8 milhoÄ es de coroas. A SJ interpoÃ s recurso contra esta
decisaÄo.

A Autoridade da ConcorreÃncia intentou uma accàaÄo contra a Scandinavian Airlines System (SAS) e
aplicou-lhe uma coima de 10 milhoÄ es de coroas na sequeÃncia da recusa da SAS em assinar um acordo
de interlinha com a Nordic European Airways (NEA), uma empresa concorrente muito mais pequena.
O Tribunal de Primeira InstaÃncia deferiu o pedido da Autoridade e concluiu no seu acoÂ rdaÄo que tinha
sido apurado que a SAS tinha recusado expressamente celebrar um acordo de interlinha com a NEA a
fim de restringir a concorreÃncia ou, pelo menos, que a SAS sabia que a sua recusa podia ter por efeito
restringir a concorreÃncia. PoreÂm, o Tribunal aplicou uma coima menos elevada do que a solicitada pela

258 XXVII RelatoÂ rio, p. 373.
259 XXVII RelatoÂ rio, p. 374.
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Autoridade, invocando o curto perõÂodo (cerca de 8 meses) e o caraÂcter limitado dos efeitos da
infraccàaÄo. A SAS e a Autoridade da ConcorreÃncia interpuseram recurso contra esta decisaÄo junto do
Tribunal de ComeÂrcio.

A Autoridade da ConcorreÃncia intentou uma accàaÄo contra a empresa de fabrico de explosivos Nitro
Nobel AB e solicitou uma coima de 5 milhoÄ es de coroas. A autoridade considerou que a empresa tinha
abusado da sua posicàaÄo dominante ao conceder a um revendedor condicàoÄ es comerciais mais vantajosas
do que aos outros, com vista a eliminar a concorreÃncia aÁ importacàaÄo, por um lado, e ao fidelizar alguns
dos seus clientes atraveÂs de um contrato exclusivo de aquisicàaÄo, por outro. Num acoÂ rdaÄo proferido em
1998, o Tribunal de Primeira InstaÃncia de Estocolmo deu razaÄo aÁ Autoridade da ConcorreÃncia no que
diz respeito aos contratos exclusivos de aquisicàaÄo e, por conseguinte, aplicou uma coima inferior aÁ

requerida pela Autoridade. As duas partes recorreram desta decisaÄo junto do Tribunal de ComeÂrcio.

C Ð AplicacàaÄ o das regras de concorreÃ ncia comunitaÂ rias pelos tribunais
dos Estados-Membros

Nesta seccàaÄo naÄo figuram os acoÂ rdaÄos proferidos pelos tribunais encarregados de apreciar a legalidade
das decisoÄ es das autoridades nacionais de concorreÃncia. Estes acoÂ rdaÄos foram citados na seccàaÄo
anterior (AplicacàaÄo das regras de concorreÃncia da Comunidade pelas Autoridades nacionais).

Apenas as autoridades de concorreÃncia de seis Estados-Membros (Alemanha, AÂ ustria, Francàa, ItaÂ lia,
PaõÂses Baixos e Reino Unido) indicaram decisoÄ es dos seus tribunais que aplicaram as regras
comunitaÂrias de concorreÃncia ou colocaram questoÄ es a tõÂtulo prejudicial ao Tribunal de Justicàa.

Alemanha

As decisoÄ es dos tribunais civis alemaÄes em que foi aplicado o direito comunitaÂrio da concorreÃncia e
que foram comunicadas ao Departamento Federal foram as seguintes:

1 Tribunal de Recurso (Oberlandesgericht) de Francoforte, acoÂ rdaÄo de 13.01.1998, 11 U (Kart) 33/97,
(P-080/97)

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FederacàaÄo Internacional do AutomoÂ vel (FIA), Paris

Tendo em conta o caraÂcter naÄo urgente deste processo, naÄo eÂ proibido por decisaÄo em processo de
urgeÃncia que a requerida afirme que eÂ titular de determinados direitos de televisaÄo sobre
competicàoÄ es de desporto automoÂ vel. Na sequeÃncia de um pedido de certificado negativo e/ou de
isencàaÄo em aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo 81.o, naÄo foi proposta qualquer suspensaÄo do processo.

2 Tribunal de Primeira InstaÃncia (Landesgericht) de Estugarda, sentencàa de 05.03.1998, 17 O 344/96,
(P-052/96)

Interparfums GmbH, Estugarda

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

O requerente naÄo pode invocar o direito de entrega dos produtos de perfumaria, porque a
requerida naÄo eÂ destinataÂria da norma jurõÂdica e a discriminacàaÄo eÂ justificada (n.o 2, primeira e
segunda frases, do artigo 26.o e artigo 35.o da GWB, n.o 1 do artigo 81.o, em articulacàaÄo com o n.o 2
do artigo 823.o do CoÂ digo Civil alemaÄo Ð BGB).
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3 Tribunal de Primeira InstaÃncia de Berlim, sentencàa de 17.03.1998, 16 O 642/97, (P-072/98)

Langnese-Iglo GmbH, Hamburgo

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

A requerida naÄo pode, por decisaÄo em processo de urgeÃncia, vender no seu quiosque gelados de
outros fabricantes para aleÂm da requerente [n.o 1 do artigo 81.o; alõÂnea d) do artigo 3.o do Decreto-
-Lei (GVO) n.o 1984/83].

4 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 20.03.1998, 38 O 22/98, (P-054/98)

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DusseldoÂ rfia

InexisteÃncia de accàaÄo de injuncàaÄo de cessacàaÄo baseada no artigo 35.o da GWB, no artigo 1004.o e no
n.o 2 do artigo 823.o do CoÂ digo Civil alemaÄo, em articulacàaÄo com o artigo 81.o, contra as caixas de
seguro de doencàa, porque, de acordo com o CoÂ digo alemaÄo da segurancàa social (SGB V), a
determinacàaÄo de montantes fixos constitui uma actividade soberana (decisaÄo em processo de
urgeÃncia).

5 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 20.03.1998, 38 O (Kart) 126/97, (P-179/
097)

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hamburgo

Deutsche Telekom AG, DusseldoÂ rfia

A tarifa «T-InterConnect» da DTAG naÄo viola o n.o 2 do artigo 26.o da GWB, nem o artigo 82.o,
porque a DTAG naÄo deteÂm uma posicàaÄo dominante no mercado dos servicàos que dizem
exclusivamente respeito ao acesso aÁ Internet (os servicàos em linha naÄo saÄo tomados em
consideracàaÄo).

Tribunal de Recurso de LõÂpsia, acoÂ rdaÄo de 08.04.1998, 7 U 2980/97, (P-092/98)

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L, Magdeburgo

O servicào regional de distribuicàaÄo de aÂgua naÄo tem justificacàaÄo para solicitar aÁs empresas de
distribuicàaÄo de aÂgua o reembolso dos pagamentos efectuados no aÃmbito do contrato de
abastecimento de aÂgua (artigo 22.o da GWB, em articulacàaÄo com o artigo 138.o do CoÂ digo Civil
alemaÄo, nos 4 e 5 do artigo 22.o, artigo 103.o da GWB e artigo 82.o, em articulacàaÄo com o artigo 134.o

do CoÂ digo Civil alemaÄo).

7 Tribunal de Primeira InstaÃncia de Nuremberga-FuÈ rth, sentencàa de 22.04.1998, 3 O 11298/95, (P-004/
96)

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

O contrato de servicàos celebrado com o sistema dual (Duales System) sobre a criacàaÄo e exploracàaÄo
de um sistema de recolha e triagem de embalagens comerciais utilizadas viola o artigo 1.o da GWB
e o artigo 81.o.

8 Tribunal de Primeira InstaÃncia de HanoÃ ver, sentencàa de 23.04.1998, 21 O 146/96 (Kart), (P-175/96)

Autohof Bismark GmbH, MonasteÂrio

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, HanoÃ ver

InexisteÃncia de accàaÄo de injuncàaÄo de cessacàaÄo contra a companhia de seguros que, em mateÂria de
substituicàaÄo de veõÂculos acidentados, factura os seus servicàos baseando-se nas suas tabelas de
precàos, porque a requerente naÄo tem a qualidade de destinataÂrio da norma jurõÂdica.
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9 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 29.04.1998, 12 O (Kart) 95/97, (P-057/
97)

Langnese-Iglo GmbH, Hamburgo

Kioland GmbH & Co. KG., MuÈ hlheim e outros

IncitacàaÄo a uma ruptura do contrato por parte da defesa. Esta levou os operadores de quiosques a
rescindir o seu contrato, afirmando erradamente que os contratos celebrados com a requerente
violavam o direito da concorreÃncia (artigo 1.o da Lei alemaÄ relativa aÁ concorreÃncia desleal Ð
UWG, artigos 81.o e 82.o e Decreto-Lei n.o 83 de 1984).

10 Tribunal de Primeira InstaÃncia de Munique I, sentencàa de 29.04.1998, 7 HKO 17070/96, 29.04.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; Munique

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

O requerente pode invocar o direito de entrega de produtos cosmeÂticos com base no contrato de
abastecimento dos depoÂ sitos celebrado habitualmente entre a requerida e os retalhistas (n.o 1 do
artigo 81.o, em articulacàaÄo com o n.o 2 do artigo 823.o e com a primeira frase do artigo 249.o do
CoÂ digo Civil alemaÄo).

11 Tribunal de Primeira InstaÃncia de Munique 1, sentencàa de 07.05.1998, 4 HKO 11297/97, (P-119/97)

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, Munique

Flughafen MuÈ nchen GmbH, Munique

O artigo 82.o e o n.o 2 do artigo 26.o da GWB naÄo autorizam a requerente a tomar o lugar de um
prestador de servicàos ou de se apresentar como prestador suplementar de servicàos de assisteÃncia a
terceiros no aeroporto de Munique.

12 Supremo Tribunal de Justicàa (Bundesgerichtshof), acoÂ rdaÄo de 12.05.1998, KZR 23/96, (P-023/95)

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Munique

Biotherm Kosmetik GmbH, Bona

O objectivo de proteccàaÄo, previsto no n.o 1 do artigo 81.o, em articulacàaÄo com o artigo 823.o do
CoÂ digo Civil alemaÄo, naÄo garante um direito de entrega. O Supremo Tribunal pronunciou-se sobre
a pertineÃncia de uma promessa de contrato para o direito de entrega de produtos cosmeÂticos
destinados a ser comercializados em depoÂ sito (n.o 2 do artigo 26.o, em articulacàaÄo com o artigo 35.o

da GWB).

13 Supremo Tribunal de Justicàa, acoÂ rdaÄo de 12.05.1998, KZR 25/96, (P-061/95)

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, Munique

Biotherm Kosmetik GmbH, Bona

O objectivo de proteccàaÄo previsto no n.o 1 do artigo 81.o, em articulacàaÄo com o artigo 823.o do
CoÂ digo Civil, naÄo garante um direito de entrega. Igualmente, o n.o 2 do artigo 26.o, em articulacàaÄo
com o artigo 35.o da GWB, naÄo confere aÁ requerente o direito de entrega, uma vez que esta naÄo se
encontra vinculada contratualmente no que se refere a uma gama de produtos e/ou de grandes
marcas.

14 Supremo Tribunal de Justicàa, acoÂ rdaÄo de 12.05.1998, KZR 24/96, (P-044/91)

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Munique

Deutsche Lancome GmbH, Bona

O objectivo de proteccàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o, em articulacàaÄo com o artigo 823.o do CoÂ digo Civil,
naÄo garante um direito de entrega. O Supremo Tribunal pronunciou-se sobre a pertineÃncia de uma
promessa de contrato para o direito de entrega de produtos cosmeÂticos destinados a serem
armazenados (n.o 2 do artigo 26.o, em articulacàaÄo com o artigo 35.o da GWB).

28.o REL. CON. 1998

APLICACßAÄ O DAS REGRAS DE CONCORREÃ NCIA NOS ESTADOS-MEMBROS 381



15 Tribunal de Recurso de DusseldoÂ rfia, acoÂ rdaÄo de 16.06.1998, U (Kart) 15/97, (P-178/96)

1. British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

As requeridas, cuja empresa comum, a «Global One», iniciou as suas actividades comerciais antes
mesmo da entrada em vigor das decisoÄ es de isencàaÄo da ComissaÄo, saÄo obrigadas a indemnizar as
requerentes (artigo 81.o).

16 Tribunal de Recurso de Rostock, sentencàa de 02.07.1998, 3 O 284/97, (P-147/97)

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

A requerente naÄo pode exigir uma reducàaÄo dos precàos de aquisicàaÄo de electricidade concluõÂdos a
longo prazo com a requerida apoÂ s a aquisicàaÄo do distribuidor local de electricidade por esta uÂ ltima
(n.o 2 do artigo 26.o e artigo 35.o da GWB, artigos 81.o, 82.o e 86.o).

17 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 11.08.1998, U (Kart) 3/98, (P-042/98)

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, ColoÂ nia

Validade de um contrato de licencàa, que preveÃ que a utilizacàaÄo do «ponto verde» seraÂ

obrigatoriamente mediante pagamento, igualmente no que diz respeito aÁs embalagens que naÄo
saÄo vendidas aos particulares e aÁs pequenas empresas (n.o 2 do artigo 26.o da GWB e artigo 81.o).

18 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 28.08.1998, 38 O 84/97 (Kart), (P-108/
97)

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bona, e organizacàoÄ es centrais de outras caixas de seguro de doencàa

InexisteÃncia de accàaÄo de injuncàaÄo de cessacàaÄo por infraccàaÄo aos artigos 81.o e 82.o contra a
determinacàaÄo de montantes fixos, porque a requerente nada tem a ver com o comeÂrcio entre os
Estados-Membros e a requerida naÄo constitui uma empresa (artigos 81.o e 82.o, artigos 1004.o e
823.o do CoÂ digo Civil alemaÄo e artigo 1.o da Lei alemaÄ relativa aÁ concorreÃncia desleal).

19 Tribunal de Recurso de DusseldoÂ rfia, acoÂ rdaÄo de 28.08.1998, U (Kart) 19/98, (P-054/98)

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DusseldoÂ rfia

O fabricante de aparelhos meÂdicos consegue que as organizacàoÄ es centrais de caixas de seguro de
doencàa cessem de determinar um montante fixo [n.o 2 do artigo 823.o e artigo 1004.o (por analogia)
do CoÂ digo Civil alemaÄo, em articulacàaÄo com os n.os 1 e 2 do artigo 81.o; decisaÄo em processo de
urgeÃncia].

20 Tribunal de Primeira InstaÃncia de DusseldoÂ rfia, sentencàa de 28.08.1998, 38 O 74/97 (Kart), (P-097/
97)

GoÈ decke AG, Berlim

AOK Bundesverband, Bona, e organizacàoÄ es centrais de outras caixas de seguro de doencàa

A requerente naÄo pode obrigar as organizacàoÄ es centrais das caixas de seguro de doencàa (requerida)
a naÄo aplicar uma adaptacàaÄo do montante fixo, porque a requerida naÄo tem o estatuto de empresa e
a requerente naÄo eÂ afectada em termos jurõÂdicos (artigo 81.o, em articulacàaÄo com o artigo 35.o da
GWB e artigos 823.o e 1004.o do CoÂ digo Civil alemaÄo); autorizacàaÄo do recurso.
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AÂ ustria

Em 1998, as decisoÄ es dos tribunais tiveram uma importaÃncia decisiva para a aplicacàaÄo do direito da
concorreÃncia. Um acoÂ rdaÄo proferido pelo Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshof) teve por
efeito suprimir uma disposicàaÄo da Lei relativa aÁs farmaÂcias, que impunha a obrigacàaÄo de controlar a
necessidade de mais farmaÂcias em funcàaÄo do nuÂ mero de habitantes, pelo facto de esta obrigacàaÄo ser
contraÂria aÁ liberdade de exercõÂcio de uma actividade profissional. Esta decisaÄo deveria implicar uma
intensificacàaÄo da concorreÃncia no sector das farmaÂcias.

O Tribunal de Primeira InstaÃncia (Landesgericht) de Korneuburg tomou uma decisaÄo no aÃmbito da
jurisdicàaÄo penal num processo de fraude em mateÂria de contratos de obras puÂ blicas e de acordos sobre
precàos: no caso em aprecào poÃ de provar que esta fraude tinha dado origem a um prejuõÂzo directo de
alguns milhoÄ es de xelins. AtraveÂs desta decisaÄo, as sancàoÄ es em vigor para os casos de fraude (ateÂ 10
anos de prisaÄo e reparacàaÄo do dano) foram igualmente aplicadas aos acordos sobre os precàos, o que
implicou, de facto, um aumento do rigor em termos de direito da concorreÃncia. Os tribunais de Viena e
de Korneuburg deram inõÂcio a processos contra acordos sobre os precàos concluõÂdos para efeitos de
concursos puÂ blicos em mateÂria de obras puÂ blicas: deste modo, uma empresa de construcàaÄo obtinha
fraudulentamente ou comprava as listas de candidatos aos concursos puÂ blicos, sondava os potenciais
concorrentes e depois aumentava os precàos. As empresas que naÄo eram aceites recebiam montantes
correspondentes a 1% da transaccàaÄo, financiados por facturas fictõÂcias. Na sequeÃncia das investigacàoÄ es
conduzidas in loco simultaneamente em mais de 80 empresas pela fiscalizacàaÄo, foram encontrados
documentos contendo, antes mesmo de terminado o prazo de apresentacàaÄo das propostas, os nomes
dos candidatos, bem como o montante da respectiva proposta.

Segundo outros documentos, a empresa de construcàaÄo SBG calculou, por conta de empresas
concorrentes, o montante dos contratos de construcàaÄo. No total, foram acusadas 22 pessoas. O director
da SBG, empresa em causa, foi condenado a um total de 7 anos de prisaÄo por fraude, bem como a uma
multa de 30 milhoÄ es de xelins, podendo ser condenado a mais um ano de prisaÄo se naÄo efectuasse o
pagamento deste montante. Todas as pessoas que forneceram as listas de candidatos foram condenadas
por violacàaÄo do segredo profissional a penas de prisaÄo com pena suspensa de seis a oito meses. As
sentencàas naÄo saÄo ainda executoÂ rias. Os municõÂpios prejudicados exigem dos candidatos o reembolso
do montante do prejuõÂzo, tendo jaÂ sido pagos montantes importantes. Os advogados dos empresaÂrios
condenados invocaram que naÄo se tratava, no caso em aprecào, de fraude, mas de um incumprimento da
Lei da concorreÃncia, passõÂvel, no maÂximo, de uma coima durante um perõÂodo de 360 dias. O MinisteÂrio
PuÂ blico replicou que em caso de acordo entre empresas em mateÂria de contratos puÂ blicos, o
proponente eÂ induzido em erro quanto aÁ existeÃncia de concorreÃncia porque, em caso de divulgacàaÄo de
tais acordos, o concurso eÂ anulado e as empresas em questaÄo saÄo na maior parte das vezes eliminadas
da lista dos empresaÂrios reconhecidos. Em consequeÃncia, na medida em que a existeÃncia de um dano
possa ser provada, existe fraude, sendo o seu autor passõÂvel de pena de prisaÄo que pode ir ateÂ dez anos.

AleÂm disso, vaÂrios processos iniciados junto dos tribunais (de comeÂrcio) nacionais diziam respeito aÁ

aplicacàaÄo directa do artigo 81.o do Tratado e/ou do artigo 82.o relativamente a acordos de distribuicàaÄo
de veõÂculos automoÂ veis. Assim, na sua DecisaÄo 4Ob165/98 de 30 de Junho de 1998, o Supremo Tribunal
declarou que uma empresa de creÂdito Ð locacàaÄo pertencente a uma cadeia de veõÂculos automoÂ veis,
cuja parte de mercado eÂ superior a 20% e que concluiu contratos de manutencàaÄo relativamente a cerca
de 8 000 veõÂculos, naÄo deteÂm uma posicàaÄo dominante no que diz respeito aÁs reparacàoÄ es dos seus
veõÂculos e que naÄo constitui boicote uma rescisaÄo das encomendas feitas a uma empresa naÄo membro
de um sistema de distribuicàaÄo de veõÂculos automoÂ veis.
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Outros processos diziam respeito aÁ aplicabilidade directa dos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE (por ex.,
OBH 2Ob237/98 de 0.4.1998, ageÃncia do Lotto-Totto), tendo, no entanto, os tribunais considerado que
naÄo se tinha apurado o elemento constitutivo de abuso de posicàaÄo dominante. No caso em aprecào, uma
empresa em posicàaÄo de monopoÂ lio recusava poÃ r aÁ disposicàaÄo de um estabelecimento de tabaco uma
instalacàaÄo em linha para registar os boletins do loto.

No aÃmbito de um processo relativo aÁ recusa de uma empresa distribuidora de filmes em posicàaÄo
dominante de abastecer um cinema, a argumentacàaÄo baseou-se, nomeadamente, no artigo 82.o do
Tratado em conjugacàaÄo com o princõÂpio «dos bons costumes», na acepcàaÄo da Lei 4Ob214/97 relativa aÁ

concorreÃncia desleal . Por fim, o Tribunal considerou que a recusa de entrega constituõÂa em si uma
infraccàaÄo aÁ Lei relativa aÁ concorreÃncia desleal.

Francàa

Salientam-se dois acoÂ rdaÄos do Tribunal de CassacàaÄo, que confirmam a jurisprudeÃncia do TJCE.

Num primeiro processo 260, o Tribunal aplicou a jurisprudeÃncia do TJCE de 17 de Fevereiro de 1993,
CAMULRAC e CANCAVA, nos termos da qual a ORGANIC, organismo de gestaÄo de cobrancàa da
contribuicàaÄo social de solidariedade (CSG), preenche uma funcàaÄo de caraÂcter exclusivamente social e,
por conseguinte, naÄo constitui uma empresa na acepcàaÄo dos artigos 81.o e 82.o.

Num segundo processo 261, o Tribunal de CassacàaÄo confirmou a aplicacàaÄo por parte do Tribunal de
Recurso de Paris da regra «de minimis» num processo relativo a um fornecedor de artigos de luxo, cujo
acordo vertical de distribuicàaÄo era posto em causa. Este fornecedor detinha apenas uma quota de 0,5%
do mercado. O Tribunal de CassacàaÄo considerou que naquele caso a auseÃncia de notificacàaÄo do
contrato aÁ ComissaÄo naÄo tinha qualquer consequeÃncia sobre a sua licitude aÁ luz do artigo 81.o.

Em 1998, o Conselho de Estado naÄo teve oportunidade para anular decisoÄ es ou contratos
administrativos com base em regras comunitaÂrias de concorreÃncia. No entanto, num acoÂ rdaÄo de
rejeicàaÄo 262, confirmou a sua jurisprudeÃncia de inclusaÄo destas regras no bloco de legalidade de que as
jurisdicàoÄ es administrativas saÄo garantes.

ItaÂ lia

1) DecisoÄ es dos tribunais nacionais

No seu acoÂ rdaÄo n.o 791 de 11 de Julho de 1998 (relativo aÁs tabelas de honoraÂrios do Conselho Nacional
da Ordem dos Advogados (Consiglio Nazionale Forense), o Tribunal de Recurso de Turim (Corte
d'Appello di Torino) ordenou a anulacàaÄo da tabela profissional dos advogados, que em conformidade
com a lei eÂ estabelecida pelo Conselho Nacional da Ordem e aprovada por decreto ministerial, na
medida em que a declarou contraÂria ao artigo 10.o e ao n.o 1 do artigo 81.o. O Tribunal de Recurso
considerou, nomeadamente, baseando-se no acoÂ rdaÄo proferido pelo Tribunal de Justicàa em 18 de
Junho de 1998, no processo C-35/96, ComissaÄo/RepuÂ blica Italiana (despachantes alfandegaÂrios), que a

260 Tribunal de Recurso, SeccàaÄo Social, 5 de Fevereiro de 1998, «ORGANIC».
261 Tribunal de CassacàaÄo, SeccàaÄo de ComeÂrcio, 13 de Janeiro de 1998, «GIFT SHOP/BOUCHERON».
262 CE, 1 de Abril de 1998-Union HospitalieÁre priveÂe Ð Intersyndicale des Etablissements d' hospitalisation priveÂe.
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actividade de advogado relevava da nocàaÄo de empresa na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o do Tratado e
equiparou o Conselho Nacional da Ordem a uma associacàaÄo de empresas.

2) Reenvios a tõÂtulo prejudicial

Em 1998, foram adoptadas quatro decisoÄ es de reenvio para o Tribunal de Justicàa nos termos do
artigo 234.o do Tratado CE, relativamente aÁ compatibilidade das normas nacionais ou comportamentos
de certas empresas com os artigos 81.o, 82.o e 86.o do Tratado 263.

Destes reenvios a tõÂtulo prejudicial, salienta-se nomeadamente que o do Tribunal de Recurso de Turim,
que coloca a questaÄo da aplicacàaÄo do artigo 82.o do Tratado a comportamentos de construtores
automoÂ veis que consistam num exercõÂcio de direitos de propriedade industrial e intelectual no que diz
respeito aÁs suas proÂ prias pecàas sobresselentes.

PaõÂses Baixos

Os tribunais neerlandeses aplicaram o direito comunitaÂrio da concorreÃncia nas decisoÄ es referidas a
seguir. Salienta-se, aleÂm disso, que mesmo em caso de aplicacàaÄo da nova Lei da concorreÃncia os
tribunais neerlandeses interpretam os artigos 81.o e 82.o, porque a lei neerlandesa eÂ concebida sobre o
modelo das regras comunitaÂrias da concorreÃncia.

Ð Presidente do Tribunal de Arnhem (Rechtbank Arnhem), 1 de Abril de 1998, Schuurmans contra
Banken Champignons BV

Processo de urgeÃncia; claÂusula de naÄo concorreÃncia num contrato de aquisicàaÄo de uma empresa do
sector dos cogumelos e dos espargos; inexisteÃncia de incompatibilidade com o n.o 1 do artigo 81.o;
nos termos do artigo 2.o do Regulamento n.o 26, o n.o 1 do artigo 81.o eÂ inaplicaÂvel a esses acordos.

Ð Presidente do Tribunal de RoterdaÄo (Rechtbank Rotterdam), 1 de Abril de 1998, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid contra Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

Processo de urgeÃncia; o segurador de cuidados de sauÂ de pode, no caso em aprecào, ser considerado
como uma empresa na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o, dado que, para aleÂm da sua missaÄo legal,
oferece seguros complementares; o facto de actuar com base em instrucàoÄ es legais eÂ indiferente para
o efeito.

Ð Presidente do Tribunal de Leeuwarden (Rechtbank Leeuwarden), 9 de Abril de 1998, Beheer
Miedema BV contra Kapenga Beheer BV

Processo de urgeÃncia; tese segundo a qual se trata de um acordo (proteccàaÄo de sector) incompatõÂvel
com o n.o 1 do artigo 81.o; o mercado em causa corresponde, aleÂm disso, a uma parte de
Leeuwarden; o artigo 81.o que serviu de modelo para o artigo 6.o da Lei da concorreÃncia tem em
vista um mercado geograÂfico de uma certa dimensaÄo; deduz-se da jurisprudeÃncia do Tribunal de
Justicàa que por limitados que sejam nem todos os mercados geograÂficos relevam do n.o 1 do
artigo 81.o.

263 Tribunal de Recurso de Turim, acoÂ rdaÄo de 19.11.1997-16.1.1998; Tribunal Administrativo Regional da
Lombardia, acoÂ rdaÄo de 28.1.1998-23.6.1998; Tribunal de Primeira InstaÃncia de Florencàa, acoÂ rdaÄo de 20.6.1998;
Tribunal de Primeira InstaÃncia de GeÂnova, acoÂ rdaÄo de 26.9.1998.
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Ð Tribunal de Recurso de Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 14 de Abril de 1998, Coenders contra
Louis Nagel

Recurso em processo de urgeÃncia; a isencàaÄo por categoria para os acordos de distribuicàaÄo exclusiva
(Regulamento (CEE) n.o 1983/83) permite obrigar um revendedor a naÄo fornecer produtos
concorrentes; o n.o 2, alõÂnea a), do artigo 2.o naÄo eÂ aplicaÂvel, porque se destina a produtos
concorrentes de outras marcas; o n.o 2, alõÂnea b), do artigo 2.o tambeÂm naÄo eÂ aplicaÂvel porque, no
caso em aprecào, os produtos abrangidos pelo contrato saÄo apenas produtos novos; a proibicàaÄo de
importar tractores recentes em segunda maÄo no aÃmbito de um contrato de revenda exclusiva naÄo
releva, por conseguinte, da isencàaÄo por categorias.

Ð Tribunal de Groningue (Kantongerecht Groningen), 20 de Maio de 1998 (julgamento interlocutoÂ rio
de 4 de Fevereiro de 1998), Hendrik van der Woude contra Stichting Beatrixoord

ConvencàaÄo colectiva de trabalho para o sector hospitalar; o requerente considera incompatõÂvel com
o n.o 1 do artigo 81.o a disposicàaÄo que proõÂbe afastar-se da convencàaÄo colectiva, conjugada com a
disposicàaÄo segundo a qual o trabalhador por conta de outrem soÂ tem direito a indemnizacàaÄo pelos
custos de doencàa por parte do empregador caso conclua um seguro junto de um segurador definido
nessa convencàaÄo; o Tribunal colocou a questaÄo a tõÂtulo prejudicial sobre este assunto porque, em
sua opiniaÄo, para resolver esta questaÄo importa saber se o segurador pode ser considerado uma
empresa na acepcàaÄo do n.o 1 do artigo 81.o.

Ð Tribunal de Utreque (Rechtbank Utrecht), 17 de Junho de 1998, WAC Centraal Bureau BV contra
Toonen

Pedido apresentado com base num regime notificado aÁ ComissaÄo a fim de obter uma isencàaÄo; o
Tribunal considera que naÄo se exclui que o regime possa eventualmente beneficiar de uma decisaÄo
de isencàaÄo com base no n.o 3 do artigo 81.o; o mesmo considera desejaÂvel aguardar a decisaÄo da
ComissaÄo.

Ð Presidente do Tribunal de Bois le Duc (Rechtbank 's-Hertogenbosch), 19 de Junho de 1998, MTV
Europe contra Combivisie Regio

Processo de urgeÃncia; litõÂgio entre uma empresa que oferece programas e um operador de cabo;
verificacàaÄo da existeÃncia de uma posicàaÄo dominante colectiva, na acepcàaÄo do artigo 82.o, dos
diferentes operadores de cabo nos PaõÂses Baixos; no caso em aprecào, pode considerar-se que o
operador de cabo abusa da sua posicàaÄo dominante.

Ð Tribunal de AmesterdaÄo (Gerechtshof Amsterdam), 9 de Julho de 1998, Van der Neut (Neutrol)
contra Primagaz

Recurso em processo de urgeÃncia; claÂusula de aquisicàaÄo exclusiva; inexisteÃncia de acordo nos
termos do n.o 1 do artigo 81.o; a claÂusula encontra-se apenas nos acordos que saÄo concluõÂdos com os
consumidores, os utilizadores finais, que naÄo constituem empresas na acepcàaÄo do n.o 1 do
artigo 81.o.
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Ð Presidente do Tribunal de Arnhem (Rechtbank Arnhem), 17 de Setembro de 1998, Heineken
Nederland BV contra Mega Company e outros.

Processo de urgeÃncia; a isencàaÄo por categorias para os acordos de aquisicàaÄo exclusiva
(Regulamento (CEE) n.o 1984/83) eÂ inaplicaÂvel; de facto, naÄo haÂ vantagens econoÂ micas ou
financeiras especiais para o revendedor; a restricàaÄo da concorreÃncia que decorre da obrigacàaÄo de
compra exclusiva de cerveja por um perõÂodo de dez anos naÄo estaÂ comprovada.

Ð Tribunal de RoterdaÄo (Rechtbank Amsterdam), 30 de Setembro de 1998, Free Record Shop BV
contra Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

Validade provisoÂ ria do Regulamento KVB que, antes de 1 de Novembro de 1962, fora notificado
tendo em vista uma isencàaÄo com base no n.o 3 do artigo 81.o; seguidamente foram introduzidas
alteracàoÄ es ao regulamento e colocadas questoÄ es a tõÂtulo prejudicial, aÁs quais o Tribunal de Justicàa
respondeu por acoÂ rdaÄo de 24 de Abril de 1997; posteriormente, o Tribunal concluiu que, para que o
regulamento deixe de poder manter a sua validade a tõÂtulo provisoÂ rio, deviam ser preenchidos dois
criteÂrios cumulativos:1) as alteracàoÄ es deviam reduzir, reforcàar ou ampliar os efeitos restritivos da
concorreÃncia; e, eventualmente, 2) estas alteracàoÄ es naÄo deviam poder ser consideradas restricàoÄ es
novas, distintas do acordo, que naÄo alteram a sua economia; uma vez que, no caso em aprecào, este
uÂ ltimo criteÂrio naÄo foi satisfeito, o regulamento continua vaÂlido a tõÂtulo provisoÂ rio.

Ð CaÃmara de Recurso em mateÂria econoÂ mica (College van Beroep voor het Bedrijfsleven),
7 de Outubro de 1998, Stolp International BV contra Productschap Tuinbouw

A decisaÄo do Productschap 264 de impor taxas de publicidade naÄo eÂ incompatõÂvel com o n.o 1 do
artigo 81.o, porque as decisoÄ es de conduzir campanhas de publicidade impessoais relativamente a
certos produtos naÄo devem ser consideradas proibidas pelo n.o 1 do artigo 81.o; por conseguinte, o
julgamento naÄo resolve a questaÄo de saber se o Productschap eÂ uma empresa na acepcàaÄo do n.o 1
do artigo 81.o.

Ð Tribunal de CassacàaÄo (Hoge Raad), 20 de Novembro de 1998, Johnson Wax GmbH contra Novem
Trading International BV

Acordo de distribuicàaÄo exclusiva; o acordo naÄo eÂ por si incompatõÂvel com o n.o 1 do artigo 81.o, uma
vez que pode beneficiar de uma isencàaÄo (por categoria) com base no Regulamento (CEE) n.o 1983/
83 ou de uma isencàaÄo em aplicacàaÄo do n.o 3 do artigo 81.o; uma claÂusula que proõÂbe a venda dos
produtos em causa treÃs meses apoÂ s o termo do acordo naÄo constitui, no caso em aprecào, qualquer
«outra restricàaÄo da concorreÃncia», na acepcàaÄo do n.o 2 do artigo 2.o do Regulamento (CEE)
n.o 1983/83.

Reino Unido

Em 1998, o Tribunal de Recurso (Court of Appeal) julgou dois processos relativos a compras
vinculadas de cerveja, Trent Taverns Ltd/Sykes e Gibbs Mew plc e Centric Pub Company Ltd/
Graham Gemmell: nestes dois processos, os exploradores de estabelecimentos de bebidas sujeitos a
claÂusulas de compras vinculadas tentaram em vaÄo persuadir o Tribunal de que os acordos em causa
violavam o n.o 1 do artigo 81.o e, portanto, eram nulos.

264 Os «Productschappen» saÄo organizacàoÄ es profissionais de produtores, que teÃm certos poderes econoÂ micos no seu
sector. Existem sobretudo no domõÂnio da agricultura.
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D Ð AplicacàaÄ o da ComunicacàaÄ o de 1993 relativa aÁ cooperacàaÄ o entre a
ComissaÄ o e os tribunais nacionais

Importa, em primeiro lugar, referir as respostas apresentadas antes de 1998, mas naÄo incluõÂdas nos
XXVI 265 e XXVII 266 RelatoÂ rios sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, a questoÄ es colocadas pelos
Tribunais nacionais em aplicacàaÄo da ComunicacàaÄo de 1993 sobre a cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e os
Tribunais nacionais no que diz respeito aÁ aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o 267, 268.

Trata-se, em primeiro lugar, da resposta de 1 de Agosto de 1996 do Director-Geral Adjunto da
DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia, responsaÂvel pela mateÂria, aÁs questoÄ es colocadas pelo Vice-
-Presidente do «Rechtbank van Koophandel te Brussel». Estas questoÄ es foram colocadas no aÃmbito
de um litõÂgio entre um distribuidor de produtos parafarmaceÃuticos e um fabricante desses produtos,
igualmente fabricante de produtos farmaceÃuticos, bem como uma associacàaÄo profissional de
farmaceÃuticos. Esta resposta dava seguimento a um pedido do Tribunal, de 26 de Junho de 1996,
transmitido aÁ ComissaÄo por intermeÂdio das partes, modo de transmissaÄo previsto na comunicacàaÄo
(ponto 42). O «Rechtbank van Koophandel» pretendia, em primeiro lugar, uma informacàaÄo de
caraÂcter processual, isto eÂ, se a ComissaÄo tinha a intencàaÄo de dar inõÂcio a um processo contra o
produtor, na sequeÃncia da queixa apresentada pelo distribuidor. Solicitava igualmente o parecer da
ComissaÄo sobre a compatibilidade com o artigo 81.o de um acordo presumido entre o fabricante e a
associacàaÄo de farmaceÃuticos, mediante o qual este fabricante manifestava a sua vontade de distribuir
exclusivamente os seus produtos em farmaÂcia. A resposta referia que o distribuidor de produtos
parafarmaceÃuticos tinha igualmente apresentado queixa aÁ ComissaÄo contra o produtor e a associacàaÄo
de farmaceÃuticos. Esta queixa referia-se igualmente a um acordo que se teria verificado entre
fabricantes de produtos parafarmaceÃuticos e uma associacàaÄo profissional de farmaceÃuticos, por um
lado, e entre estes fabricantes e farmaceÃuticos, por outro, para excluir ou reduzir a venda na BeÂ lgica
dos produtos parafarmaceÃuticos fora dos laboratoÂ rios. Revelava que, para permitir aÁ ComissaÄo tomar
conhecimento de todos os elementos de facto relativos a este acordo e do contexto em que o mesmo se
inseriria, tinha sido necessaÂrio proceder, em 26 e 27 de Junho de 1996, aÁs diligeÃncias previstas no n.o 3
do artigo 14.o do Regulamento n.o 17. Mencionava que se encontrava em curso o exame dos
documentos recolhidos aquando das diligeÃncias efectuadas. ConcluõÂa que, se fosse efectivamente
apurada a sua existeÃncia, os acordos e/ou praÂticas denunciados poderiam constituir uma infraccàaÄo ao
n.o 1 do artigo 81.o, em conformidade com o acoÂ rdaÄo do Tribunal de Primeira InstaÃncia proferido no
processo Vichy (acoÂ rdaÄo de 27 de Fevereiro de 1992, processo T-19/91).

Seguidamente, trata-se de uma resposta do Director-Geral da ConcorreÃncia, de 8 de Abril de 1997, a
um pedido de 17 de Marcào de 1997 da «Sala de contencioso-administrativo (seccion sexta)» da
«Audiencia nacional» espanhola. Com este pedido, o tribunal espanhol desejava, por um lado, receber
coÂ pia dos acordos examinados pela ComissaÄo em processos ideÃnticos ao que estava a examinar e, por
outro, obter informacàoÄ es sobre a existeÃncia de documentos relativos a estes acordos. Estes pedidos
foram formulados aquando de um recurso de uma federacàaÄo desportiva, apoiada por uma cadeia de
televisaÄo, contra uma decisaÄo do «Tribunal de Defensa de la Competencia», que considerou contraÂrio aÁ

Lei espanhola da concorreÃncia (Lei n.o 16/1989) uma convencàaÄo relativa aos direitos de transmissaÄo
televisiva de certos acontecimentos desportivos organizados pela respectiva federacàaÄo. Na sua

265 Pp. 367-368.
266 Pp. 382-383.
267 JO C 39 de 13.2.1993, p. 6.
268 Se for acrescentado o resumo das respostas anteriores no XXIV RelatoÂ rio (ponto 51) e o presente resumo, todas

as respostas apresentadas ateÂ aÁ data pela ComissaÄo figuram nos relatoÂ rios anuais sobre a polõÂtica de concorreÃncia.
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resposta, o Director-Geral salientou que os acordos referidos pela «Audiencia nacional» naÄo estavam
directamente ligados ao processo objecto do recurso pendente no tribunal. Por esta razaÄo, colocava-se
um problema de confidencialidade. Por conseguinte, o Director-Geral enviou ao tribunal de reenvio
uma coÂ pia da comunicacàaÄo publicada no Jornal Oficial ao abrigo do n.o 3 do artigo 19.o do
Regulamento n.o 17 em processos semelhantes, bem como do comunicado de imprensa publicado
aquando do encerramento destes processos. Especificava que estes processos foram objecto de um
ofõÂcio nos termos do n.o 3 do artigo 81.o e que se justificava uma isencàaÄo, uma vez que a cadeia de
televisaÄo beneficiaÂria dos direitos exclusivos de retransmissaÄo no paõÂs em causa acabava de ser lancàada
no mercado Ð entaÄo emergente Ð da transmissaÄo directa por sateÂ lites, o que justificava uma
exclusividade de duracàaÄo bastante longa para facilitar a sua entrada neste mercado. No que diz
respeito a outros processos relativos a contratos sobre a aquisicàaÄo de direitos de retransmissoÄ es
desportivas, o Director-Geral indicou que a ComissaÄo naÄo adoptou qualquer posicàaÄo definitiva na
sequeÃncia da notificacàaÄo do acordo celebrado entre uma federacàaÄo desportiva de outro Estado-
-Membro e uma cadeia de televisaÄo. De facto, na sequeÃncia da faleÃncia desta cadeia, esses direitos de
retransmissaÄo foram vendidos a outras televisoÄ es que operavam nesse Estado.

Em 1998, a DireccàaÄo-Geral da ConcorreÃncia da ComissaÄo respondeu a quatro perguntas de tribunais
dos Estados-Membros em aplicacàaÄo da comunicacàaÄo de 1993.

Em primeiro lugar, em 4 de Agosto de 1998, o Director da DireccàaÄo A (PolõÂtica da ConcorreÃncia,
CoordenacàaÄo, Aspectos Internacionais e RelacàoÄ es com as Outras InstituicàoÄ es) respondeu aÁ carta do
«Gerechtshof te 's-Hertogenbosch», de 14 de Julho de 1997. Esta carta comunicava questoÄ es deste
tribunal colocadas no aÃmbito de um litõÂgio entre um agricultor e uma cooperativa agrõÂcola. O
agricultor considerava que a sua exclusaÄo da cooperativa era contraÂria ao disposto no n.o 1 do
artigo 81.o do Tratado e no n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento n.o 26 do Conselho. As questoÄ es do
«Gerechtshof» diziam sobretudo respeito a dados factuais relativos aÁ estrutura dos mercados do gado
(bovino e suõÂno) e da carne. Em resposta foram enviados ao tribunal neerlandeÃs dois relatoÂ rios sobre a
situacàaÄo dos mercados da carne de bovino e da carne de porco na UniaÄo Europeia. O que se verificou
em relacàaÄo aÁs previsoÄ es para a adopcàaÄo deste uÂ ltimo relatoÂ rio, finalmente aprovado em 29 de Julho de
1998, explica a morosidade da resposta ao «Gerechtshof». Este perguntou tambeÂm se a ComissaÄo tinha
procedido a uma averiguacàaÄo sobre a compatibilidade dos estatutos da cooperativa em causa com o
n.o 1 do artigo 81.o do Tratado ou se tinha intencàaÄo de o fazer. Esta questaÄo teve uma resposta
negativa. Deste modo, foi comunicado que a ComissaÄo tinha feito uma apreciacàaÄo provisoÂ ria sobre a
compatibilidade das disposicàoÄ es estatutaÂrias contestadas com o n.o 1 do artigo 81.o e que, com base
nesta apreciacàaÄo, naÄo ficou prevista qualquer averiguacàaÄo. O «Gerechtshof» solicitou, por uÂ ltimo, o
parecer da ComissaÄo sobre a compatibilidade destes estatutos com o n.o 1 do artigo 2.o do
Regulamento n.o 26 e, ainda, que lhe comunicasse quais os criteÂrios de aplicacàaÄo desta disposicàaÄo
susceptõÂveis de lhe permitir poÃ r termo ao litõÂgio sem interferir nas competeÃncias de decisaÄo da
ComissaÄo. Em resposta, a ComissaÄo informou que, uma vez que naÄo tinha efectuado qualquer
averiguacàaÄo sobre a compatibilidade das disposicàoÄ es estatutaÂrias em causa com o n.o 1 do artigo 81.o,
naÄo se encontrava em condicàoÄ es de avaliar se essas disposicàoÄ es satisfaziam as condicàoÄ es previstas no
n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento n.o 26. No que diz respeito aos criteÂrios de aplicacàaÄo deste artigo, a
ComissaÄo recordou, em primeiro lugar, que se num processo perante um tribunal nacional for
invocada a nulidade de uma disposicàaÄo dos estatutos de uma cooperativa agrõÂcola por violacàaÄo do n.o 1
do artigo 81.o e a cooperativa invocar o n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento n.o 26, o tribunal nacional
pode declarar a nulidade da disposicàaÄo contestada ao abrigo do n.o 2 do artigo 81.o, caso se verifique
que a disposicàaÄo naÄo eÂ compatõÂvel com o n.o 1 do artigo 81.o e naÄo preenche as condicàoÄ es que lhe
permitam beneficiar do n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento n.o 26 ou de uma isencàaÄo ao abrigo do n.o 3
do artigo 81.o. Seguidamente, observou que, no caso em aprecào, a cooperativa naÄo podia invocar a
primeira categoria de isencàaÄo ao abrigo do n.o 1 do artigo 81.o, prevista no n.o 1 do artigo 2.o, isto eÂ, que
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a disposicàaÄo em causa faria parte integrante de uma organizacàaÄo nacional de mercado, devido aÁ

existeÃncia de uma organizacàaÄo comum do mercado da carne de porco. Relativamente aÁ segunda
excepcàaÄo prevista no n.o 1 do artigo 2.o, isto eÂ, de que a disposicàaÄo seria necessaÂria aÁ realizacàaÄo dos
objectivos da polõÂtica agrõÂcola comum, enunciados no artigo 33.o do Tratado, a ComissaÄo indicou, por
fim, que era supeÂrflua uma resposta se as disposicàoÄ es estatutaÂrias em causa satisfizessem as condicàoÄ es
da excepcàaÄo prevista no n.o 1, segundo perõÂodo, do artigo 2.o do Regulamento n.o 26. Com base na
jurisprudeÃncia do Tribunal de Justicàa 269 e na sua praÂtica de tomada de decisoÄ es, a ComissaÄo esclareceu
o sentido destas condicàoÄ es.

Em 3 de Dezembro de 1998, o director competente prestou as informacàoÄ es solicitadas pelo Presidente
do Tribunal do ComeÂrcio de Paris e pelo presidente da seccàaÄo deste Tribunal, delegado para o direito
comunitaÂrio, no seu pedido de 30 de Setembro de 1998. Este pedido dava seguimento a accàoÄ es judiciais
intentadas por vaÂrios grossistas contra um sistema de gestaÄo das existeÃncias de um importante
produtor farmaceÃutico, sistema que esses grossistas consideravam contraÂrio ao artigo 81.o. Tendo tido
conhecimento de que esse sistema tinha sido notificado aÁ ComissaÄo, o Tribunal do ComeÂrcio
manifestou o desejo de conhecer, se naÄo o seguimento que a ComissaÄo daria a esta notificacàaÄo, pelo
menos os prazos provaÂveis para lhe dar resposta. Na eventualidade de este prazo ser posterior ao final
de 1998, o Tribunal solicitou esclarecimentos sobre a praÂtica estabelecida relativamente ao direito
comunitaÂrio em causa. Em resposta, a ComissaÄo confirmou ter recebido a notificacàaÄo do referido
sistema, aplicaÂvel aos produtos farmaceÃuticos mais importantes do fabricante em causa. Referiu
igualmente ter recebido queixas contra este sistema por parte de grossistas estabelecidos em vaÂrios
Estados-Membros. A ComissaÄo explicou que prosseguia activamente a instrucàaÄo da notificacàaÄo em
causa e das queixas que lhe diziam respeito, mas que de momento naÄo era possõÂvel prever quando
poderia tomar a sua posicàaÄo relativamente a esses processos. Assim, referiu que a sua DecisaÄo 96/478/
CE (Adalat Ð JO L 201 de 9/8/1996) tinha posto termo a determinadas questoÄ es jurõÂdicas, susceptõÂveis
de se colocarem igualmente no processo em questaÄo e que esta decisaÄo se encontrava pendente no
Tribunal de Primeira InstaÃncia. Quanto aÁ praÂtica estabelecida relativamente ao direito comunitaÂrio em
causa, o director competente chamou a atencàaÄo para certos processos relativos aÁ concorreÃncia no
sector farmaceÃutico, nomeadamente a decisaÄo Adalat, acima referida, a DecisaÄo 80/1283/CEE
(Johnson & Johnson Ð JO L 377 de 31.12.1980), a DecisaÄo 87/409/CEE (Sandoz Ð JO L 222 de
10.8.1987), confirmada pelo Tribunal de Justicàa no processo 277/87 (ColectaÃnea 1990, p. I-45), bem
como o processo Organon, encerrado sem decisaÄo formal, uma vez que, na sequeÃncia da comunicacàaÄo
de acusacàoÄ es, a empresa em questaÄo poÃ s termo ao comportamento contraÂrio ao artigo 81.o (XXV
RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, pontos 37-38). Foi feita igualmente refereÃncia a certos
processos relativos aÁ aplicacàaÄo do artigo 28.o do Tratado e, nomeadamente, aos processos apensos C-
-267/95, Merck & Co. Inc. e outros/Primecrown Ltd, e C-268/95, Beecham Group plc/Europharm of
Wothing Ltd (ColectaÃnea 1996 p. I-6285), bem como ao processo 16/74, Centrafarm BV e Adriaan de
Peijper/Winthrop BV (ColectaÃnea 1974 p. 1183).

Em 22 de Dezembro de 1998, o director competente forneceu ao «Juzgado de Primera Instancia
Numero Tres de Madrid» as informacàoÄ es que este solicitou por carta de 16 de Junho de 1998. Junto
deste «Juzgado» foi intentada uma accàaÄo relativa a um litõÂgio entre uma companhia petrolõÂfera e o
gerente de uma estacàaÄo de servicào. Para solucionar este litõÂgio, o «Juzgado» perguntou aÁ ComissaÄo se
esta se tinha pronunciado sobre a compatibilidade deste contrato com o Regulamento (CEE) n.o 1984/
83. Solicitou, igualmente, uma coÂ pia integral do processo da ComissaÄo relativo aÁ notificacàaÄo de certos
contratos com estacàoÄ es de servicào concluõÂdos pela companhia petrolõÂfera. Na sua resposta, o director

269 Processo 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Col. 1981, p. 851, fundamentos 12 e seguintes; Processo C-399/93,
Oude Luttikhuis, Col. 1995, p. I-4515, fundamentos 28 e 31; DecisaÄo da ComissaÄo de 23 de Dezembro de 1992,
JO 1993, n.o 183/1; Processo Campina, XXI RelatoÂ rio anual sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia, 1991, n.o 83-84.
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referiu que, na sequeÃncia das alteracàoÄ es aos contratos destinadas a dar-lhes conformidade com a
regulamentacàaÄo comunitaÂria aplicaÂvel, o processo iniciado em 1993 relativamente a estes contratos foi
encerrado em Junho de 1994. Referiu ainda que, em 18 de Marcào de 1994, foi enviada ao gerente da
estacàaÄo de servicào em causa uma carta com data de 1 de Marcào, que alterava as modalidades de caÂ lculo
da duracàaÄo do contrato. O director referiu, aleÂm disso, que o envio de uma coÂ pia integral do processo
da notificacàaÄo, constituõÂdo neste caso por oito tomos, naÄo era um procedimento habitual da
cooperacàaÄo com as autoridades judiciais nacionais. No entanto, manifestou a sua disponibilidade para
satisfazer eventuais novos pedidos do «Juzgado», na medida em que o princõÂpio geral de diligeÃncia
administrativa o permitisse e tomando, se necessaÂrio, as devidas precaucàoÄ es a fim de salvaguardar o
eventual caraÂcter confidencial das informacàoÄ es solicitadas.

No mesmo dia, o referido director respondeu aÁs perguntas colocadas pelo «Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion de Baeza» aquando de um litõÂgio da mesma natureza. Uma vez que se tratava
da compatibilidade com o Regulamento (CEE) n.o 1984/83 do contrato de estacàaÄo de servicào em causa,
o director informou que naÄo foi enviada ao gerente dessa estacàaÄo de servicào uma carta a comunicar a
alteracàaÄo do seu contrato com a companhia petrolõÂfera, na sequeÃncia da alteracàaÄo de certos contratos
deste tipo em Junho de 1994. PoreÂm, observou que aparentemente este contrato estava jaÂ em
conformidade com as alteracàoÄ es introduzidas pela carta-tipo notificada a outros gerentes de estacàoÄ es
de servicào. Dado que um dos objectivos do regulamento de isencàaÄo por categorias eÂ facilitar a
aplicacàaÄo do artigo 81.o pelos tribunais nacionais, o director ainda considerou que, no caso em aprecào,
o «Juzgado» dispunha de todos os elementos necessaÂrios para se pronunciar sobre a compatibilidade
do contrato com o Regulamento (CEE) n.o 1984/83. Por uÂ ltimo, relativamente ao envio de uma coÂ pia
integral do processo notificado pela companhia petrolõÂfera, a sua resposta foi ideÃntica aÁ dada ao
«Juzgado de Madrid».
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Anexo
situacàaÄ o relativa aÁ aplicacàaÄ o dos artigos 81.o e 82.o pelas autoridades

nacionais da concorreÃ ncia

ObservacàoÄ es preliminares:

1. Esta sõÂntese diz exclusivamente respeito aÁ aplicacàaÄo dos artigos 81.o e 82.o do Tratado CE por
parte das autoridades administrativas dos Estados-Membros, sem incluir, por conseguinte, os tribunais,
jaÂ que os referidos artigos, sendo de aplicacàaÄo directa, podem ser aplicados por todos os tribunais dos
Estados-Membros sem excepcàaÄo.

2. A sua aplicacàaÄo por parte das autoridades administrativas estaÂ sujeita aÁs limitacàoÄ es previstas, a
favor da ComissaÄo no artigo 84.o do Tratado e no n.o 3 do artigo 9.o do Regulamento n.o 17.

APLICACßAÄ O
SIM/NAÄ O

BASE JURIÂDICA / INFORMACßOÄ ES COMPLEMENTARES

AÂ USTRIA NAÄ O

BEÂ LGICA SIM Artigo 53.o da Lei de 5.8.1991, em vigor desde 1.4.1993: quando as
autoridades belgas teÃm que tomar decisoÄ es, em aplicacàaÄo do artigo 84.o do
Tratado CE, sobre a admissibilidade de acordos e sobre o abuso de uma
posicàaÄo dominante no mercado comum, a decisaÄo eÂ tomada pelas
autoridades previstas nesta lei de acordo com o n.o 1 do artigo 81.o e
com o artigo 82.o do Tratado, em conformidade com o procedimento e as
sancàoÄ es previstas na mesma lei.

DINAMARCA NAÄ O

FINLAÃ NDIA NAÄ O O grupo de trabalho criado pelo Ministro do ComeÂrcio e da InduÂ stria
excluiu esta possibilidade (relatoÂ rio de Janeiro de 1997).

FRANCßA SIM Artigo 56.obis (introduzido pela lei de 2.12.1992) do Decreto de 1.12.1986.

O Ministro da Economia e os funcionaÂrios do MinisteÂrio, por um lado, e o
Conselho da ConcorreÃncia, por outro, teÃm competeÃncia para aplicar os
artigo 81.o e 82.o, que deteÃm normalmente, de acordo com o decreto, para
aplicar a Lei francesa da concorreÃncia .

ALEMANHA SIM Artigo 47.o da GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen). Para
exercer os poderes conferidos aÁs autoridades dos Estados-Membros pelos
artigos 84.o e 85.o do Tratado CE e pelos regulamentos com base no
artigo 83.o do mesmo Tratado, o «Bundeskartellamt» tem competeÃncia
para aplicar a GWB.

GREÂ CIA SIM Lei n.o 703/1977 relativa aÁ proteccàaÄo da livre concorreÃncia, alterada pelo
n.o 3 do artigo 13.ob da Lei n.o 2296/1995: a ComissaÄo da ConcorreÃncia e o
seu secretariado exerceraÄo as funcàoÄ es atribuõÂdas aÁs autoridades nacionais
dos Estados-Membros pelos artigos 84.o e 85.o do Tratado que institui a
Comunidade EconoÂ mica Europeia e pelos regulamentos com base no
artigo 83.o do mesmo Tratado, em articulacàaÄo com outras disposicàoÄ es de
habilitacàaÄo previstas no Tratado. Para exercer estas funcàoÄ es, a ComissaÄo da
ConcorreÃncia e o seu secretariado teraÄo os poderes conferidos para efeitos
de aplicacàaÄo desta lei.

IRLANDA NAÄ O

ITAÂ LIA SIM O n.o 5 do artigo 54.o da Lei comunitaÂria de 1994: a «AutoritaÁ garante della
concorrenza» aplica o n.o 1 do artigo 81.o e o artigo 82.o, exercendo os
poderes que lhe saÄo cometidos pela Lei nacional da concorreÃncia
(Lei n.o 287 de 10 de Outubro de 1990).

LUXEM-
-BURGO

NAÄ O
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PAIÂSES
BAIXOS

SIM Artigo 88.o da Lei da concorreÃncia (Mededingingswet), de 22 de Maio de
1 9 9 7 : o D i r e c t o r- G e r a l d o S e r v i cà o d a C o n c o r r eÃ n c i a
(Mededingingsautoriteit) exerce as competeÃncias que lhe saÄo cometidas
pelos regulamentos com base no artigo 83.o do Tratado CE para aplicar o
n.o 1 do artigo 81.o e o artigo 82.o do Tratado.

PORTUGAL SIM N.o 2 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 371/93, de 29 de Outubro: compete
aÁ DireccàaÄo-Geral de ConcorreÃncia e Precàos exercer as competeÃncias
cometidas aÁ s autoridades dos Estados-Membros pelos regulamentos
fundados no artigo 83.o do Tratado CE.

ESPANHA SIM Decreto Real 295/1998, de 27 de Fevereiro, relativamente aÁ aplicacàaÄo em
Espanha do direito comunitaÂrio da concorreÃncia:
Artigo 1.o: O «Tribunal de Defensa de la Competencia» eÂ a autoridade
competente em mateÂria de aplicacàaÄo em Espanha do n.o 1 do artigo 81.o e
do artigo 82.o do Tratado CE
Artigo 3.o: O «Servicio de Defensa de la Competencia» eÂ o oÂ rgaÄo
responsaÂvel pela instrucàaÄo dos processos de aplicacàaÄo do n.o 1 do
artigo 81.o e do artigo 82.o do Tratado CE.

SUEÂ CIA NAÄ O

REINO
UNIDO

NAÄ O

ConclusoÄ es

1. Das autoridades administrativas dos 15 Estados-Membros, 8 podem e 7 naÄo podem aplicar
directamente os artigos 81.o-82.o.

2. Os 8 Estados-Membros que podem aplicar directamente os referidos artigos saÄo os seguintes:
BeÂ lgica, Francàa, Alemanha, GreÂcia, ItaÂ lia, PaõÂses Baixos, Portugal e Espanha. Os 7 Estados-Membros
que naÄo podem saÄo os seguintes: AÂ ustria, Dinamarca, FinlaÃndia, Irlanda, Luxemburgo, SueÂcia e Reino
Unido.
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VI Ð ESTATIÂSTICAS

A Ð Artigos 81.o, 82.o e 86.o do Tratado CE + artigo 65.o do Tratado CECA

1. Actividades em 1998

1.1. Novos processos iniciados em 1998

Tipo NuÂ mero de processos %

NotificacàoÄ es 216 42

DenuÂ ncias 192 38

Ex officio 270 101 20

TOTAL 509 100

1.2. Processos encerrados em 1998

Mediante decisaÄo formal Mediante procedimento informal

InfraccàaÄo ao artigo 82.o, com aplicacàaÄo de
coimas

1 OfõÂcios de arquivamento (n.o 1 do artigo
81.o)

77

IsencàaÄo 0 OfõÂcios de arquivamento (n.o 3 do artigo
81.o)

75

RejeicàaÄo de denuÂ ncias 24 RejeicàaÄo de denuÂ ncias 100

NaÄo oposicàaÄo 7 Encerramento administrativo 278

InfraccàaÄo ao artigo 65.o do Tratado CECA 1 OfõÂcio de 9

incompatibilidade

DecisaÄo com base no artigo 86.o 9

TOTAL 42 TOTAL 539

2. SõÂntese dos uÂ ltimos quatro anos

2.1. EvolucàaÄo do nuÂ mero de processos

Processos pendentes no final do ano

95 96 97 98

NotificacàoÄ es 625 726 589 538

DenuÂ ncias 371 368 450 441

Ex officio 121 127 223 225

TOTAL 1 117 1 221 1 262 1204

270 Por processo «ex-officio» entende-se um processo que eÂ da iniciativa da ComissaÄo.
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2.2. EvolucàaÄo do nuÂ mero de processos novos

Processos novos registados durante o ano

95 96 97 98

NotificacàoÄ es 360 206 221 216

DenuÂ ncias 114 159 177 192

Ex officio 47 82 101 101

TOTAL 521 447 499 509

2.3. EvolucàaÄo do nuÂ mero de processos encerrados

Processos encerrados durante o ano

95 96 97 98

DecisoÄ es formais 14 21 27 42

Procedimento informal 403 367 490 539

TOTAL 417 388 517 581

B Ð Regulamento das concentracàoÄ es

1. NotificacàoÄ es recebidas

94 95 96 97 98

OperacàoÄ es notificadas 95 110 131 172 235

NotificacàoÄ es retiradas 6 4 6 9 9

NuÂ mero de processos encerrados
mediante decisaÄo formal

91 109 125 142 238

2. DecisoÄ es nos termos do artigo 6.o

94 95 96 97 98

N.o 1, alõÂnea a), do artigo 6.o 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

N.o 1, alõÂnea b), do artigo 6.o 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

N.o 1, alõÂnea c), do artigo 6.o 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTAL 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Casos em que foram assumidos
compromissos na primeira fase

2 3 0 2 12
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3. DecisoÄ es nos termos do artigo 8.o

94 95 96 97 98

DecisoÄ es nos termos do n.o 2 do
artigo 8.o, acompanhadas de con-
dicàoÄ es e obrigacàoÄ es

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

DecisoÄ es nos termos do n.o 2 do
artigo 8.o, sem condicàoÄ es nem
obrigacàoÄ es

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

DecisoÄ es de proibicàaÄo nos termos
do n.o 3 do artigo 8.o

1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTAL 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

DecisoÄ es com base no n.o 4 do
artigo 8.o em que se ordena a
separacàaÄo

2 0

RevogacàaÄo de decisoÄ es anteriores
com base no n.o 5 do artigo 8.o

4. DecisoÄ es de reenvio

94 95 96 97 98

Artigo 9.o (para um Estado-Mem-
bro)

1 0 3 7 4

N.o 3 do artigo 22.o (para a Comis-
saÄo)

1

5. DecisoÄ es de natureza processual

94 95 96 97 98

DecisoÄ es de prorrogacàaÄo do efeito
suspensivo (n.o 2 do artigo 7.o)

12 12 17 36 10

DecisoÄ es de cessacàaÄo do efeito
suspensivo (n.o 2 do artigo 7.o)

1 2 3 5 13

DecisoÄ es que declaram a notifica-
càaÄo incompleta (n.o 2 do artigo 4.o

do Regulamento (CEE) no 2367/90)

2 2 5 17 20
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C Ð AuxõÂlios estatais

1. Processos novos registados em 1998

Agricultura Transportes Pesca CarvaÄo Outros TOTAL

AuxõÂlios
notificados

N 276 34 45 6 342 703 82,32 %

AuxõÂlios naÄo
notificados

NN 32 10 7 0 97 146 17,10 %

AuxõÂlios
existentes

E 0 0 0 0 5 5 0,58 %

Total 308 44 52 6 444 854 100 %

36,06 % 5,15 % 6,09 % 0,70 % 52 % 100 %

2. Processos em anaÂ lise em 31.12.1998

Agricultura Transportes Pesca CarvaÄo Outros TOTAL

AuxõÂlios
notificados

N 125 14 19 3 130 291 42,67 %

AuxõÂlios naÄo
notificados

NN 102 12 15 0 78 207 30,35 %

AuxõÂlios
existentes

E 24 2 0 0 9 35 5,13 %

Processos
iniciados

C 55 14 4 0 76 149 21,85 %

Total 306 42 38 3 293 682

44,87 % 6,16 % 5,57 % 0,44 % 42,96 % 100 %

3. Processos tratados em 1998 em funcàaÄo do respectivo registo

3.1. Processos que foram objecto de uma decisaÄo da ComissaÄo

Agricultura Transportes Pesca CarvaÄo Outros TOTAL

AuxõÂlios notificados N 207 22 38 3 317 587

AuxõÂlios naÄo notificados NN 17 9 0 0 86 112

AuxõÂlios existentes E 2 0 0 0 3 5

Processos em anaÂ lise C 38 4 0 0 65 107

Total 264 35 38 3 471 811
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3.2. Processos retirados dos registos da ComissaÄo

Agricultura Transportes Pesca CarvaÄo Outros TOTAL

A pedido do Estado 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Outros 30 8 5 0 26 69

Total 43 13 6 0 114 176

O nuÂ mero de processos tratados eÂ superior ao das decisoÄ es da ComissaÄo devido ao elevado nuÂ mero de
decisoÄ es que abrangem simultaneamente vaÂrios casos.

4. DecisoÄ es tomadas pela ComissaÄo em 1998

Agricultura Transportes Pesca CarvaÄo Outros TOTAL

Sem objeccàoÄ es 204 19 38 4 308 573 73,08 %

DecisoÄ es no
aÃmbito do
procediment-
o formal de
investigacàaÄo

InõÂcio 25 11 0 0 66 102 13 %

Positivas 5 2 0 2 16 25 3,18 %

Negativas 6 2 0 1 31 40 5,10 %

Condicionais 2 0 0 0 8 10 1,27 %

Medidas adequadas 2 0 0 0 3 5 0,68 %

Outras decisoÄ es 0 1 0 0 28 29 3,69 %

Total 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %
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5. EvolucàaÄo 1989-1998

DecisoÄ es tomadas em ... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Sem objeccàoÄ es 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

DecisoÄ es no
aÃmbito do
procediment-
o formal de

InõÂcio
investigacàaÄo

36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positivas 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negativas 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Condicionais 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Medidas adequadas/outras
decisoÄ es

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Total 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460

6. DecisoÄ es discriminadas por Estado-Membro

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Sem objeccàoÄ es 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

DecisoÄ es no
aÃmbito do
procedime-
nto Formal
de
InvestigacàaÄo

InõÂcio* 29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Positivas 8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Negativas** 15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Condicionais 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Medidas adequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Outras decisoÄ es*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Total 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* InõÂcio do procedimento, incluindo o alargamento de processos jaÂ iniciados

** DecisoÄ es negativas, incluindo as decisoÄ es parcialmente negativas;

*** Outras decisoÄ es, incluindo de injuncàaÄo, de recurso para o Tribunal de Justicàa ou ao Conselho,
retirada da notificacàaÄo, revisaÄo linguõÂstica e correccàaÄo de uma decisaÄo anterior.
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VII Ð ESTUDOS

A DG IV encomendou treze estudos em 1998. Oito desses estudos seraÄo concluõÂdos durante o ano de
1999. Dos cinco estudos jaÂ concluõÂdos, quatro devem manter-se integralmente confidenciais e naÄo seraÄo
mencionados no presente relatoÂ rio. Foi realizado um outro estudo confidencial do qual apenas o tõÂtulo
eÂ apresentado a seguir:

Exame dos contratos de energia no aÃ mbito do auxõÂlio estatal no C 83/97-Sow/
Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Alemanha (SaxoÂ nia-Anhalt)

Igualmente durante o ano de 1998, foram concluõÂdos sete estudos encomendados no ano anterior. Um
desses estudos, relativo a um processo de concorreÃncia, eÂ confidencial e, por conseguinte, naÄo seraÂ

mencionado no presente relatoÂ rio. Foram efectuados treÃs outros estudos confidenciais, dos quais
apenas os tõÂtulos saÄo apresentados a seguir :

Estudo sobre a polõÂtica das autoridades de concorreÃ ncia dos Estados-Membros
relativa aos acordos horizontais de cooperacàaÄ o entre empresas
Estudo sobre o mercado retalhista dos combustõÂveis e produtos conexos para
veõÂculos a motor
AvaliacàaÄ o e evolucàaÄ o da isencàaÄ o prevista no Regulamento (CEE) n.o 1617/93 em
mateÂ ria de consultas tarifaÂ rias sobre o transporte aeÂ reo de passageiros na
Comunidade

Os treÃs outros estudos concluõÂdos em 1998 saÄo sintetizados seguidamente:

Estudo sobre o equilõÂbrio entre direitos e obrigacàoÄ es e os recursos financeiros
das televisoÄ es puÂ blicas e privadas na AÂ ustria, FinlaÃ ndia, SueÂ cia, Noruega,
Liechtenstein e IslaÃ ndia

O estudo inclui a anaÂ lise das disposicàoÄ es legais, dos mercados de televisaÄo e seu desenvolvimento, das
diferentes cadeias de televisaÄo, bem como a anaÂ lise dos custos e receitas relativos aÁs obrigacàoÄ es
impostas aÁs cadeias puÂ blicas e privadas e aos privileÂgios que lhes saÄo concedidos. PoreÂm, esta anaÂ lise
restringe-se aÁs cadeias com um impacto econoÂ mico significativo sobre os mercados de televisaÄo
durante os anos de 1994 a 1997.

O estudo destina-se sobretudo a identificar as obrigacàoÄ es e privileÂgios das cadeias de televisaÄo e os
seus efeitos financeiros sobre os mercados nacionais e internacionais. Segundo os dados obtidos, as
obrigacàoÄ es que incumbem aÁs estacàoÄ es de televisaÄo saÄo mencionadas nas leis em vigor ou impostas
informalmente por instaÃncias superiores. Salienta que existem diferencàas entre as televisoÄ es puÂ blicas e
privadas, tanto em termos de accionistas como das obrigacàoÄ es a que estaÄo sujeitas, mas naÄo existe uma
definicàaÄo exacta da nocàaÄo de obrigacàaÄo de servicào puÂ blico.

O estudo revela igualmente que as televisoÄ es puÂ blicas saÄo financiadas parcial ou integralmente por
taxas pagas pelos proprietaÂrios de receptores de televisaÄo. Os quadros legais preveÃem expressamente
que, tendo em conta que todos os telespectadores estaÄo obrigados ao pagamento da taxa, as televisoÄ es
puÂ blicas saÄo obrigadas a transmitir para todos e os seus programas devem, em princõÂpio, ir ao encontro
das prefereÃncias de todos os telespectadores. Por conseguinte, as obrigacàoÄ es de servicào puÂ blico incluem
naÄo soÂ os programas culturais e educativos de todos os tipos dirigidos a todas as minorias, mas tambeÂm
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os programas que mais agradam aÁs audieÃncias de massa. EÂ por essa razaÄo que as televisoÄ es puÂ blicas e
privadas se lancàam numa concorreÃncia cada vez maior para atingir todas estas audieÃncias e lhes propor
um leque de programas o mais amplo possõÂvel.

Destes elementos decorre um certo nuÂ mero de problemas:

Ð as obrigacàoÄ es do servicào puÂ blico naÄo estaÄo definidas de forma que permita uma anaÂ lise
quantitativa, nem uma avaliacàaÄo dos custos;

Ð existe uma grande margem no que diz respeito aÁ interpretacàaÄo das obrigacàoÄ es de servicào puÂ blico;

Ð por uÂ ltimo, a compatibilidade de certos emissores de televisaÄo naÄo eÂ transparente, naÄo permitindo,
por isso, uma anaÂlise pormenorizada.

Por conseguinte, sem a definicàaÄo preÂvia de obrigacàoÄ es claras e precisas naÄo poderaÂ proceder-se no
futuro a um exame mais aprofundado da estrutura dos custos/receitas das televisoÄ es puÂ blicas e
privadas.

NaÄo estaÂ prevista a publicacàaÄo deste estudo.

Estudo sobre a aplicacàaÄ o das regras em mateÂ ria de auxõÂlios estatais pelos
tribunais nacionais

InqueÂrito exaustivo e anaÂ lise por Estado-Membro da aplicacàaÄo das regras em mateÂria de auxõÂlios
estatais pelos tribunais nacionais na sequeÃncia de recursos interpostos por concorrentes, beneficiaÂrios
ou pelas autoridades nacionais (reembolsos, etc.).

Em 1995, a ComissaÄo adoptou uma comunicacàaÄo sobre a cooperacàaÄo entre a ComissaÄo e os tribunais
nacionais no domõÂnio dos auxõÂlios estatais, na qual chamou a atencàaÄo para as possibilidades existentes
a nõÂvel nacional de intentar accàoÄ es em mateÂria de auxõÂlios estatais. Em certos casos, os tribunais
nacionais podem encontrar-se em melhor situacàaÄo para tratar alegadas infraccàoÄ es aÁs regras relativas
aos auxõÂlios. O objectivo do estudo consiste em examinar, com base na jurisprudeÃncia dos tribunais
nacionais, em que medida estas possibilidades saÄo utilizadas pelos diferentes agentes no domõÂnio dos
auxõÂlios e quais os aspectos em que existem problemas.

Ð Em primeiro lugar, o estudo apresenta uma abordagem dos diferentes exemplos de casos que
poderiam ser apresentados a um tribunal nacional, nomeadamente:

Ð Casos relativos ao efeito directo do n.o 3 do artigo 88.o;

Ð Os diferentes tipos de recursos no aÃmbito da execucàaÄo ou da naÄo execucàaÄo de uma decisaÄo negativa
que exige a recuperacàaÄo de um auxõÂlio (Estado-Membro, beneficiaÂrio, concorrentes, etc.);

As diferentes possibilidades de recurso dos concorrentes contra a validade das decisoÄ es da ComissaÄo
(nomeadamente em caso de aprovacàaÄo de regimes).
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A parte principal do estudo eÂ constituõÂda por 15 capõÂtulos (1 por Estado-Membro), com um resumo das
vias de recurso existentes no sistema jurõÂdico do Estado-Membro, bem como uma lista dos diferentes
casos de aplicacàaÄo dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE, com uma sõÂntese de cada caso.

Por fim, a uÂ ltima parte conteÂm uma anaÂ lise crõÂtica e comparativa da jurisprudeÃncia nacional, dos dados
e das conclusoÄ es.

O estudo apresenta vaÂrias conclusoÄ es importantes relativamente aÁ polõÂtica dos auxõÂlios :

Em todos os Estados-Membros existem vias de recurso para assegurar a proteccàaÄo dos terceiros.

PoreÂm, eÂ muito reduzido o nuÂ mero de casos de auxõÂlios estatais que saÄo contestados perante os
tribunais nacionais.

JaÂ existem portanto os instrumentos, embora naÄo sejam suficientemente utilizados. Por conseguinte,
coloca-se a questaÄo de saber como dar a conhecer e utilizar as possibilidades de recurso a nõÂvel
nacional.

Relativamente ao recurso mais importante, o de um concorrente contra um auxõÂlio ilegal, soÂ houve
dois casos em que a accàaÄo dos concorrentes obteve o resultado econoÂ mico visado pelo recurso.

As accàoÄ es de indemnizacàaÄo intentadas pelos concorrentes contra o Estado-Membro, embora possõÂveis
em todos os Estados-Membros, continuam a ser uma possibilidade teoÂ rica devido aÁ dificuldade de
provar o nexo de causalidade entre a infraccàaÄo e o prejuõÂzo causado.

EstaÂ prevista a publicacàaÄo deste estudo.

SolucàoÄ es a nõÂvel do direito comunitaÂ rio da concorreÃ ncia: polõÂtica e praÂ tica da
ComissaÄ o Europeia

Este estudo de empresas envolvidas em processos de concorreÃncia, no aÃmbito do Regulamento das
concentracàoÄ es e dos artigos 81.o e 82.o, estaÂ articulado em treÃs partes:

Ð uma seccàaÄo teoÂ rica e taxonoÂ mica que estabelece uma sõÂntese dos aspectos econoÂ micos das questoÄ es
de concorreÃncia, uma classificacàaÄo das diferentes solucàoÄ es possõÂveis e suas razoÄ es e apreciacàaÄo
jurõÂdica geral;

Ð uma anaÂ lise comparativa econoÂ mica e jurõÂdica da praÂtica internacional relevante de outras
autoridades de concorreÃncia comunitaÂrias e naÄo comunitaÂrias;

Ð uma anaÂ lise profunda em termos qualitativos e quantitativos de determinados processos anteriores.

As principais conclusoÄ es saÄo as seguintes:

Ð as solucàoÄ es deveraÄo fazer face aos obstaÂculos ao acesso e tentar reduzi-los ou eliminaÂ-los para
aumentar a concorreÃncia atraveÂs da entrada de novos concorrentes;
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Ð o objectivo deveraÂ consistir na criacàaÄo de uma concorreÃncia genuõÂna e naÄo apenas num novo
concorrente;

Ð devem ser advogadas solucàoÄ es estruturais, uma vez que saÄo mais eficazes;

Ð deve ser elaborada uma lista dos problemas de concorreÃncia e das solucàoÄ es adequadas;

Ð eÂ salientado o papel efectivo das coimas em situacàoÄ es especõÂficas;

Ð a polõÂtica da ComissaÄo eÂ coerente com a actual fundamentacàaÄo econoÂ mica da concorreÃncia.

NaÄo estaÂ prevista a publicacàaÄo deste estudo.
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VIII Ð REACCßOÄ ES AO XXVII RELATOÂ RIO SOBRE A POLIÂTICA DE
CONCORREÃ NCIA

A Ð Parlamento Europeu

1. ResolucàaÄo sobre o XXVII RelatoÂ rio da ComissaÄo sobre polõÂtica de concorreÃncia Ð 1997
(SEC(98) 636 Ð C4-0379/98)

O Parlamento Europeu,

Ð Tendo em conta o XXVII RelatoÂ rio da ComissaÄo sobre polõÂtica de concorreÃncia Ð 1997
(SEC(98)0636 Ð C4-0379/98)

Ð Tendo em conta a comunicacàaÄo da ComissaÄo aos Estados-Membros sobre a polõÂtica regional e a
polõÂtica de concorreÃncia (C(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð Tendo em conta o sexto relatoÂ rio da ComissaÄo sobre os auxõÂlios estatais na induÂ stria
transformadora e noutros sectores da UniaÄo Europeia (COM(98)0417),

Ð Tendo em conta as suas resolucàoÄ es de 13 de Novembro de 1996 272 sobre o XXV RelatoÂ rio da
ComissaÄo sobre a polõÂtica de concorreÃncia e de 18 de Julho de 1997 273 sobre o Livro Verde da
ComissaÄo sobre as restricàoÄ es verticais no aÃmbito da polõÂtica comunitaÂria da concorreÃncia,

Ð Tendo em conta o relatoÂ rio da ComissaÄo dos Assuntos EconoÂ micos e MonetaÂrios e da PolõÂtica
Industrial e o parecer da ComissaÄo dos Assuntos JurõÂdicos e dos Direitos dos CidadaÄos (A4-0421/
98),

A. Considerando que a polõÂtica de concorreÃncia da UE «deve ser adaptada aÁs realidades
econoÂ micas do mundo contemporaÃneo» mas que «os textos e praÂticas actuais continuam a inspirar-se
na situacàaÄo que existia nos anos 60, no inõÂcio do mercado comum»,

B. Considerando que saÄo necessaÂrias leis da concorreÃncia para que se possam atingir certos
objectivos prioritaÂrios da UniaÄo Europeia, nomeadamente a coesaÄo econoÂ mica e social, um nõÂvel
satisfatoÂ rio de investigacàaÄo e desenvolvimento, a proteccàaÄo do ambiente, o crescimento das PME e o
ajustamento estrutural,

C. Considerando que o correcto funcionamento da concorreÃncia e a procura da igualdade de
oportunidades para todas as empresas constituem condicàoÄ es preÂ vias fundamentais para o
funcionamento harmonioso do mercado interno, especialmente depois da adopcàaÄo da moeda uÂ nica,

D. Considerando que no seu acoÂ rdaÄo de 18 de Junho de 1998, relativo ao Processo C-35/96, o
Tribunal de Justicàa deliberou que as pessoas que exercem uma profissaÄo liberal saÄo consideradas
empresaÂrios e estaÄo, por conseguinte, sujeitas aÁs regras de concorreÃncia nos termos dos artigos 85.o e

271 JO C 152 de 18.5.1998, p. 3.
272 JO C 362 de 2.12.96, p. 135.
273 JO C 286 de 22.9.1997, pp. 326 e 347.
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86.o do Tratado a mesmo tõÂtulo que qualquer empresa, confirmando assim uma interpretacàaÄo jaÂ dada
no passado pela ComissaÄo Europeia,

E. Considerando que os limites aÁ concorreÃncia num mercado livre resultam das intervencàoÄ es do
Estado, da interdependeÃncia das economias nacionais e da necessidade de preservar a coesaÄo regional
e social,

F. Considerando que a UniaÄo MonetaÂria exige um controlo mais rigoroso das distorcàoÄ es da
concorreÃncia, em particular dos auxõÂlios estatais concedidos pelos Estados-Membros com uma moeda
comum, tendo em vista a proteccàaÄo do mercado interno,

G. Considerando que a actual estrutura e os recursos de que a ComissaÄo dispoÄ e para controlar
praÂticas que atentam contra a livre concorreÃncia continuam a naÄo corresponder aÁs necessidades,

H. Considerando que a manutencàaÄo da concorreÃncia na UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria impoÄ e uma
maior coordenacàaÄo entre os servicàos da ComissaÄo e as autoridades de concorreÃncia dos diferentes
Estados-Membros,

I. Considerando que a concessaÄo de auxõÂlios estatais contraÂrios ao disposto no Tratado CE eÂ uma
praÂ tica contraproducente que favorece a ineficieÃncia em detrimento da eficieÃncia, falseia a
concorreÃncia entre regioÄ es e empresas e sobrecarrega os orcàamentos puÂ blicos,

J. Considerando que jaÂ comecàaram as negociacàoÄ es para a adesaÄo de novos Estados-Membros da
Europa Oriental e que elas teÃm de ter em conta a natureza transitoÂ ria destas economias e os efeitos das
regras de concorreÃncia sobre o seu desenvolvimento,

1. Congratula-se com o XXVII relatoÂ rio sobre polõÂtica de concorreÃncia e considera-o um
documento uÂ til, no qual a ComissaÄ o poÃ de responder pelo exercõÂcio das competeÃ ncias e
responsabilidades que lhe saÄo conferidas pelo Tratado, aproximando, deste modo, a polõÂtica
comunitaÂria da concorreÃncia dos cidadaÄos; neste contexto, apoia os esforcàos da DG IV da ComissaÄo
para se dotar dos recursos humanos adequados e dos instrumentos jurõÂdicos necessaÂrios;

2. Incita a ComissaÄo e os Estados-Membros a uma melhor coordenacàaÄo e integracàaÄo dos seus
recursos, a fim de criarem um sistema e uma estrutura eficientes e capazes de defender a lealdade da
concorreÃncia na UE;

3. Entende que a continuacàaÄo do intercaÃmbio de pessoal entre a ComissaÄo e as autoridades
nacionais poderaÂ alargar a base de conhecimentos e teÂcnicas ao servicào dos Estados-Membros e da
ComissaÄo para o tratamento de casos complexos de concorreÃncia; exprime o seu aprecào pelo trabalho
desenvolvido pela ComissaÄo e seus funcionaÂrios, especialmente no domõÂnio politicamente sensõÂvel das
concentracàoÄ es;

No que diz respeito aÁ responsabilidade democraÂ tica

4. Insta a ComissaÄo a comprometer-se formalmente a enviar ao Parlamento Europeu todos os
projectos de propostas de execucàaÄo por si elaborados no domõÂnio da polõÂtica comunitaÂria de
concorreÃncia, nomeadamente as propostas relativas a isencàoÄ es por categoria, a que se refere o n.o 3 do
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artigo 85.o do Tratado, bem como iniciativas que a ComissaÄo venha a tomar em conformidade com o
n.o 3 do artigo 90.o do Tratado susceptõÂveis de afectar as empresas puÂ blicas;

5. Exprime o seu aprecào pelo excelente diaÂ logo que actualmente manteÂm com a ComissaÄo, e
especialmente com o ComissaÂrio, mas apela a que seja reforcàado o controlo democraÂtico da polõÂtica de
concorreÃncia na UniaÄo Europeia e a que as reunioÄ es regulares de informacàaÄo jaÂ organizadas entre o
ComissaÂrio responsaÂvel pela polõÂtica de concorreÃncia e a comissaÄo relevante do Parlamento Europeu
se tornem futuramente uma praÂtica institucionalizada e se realizem com uma periodicidade, pelo
menos, trimestral, de comum acordo entre a comissaÄo em causa e o ComissaÂrio;

6. Apela uma vez mais a que, no quadro do RelatoÂ rio Anual, se mostre maior empenho na
avaliacàaÄo do impacto da polõÂtica de concorreÃncia noutros domõÂnios, em particular nas polõÂticas social,
regional e ambiental;

7. Solicita aÁ ComissaÄo que inicie um debate sobre a aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia aÁs
profissoÄ es liberais regulamentadas e que, neste contexto, tenha em conta o papel especõÂfico
desempenhado por algumas dessas profissoÄ es no interesse geral da sociedade;

No que diz respeito aÁ aplicacàaÄo dos artigos 85.o e 86.o

8. Reitera a posicàaÄo que tomou na sua resolucàaÄo de 18 de Julho de 1997 sobre o Livro Verde da
ComissaÄo relativo aÁs restricàoÄ es verticais;

9. Congratula-se com a adopcàaÄo, a 15 de Outubro de 1997, da nova comunicacàaÄo de minimis;
gostaria de obter garantias de que esta comunicacàaÄo ofereceraÂ segurancàa jurõÂdica, especialmente aÁs
PME, quanto aos criteÂrios definidos para os acordos verticais e horizontais;

10. Solicita aÁ ComissaÄo que publique um estudo sobre o limiar de minimis para acordos de pequena
importaÃncia que comprove a sua afirmacàaÄo de que tais «acordos naÄo teÃm efeitos sensõÂveis nem sobre a
concorreÃncia nem sobre o comeÂrcio intracomunitaÂrio» e reduzem a burocracia e os encargos
administrativos das PME; solicita ainda que os futuros relatoÂ rios sobre a polõÂtica de concorreÃncia
demonstrem a forma como a ComissaÄo aplica a comunicacàaÄo de minimis em certos casos;

11. Concorda com a ComissaÄo quando esta afirma que as PME raramente saÄo capazes de afectar de
forma significativa a concorreÃncia no comeÂrcio transfronteiras;

12. Manifesta, no entanto, a sua firme conviccàaÄo de que a nova comunicacàaÄo de minimis naÄo deve
conduzir a uma «renacionalizacàaÄo» da polõÂtica de concorreÃncia; entende ser necessaÂrio garantir que,
com a adopcàaÄo da moeda uÂ nica, a polõÂtica de concorreÃncia se manteraÂ a um nõÂvel supranacional e que a
ComissaÄo e o Parlamento agiraÄo em sintonia para assegurar condicàoÄ es equitativas aÁs empresas de
todos os Estados-Membros e a transpareÃncia da sua polõÂtica;

13. Lembra a sua resolucàaÄo sobre o Livro Verde relativo aÁs restricàoÄ es verticais, especialmente no
que diz respeito:

Ð aÁ possibilidade de inclusaÄo de outros paraÃmetros que naÄo a quota de mercado como valor limiar;

Ð aos regulamentos sobre isencàoÄ es por categoria em acordos de distribuicàaÄo selectiva;
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Ð a um sistema em que os segmentos inferiores do mercado fiquem isentos da proibicàaÄo estabelecida
no n.o 1 do artigo 85.o com base na comunicacàaÄo de minimis;

Ð ao limite para que as regras de minimis se tornem o limiar de aplicacàaÄo das isencàoÄ es por categoria;

No que diz respeito ao abuso de uma posicàaÄo dominante

14. Lembra a posicàaÄo que tomou na sua resolucàaÄo de 13 de Novembro de 1996 274 e, em particular,
nos seus nuÂ meros 2, 3 e 4, e solicita aÁ ComissaÄo que examine Ð com base nos criteÂrios da propriedade,
fixacàaÄo de precàos predatoÂ ria e outras praÂticas desleais Ð os entraves regulamentares e naÄo
regulamentares nos sectores das telecomunicacàoÄ es, das comunicacàoÄ es moÂ veis, via sateÂ lite e nos servicàos
em linha, do audiovisual, dos transportes aeÂreos e dos servicàos bancaÂrios e financeiros;

15. Entende que a ComissaÄo deveria publicar directrizes e criteÂ rios adequados, dirigidos
principalmente aÁs PME, sobre a definicàaÄo de mercado relevante no direito comunitaÂrio da
concorreÃncia, de modo a que as PME possam avaliar a sua posicàaÄo de mercado ao nõÂvel do produto
e ao nõÂvel geograÂfico e determinar se seraÂ conveniente aprofundar a questaÄo do ponto de vista jurõÂdico;

No que diz respeito aos monopoÂ lios estatais e ao Tratado de AmesterdaÄo

16. Exprime a sua satisfacàaÄo pela anaÂ lise que a ComissaÄo faz, tal como fora solicitado, das
implicacàoÄ es do Tratado de AmesterdaÄo para a polõÂtica de concorreÃncia, em particular do seu artigo
7.oD, relativo a servicàos de interesse econoÂ mico geral, e acredita que ele proporcionaraÂ o melhor
enquadramento para a criacàaÄo de emprego; fica assim confirmado o contributo da Comunidade para a
promocàaÄo de servicàos de interesse geral, sem que seja posta em causa a reparticàaÄo de competeÃncias
entre a ComissaÄo e os Estados-Membros;

17. EÂ de opiniaÄo que o desenvolvimento futuro de uma polõÂtica de concorreÃncia liberalizada no
aÃmbito do Tratado de AmesterdaÄo deve estar associado aÁ aplicacàaÄo de uma polõÂtica reforcàada de
defesa dos consumidores, de modo a que estes possam beneficiar da transpareÃncia dos precàos em toda
a zona da moeda uÂ nica; considera que os consumidores dos paõÂses que naÄo participam na moeda uÂ nica
devem tambeÂm beneficiar das reducàoÄ es de precàos aÁ escala europeia que resultaraÄo de uma maior
transpareÃncia dos precàos;

18. Considera que a defesa do consumidor deve estar na base de todas as medidas que se adoptem
no aÃmbito da polõÂtica de concorreÃncia da UniaÄo Europeia, que deveraÂ estar vigilante, naÄo soÂ quanto aÁ

multiplicacàaÄo das ofertas aÁ disposicàaÄo do consumidor, mas tambeÂm aÁ qualidade destas;

19. Salienta a necessidade de que a polõÂtica de concorreÃ ncia contribua, por meio do
aperfeicàoamento do sistema de atribuicàaÄo de recursos, para o aumento do emprego;

274 JO C 362 de 2.12.1996, p. 135.
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No que diz respeito aos auxõÂlios estatais

20. Recorda as principais conclusoÄ es do VI estudo sobre auxõÂlios estatais referente ao perõÂodo 1994-
-1996:

a) o volume global dos auxõÂlios no perõÂodo 1994-96 ascendeu, em meÂdia, a cerca de 84.000 milhoÄ es
de ecus, valor subestimado devido aÁ auseÃncia de dados relativos aÁs despesas no sector agrõÂcola
dos Estados-Membros; com base nos dados disponõÂveis, os auxõÂlios estatais representam cerca
de 1, 4% do PIB dos 15 Estados-Membros, 573 ecus por trabalhador e 2,6% das despesas
puÂ blicas;

b) o volume global dos auxõÂlios estatais concedidos por alguns Estados-Membros eÂ extremamente
elevado;

c) cerca de 46% do volume global de auxõÂlios (ou seja, uma meÂdia de 38.318 milhoÄ es de ecus no
perõÂodo 1994-96) foram para o sector da induÂ stria transformadora; as disparidades entre os
diferentes Estados-Membros em termos de auxõÂlios concedidos saÄo enormes e, em percentagem
do valor acrescentado, o nõÂvel de auxõÂlio mais elevado eÂ nove vezes superior ao nõÂvel mais baixo;
permitir este volume de auxõÂlios aÁ induÂ stria transformadora, quando ela estaÂ concentrada em
certos Estados-Membros, eÂ criar uma potencial distorcàaÄo da concorreÃncia;

d) os auxõÂlios estatais ao sector da transformacàaÄo distribuiram-se da seguinte forma: 30% para
objectivos horizontais (ou seja, I&D, ambiente, PME, comeÂrcio, poupancàa de energia), 13%
para a construcàaÄo naval, a siderurgia e outros sectores, e 56% para objectivos regionais; o
auxõÂlio para objectivos horizontais diminuiu de 40% do total de auxõÂlios em 1988-90 (na UniaÄo a
12) para cerca de 30% em 1994-96 (na UniaÄo a 15), ao passo que as intervencàoÄ es sectoriais
especõÂficas conheceram um ligeiro aumento; esta tendeÃncia deve ser invertida, pois os
objectivos sectoriais podem criar ainda maiores efeitos de distorcàaÄo do que os objectivos
horizontais;

21. Reitera o seu apoio aos auxõÂlios estatais considerados de interesse comum, como eÂ o caso dos
auxõÂlios ao sector da I&D, aÁs PME, aÁ formacàaÄo profissional, aÁ poupancàa de energia e ao ambiente,
embora naÄo possa deixar de assinalar que eles teÃm vindo a diminuir ao mesmo tempo que aumenta a
ajuda concedida a empresas;

22. Chama a atencàaÄo para a relacàaÄo que existe entre auxõÂlios estatais e polõÂtica de concorreÃncia,
como refere a ComunicacàaÄo da ComissaÄo aos Estados-Membros de 17 de Marcào de 1998; concorda
com a necessidade de uma maior coereÃncia entre os sistemas nacionais e comunitaÂrios de auxõÂlio e a
polõÂtica de concorreÃncia;

23. Considera, todavia, que o volume total dos auxõÂlios na Comunidade eÂ enorme e traduz uma
tendeÃncia estaÂvel que falseia a concorreÃncia, eÂ incompatõÂvel com o mercado interno e compromete o
empenhamento da UE num mercado livre aÁ escala mundial;

24. Reclama a criacàaÄo de um registo, a publicar e actualizar regularmente, de todos os auxõÂlios
estatais, incluindo os que saÄo acordados ao abrigo de isencàoÄ es por categoria, o que permitiria o acesso
de terceiros a informacàaÄo acerca do nõÂvel a que ascendem os auxõÂlios estatais e que a ComissaÄo
fornecesse valores exactos e actualizados dos seus montantes; considera que a ComissaÄo deve tambeÂm
publicar na sua paÂgina na Internet todos os acordos relativos a auxõÂlios estatais, incluindo os acordos
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pontuais abrangidos pelas isencàoÄ es por categoria, logo que eles sejam assinados, indicando o nome das
empresas envolvidas, a finalidade do auxõÂlio, o seu montante e os locais onde estes auxõÂlios seraÄo
pagos; esta informacàaÄo deveria ser prestada em todas as lõÂnguas europeias oficiais; considera que,
atraveÂs desta paÂgina na Internet, pode tambeÂm ser oferecido um servicào simples que permita o acesso
de terceiros a investigacàoÄ es independentes de denuÂ ncias relativas a auxõÂlios estatais pontuais;

25. Congratula-se com a aprovacàaÄo do «Regulamento de habilitacàaÄo», que se insere na perspectiva
da ComissaÄo de contribuir para uma melhor gestaÄo administrativa de determinados sectores da polõÂtica
de concorreÃncia, e acredita que a ComissaÄo devia dotar de forcàa vinculativa os princõÂpios estabelecidos
na ComunicacàaÄo de 1997 relativa aos acordos de minimis;

26. Congratula-se com a proÂ xima aprovacàaÄo de um «Regulamento processual» em mateÂria de
auxõÂlios estatais e com o facto de este integrar novas garantias para a tutela de terceiros, salientando a
necessidade de se manter uma certa coereÃncia e homogeneidade na tutela jurisdicional que o direito
comunitaÂrio da concorreÃncia reserva a empresas e particulares, sem prejuõÂzo do princõÂpio do efeito uÂ til
deste direito;

27. Considera que o controlo das ajudas estatais com finalidade regional deveraÂ estar subordinado
ao imperativo da coesaÄo econoÂ mica e social e integrar no meÂtodo de fixacàaÄo dos recursos o conceito
jurõÂdico da ultraperifericidade;

28. EstaÂ persuadido de que a publicacàaÄo de um «painel de avaliacàaÄo» semelhante ao que existe para
o mercado interno seria uma iniciativa meritoÂ ria, pois permitiria conhecer os Estados-Membros que
concedem os maiores e os menores nõÂveis de auxõÂlios estatais;

29. PropoÄ e que os programas de estabilidade e convergeÃncia que incluam objectivos do orcàamento
do Estado sejam tambeÂm avaliados em termos de concorreÃncia, na perspectiva de reduzir eventuais
montantes globais excessivos dos auxõÂlios estatais concedidos por qualquer Estado-Membro;

30. Apoia a necessidade de se ter mais em conta, nos estudos sobre os auxõÂlios estatais e a
concorreÃncia, as isencàoÄ es e os desagravamentos fiscais que teÃm um efeito comparaÂvel aos auxõÂlios e
distorcem a concorreÃncia, bem como a necessidade de os proibir;

No que diz respeito aÁ cooperacàaÄo internacional

31. Considera que os factores determinantes da globalizacàaÄo Ð progresso tecnoloÂ gico, desregu-
lamentacàaÄo dos mercados, liberalizacàaÄo dos sectores-chave e intensificacàaÄo do comeÂrcio de
mercadorias e dos mercados de capitais Ð influenciaram a eficaÂcia das polõÂticas europeias tradicionais,
uma das quais eÂ a polõÂtica de concorreÃncia;

32. EÂ de opiniaÄo que a interdependeÃncia resultante da globalizacàaÄo da producàaÄo, da distribuicàaÄo e
do comeÂrcio, bem como a marcada dimensaÄo internacional dos problemas da concorreÃncia, exigem
uma abordagem diferente da polõÂtica de concorreÃncia da UE;

33. EÂ favoraÂvel ao reforcào do papel da OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio (OMC) na polõÂtica de
concorreÃncia internacional; solicita, por conseguinte, ao Conselho que atribua um mandato aÁ

ComissaÄo Ð sem deixar de ter em conta o acordo entre a UE e o governo dos EUA relativo aÁ

aplicacàaÄo das suas leis da concorreÃncia e o desfecho satisfatoÂ rio do litõÂgio gerado pela concentracàaÄo da
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McDonnell Douglas e da Boeing Ð no sentido de efectuar negociacàoÄ es com vista aÁ consecucàaÄo de um
acordo multilateral sobre direito internacional de concorreÃncia sob a forma de um acordo adicional
sobre a instituicàaÄo da OMC, do qual constem as regras seguintes:

a) o estabelecimento de regras mõÂnimas uniformes com vista a impedir comportamentos
anticoncorrenciais, tais como a criacàaÄo de carteÂ is, abusos de posicàaÄo dominante no mercado
ou ainda restricàoÄ es verticais e horizontais aÁ concorreÃncia;

b) a obrigatoriedade de todos os Estados-Membros signataÂrios instituõÂrem uma autoridade
regulamentar independente responsaÂvel pela concorreÃncia («independent regulatory») que
assegure o respeito das regras mõÂnimas de concorreÃncia, bem como o provimento de um
mecanismo de cooperacàaÄo entre as autoridades nacionais responsaÂveis pela concorreÃncia que
vele pela aproximacàaÄo;

c) a obrigatoriedade de todos os Estados signataÂrios procederem aÁ aplicacàaÄo dos respectivos
direitos nacionais de concorreÃncia fora do seu territoÂ rio apenas quando tal for manifestamente
do interesse puÂ blico («public interest»);

d) a inclusaÄo do princõÂpio de «cortesia positiva», tal como estabelecido nos artigos III a V do
Acordo entre as Comunidades Europeias e o governo dos Estados Unidos da AmeÂrica relativo
ao princõÂpio de «cortesia positiva» na aplicacàaÄo das respectivas regras de concorreÃncia,
inclusivamente a nõÂvel da OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio;

e) o alargamento do mecanismo de resolucàaÄo de litõÂgios, constante do Acordo que institui a
OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio, a litõÂgios relacionados com a aplicacàaÄo das normas mõÂnimas
internacionais em mateÂria de concorreÃncia;

34. Considera que o mecanismo de acompanhamento da polõÂtica comercial previsto no n.o 4 do
Artigo III, em conjuncàaÄo com o Anexo 3 do tratado que institui a OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio,
deveria ser acrescido da obrigatoriedade de um Estado signataÂrio redigir, a pedido de um Estado
contratante, um relatoÂ rio sobre o funcionamento do sistema nacional de concorreÃncia de um outro
Estado;

35. Entende que o alargamento aos paõÂses da Europa Central e Oriental pode gerar tensoÄ es
relacionadas com a adopcàaÄo da legislacàaÄo relativa aÁ polõÂtica de concorreÃncia; sauÂ da, por isso, a
assisteÃncia prestada pela ComissaÄo aÁ aplicacàaÄo da legislacàaÄo anti-trust nestes paõÂses;

36. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolucàaÄo aÁ ComissaÄo e ao Conselho.
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2. Resposta da ComissaÄo aÁ resolucàaÄo do Parlamento Europeu relativo ao XXVII RelatoÂ rio
sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia

Relator: Sr.a Karin RIIS-JéRGENSEN

No PE: A4-0421/98

Data de adopcàaÄo do relatoÂ rio: 9 de Fevereiro de 1999

Assunto:

RelatoÂ rio da ComissaÄo sobre a polõÂtica de concorreÃncia

ComissaÄo parlamentar competente:

ComissaÄo dos Assuntos EconoÂ micos e MonetaÂrios e da PolõÂtica Industrial

Antecedentes da ResolucàaÄo;

Por carta de 16 de Abril de 1998, a ComissaÄo transmitiu ao Parlamento Europeu o XXVII RelatoÂ rio
sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia Ð 1997.

Na sessaÄo de 1 de Julho de 1998, o Presidente do Parlamento Europeu anunciou que tinha transmitido
o referido relatoÂ rio aÁ ComissaÄo dos Assuntos EconoÂ micos e MonetaÂrios e da PolõÂtica Industrial para
um exame aprofundado e aÁ ComissaÄo dos Assuntos JurõÂdicos e dos Direitos dos CidadaÄos tendo em
vista o seu parecer.

No decurso da sua reuniaÄo de 21 de Janeiro de 1998, a ComissaÄo dos Assuntos EconoÂ micos e
MonetaÂrios e da PolõÂtica Industrial nomeou como relator a Sr.a Riis-Jùrgensen.

Nas suas reunioÄ es de 26 de Maio, 24 de Setembro e 10 de Novembro de 1998, examinou o projecto de
relatoÂ rio.

No decurso da uÂ ltima reuniaÄo supramencionada, adoptou a proposta de resolucàaÄo por unanimidade.
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O Parlamento Europeu A ComissaÄo

Ð Tendo em conta o XXVII RelatoÂ rio da ComissaÄo
sobre pol õÂ t i ca de concorreÃ nc ia Ð 1997
(SEC(98)0636 Ð C4-0379/98)

Ð Tendo em conta a comunicacàaÄo de 17 de Marcào de
1998 da ComissaÄo aos Estados-Membros sobre a
polõÂtica regional e a polõÂtica de concorreÃncia
(C(98)0673 Ð C4-0247/98),

Ð Tendo em conta o sexto relatoÂ rio da ComissaÄo sobre
os auxõÂlios estatais na induÂ stria transformadora e
n o u t r o s s e c t o r e s d a U n i aÄ o E u r o p e i a
(COM(98)0417),

Ð Tendo em conta as suas resolucàoÄ es de 13 de
Novembro de 1996 (1) sobre o XXV RelatoÂ rio da
ComissaÄo sobre a polõÂtica de concorreÃncia Ð 1995
(COM(96)0126 Ð C4-0240/96) e de 18 de Julho de
1997 (2) sobre o Livro Verde da ComissaÄo sobre as
restricàoÄ es verticais no aÃ mbito da polõÂtica
comunitaÂria da concorreÃncia (COM(96)0721 Ð C4-
-0053/97),

Ð Tendo em conta o relatoÂ rio da ComissaÄo dos
Assuntos EconoÂ micos e MonetaÂrios e da PolõÂtica
Industrial e o parecer da ComissaÄo dos Assuntos
JurõÂdicos e dos Direitos dos CidadaÄos (A4-0421/98),

A. Considerando que a polõÂtica de concorreÃncia da
UE «deve ser adaptada aÁs realidades econoÂ micas
do mundo contemporaÃneo», mas que «os textos e
praÂ ticas actuais continuam a inspirar-se na situacàaÄo
que existia nos anos 60, no inõÂcio do mercado
comum»,

A ComissaÄo partilha a opiniaÄo do Parlamento Europeu
quanto aÁ necessidade de actualizar a legislacàaÄo e a
praÂ tica decisional no domõÂnio do direito comunitaÂrio da
concorreÃncia. Neste contexto, a ComissaÄo iniciou haÂ
dois anos um processo de modernizacàaÄo.

B. Considerando que saÄ o necessaÂ rias leis de
concorreÃncia para que se possam atingir certos
objectivos prioritaÂ rios da UniaÄ o Europeia,
nomeadamente a coesaÄo econoÂ mica e social, um
nõÂvel satisfatoÂ rio de investigacàaÄo e desenvolvimen-
to, a proteccàaÄo do ambiente, o crescimento das
PME e o ajustamento estrutural,

A ComissaÄo partilha a opiniaÄo do Parlamento Europeu
sobre a importaÃncia de regras de concorreÃncia eficazes
para prosseguir os objectivos da UniaÄo Europeia
citados pelo Parlamento.

C. Considerando que o correcto funcionamento da
concorreÃ ncia e a procura da igualdade de
oportunidades para todas as empresas constituem
condicàoÄ es preÂ vias fundamentais para o
funcionamento harmonioso do mercado interno,
especialmente depois da adopcàaÄo da moeda uÂ nica,

Tal como o Parlamento Europeu, a ComissaÄo considera
que a criacàaÄo de um enquadramento concorrencial
constitui um factor indispensaÂvel para assegurar o eÃxito
do mercado interno, nomeadamente, apoÂ s a introducàaÄo
da moeda uÂ nica.

D. Considerando que no seu acoÂ rdaÄo de 18 de Junho
de 1998, relativo ao Processo C-35/96, o Tribunal
de Justicàa deliberou que as pessoas que exercem
uma profissaÄ o l iberal saÄ o consideradas
empresaÂrios e estaÄo, por conseguinte, sujeitas aÁs
regras de concorreÃncia, nos termos dos artigos 85.o

e 86.o do Tratado, do mesmo modo que qualquer
empresa, confirmando assim uma interpretacàaÄo jaÂ
dada no passado pela ComissaÄo,

A ComissaÄo perfilha a opiniaÄo do Parlamento quanto
ao interesse do acoÂ rdaÄo proferido pelo Tribunal de
Justicàa no aÃmbito do Processo C-35/96.

E. Considerando que os limites aÁ concorreÃncia num
mercado livre resultam das intervencàoÄ es do
Estado, da interdependeÃ ncia das economias
nacionais e da necessidade de preservar a coesaÄo
regional e social,

A ComissaÄo concorda com o Parlamento Europeu
sobre a necessidade de tomar em consideracàaÄo o
princõÂpio da coesaÄo regional e social.
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F. Considerando que a UniaÄ o EconoÂ mica e
MonetaÂria exige um controlo mais rigoroso das
distorcàoÄ es da concorreÃncia, em particular dos
auxõÂlios estatais concedidos pelos Estados-
-Membros com uma moeda comum, tendo em
vista a proteccàaÄo do mercado interno,

A ComissaÄo aceita que deve ser implementado um
controlo dos auxõÂlios estatais, independentemente,
contudo, da moeda em que o auxõÂlio seja concedido.
Tal naÄo afectaraÂ as suas repercussoÄ es sobre o mercado
comum. Com efeito, uma moeda comum tornaraÂ mais
visõÂvel as distorcàoÄ es da concorreÃncia.

G. Considerando que a actual estrutura e os recursos
de que a ComissaÄo dispoÄ e para controlar praÂticas
que atentem contra a livre concorreÃncia continuam
a naÄo corresponder aÁs necessidades,

A ComissaÄo constata um importante aumento do
volume de trabalho em certos domõÂnios de actividade
e tomaraÂ todas as medidas possõÂveis a fim de reforcàar os
recursos dos servicàos afectados.

H. Considerando que a manutencàaÄo da concorreÃncia
na UniaÄo EconoÂ mica e MonetaÂria impoÄ e uma
maior coordenacàaÄo entre os servicàos da ComissaÄo
e as autoridades reguladoras da concorreÃncia dos
diferentes Estados-Membros,

Tal como o Parlamento Europeu, a ComissaÄo estaÂ
convicta da importaÃncia de uma coordenacàaÄo reforcàada
entre os seus servicàos e as autoridades responsaÂveis pela
concorreÃncia nos Estados-Membros. Considera como
bom exemplo deste reforcào a aplicacàaÄ o da sua
comunicacàaÄo relativa aÁ sua cooperacàaÄo com estas
autoridades para a tramitacàaÄ o dos processos
abrangidos pelo aÃmbito de aplicacàaÄo dos artigos 85.o e
86.o.

I. Considerando que a concessaÄo de auxõÂlios estatais
contraÂrios ao disposto no Tratado CE eÂ uma
praÂ tica contraproducente, que favorece a
ineficieÃncia em detrimento da eficieÃncia, falseia a
concorreÃ ncia entre regioÄ es e empresas e
sobrecarrega os orcàamentos puÂ blicos,

A ComissaÄo considera que o conceito de «concorreÃncia
entre regioÄ es» naÄo se justifica do ponto de vista dos
auxõÂlios regionais. A este respeito, considera todavia
que a concessaÄ o de auxõÂlios estatais pode, em
determinados casos, conduzir a decisoÄ es inadequadas
em mateÂria de localizacàaÄo dos investimentos ao conferir
vantagens injustificadas a certas regioÄ es em detrimento
de outras. A ComissaÄo preveÃ, deste modo, assegurar um
controlo mais eficaz dos auxõÂlios regionais, em
conformidade com as disposicàoÄ es do Tratado, muito
embora preveja derrogacàoÄ es que devem ser
interpretadas de forma restritiva.

J. Considerando que jaÂ comecàaram as negociacàoÄ es
para a adesaÄo de novos Estados-Membros da
Europa Oriental, negociacàoÄ es que teÃm de ter em
conta a natureza transitoÂ ria destas economias e os
efeitos das regras de concorreÃncia sobre o seu
desenvolvimento,

A ComissaÄ o entende que as regras comunitaÂ rias
permitem uma aplicacàaÄo progressiva dos princõÂpios de
concorreÃncia previamente aÁ adesaÄo (por exemplo,
gracàas a uma aplicacàaÄo progressiva das regras em
mateÂria de isencàaÄo).

1. Congratula-se com o XXVII RelatoÂ rio sobre
polõÂtica de concorreÃ ncia e considera-o um
documento uÂ til, no qual a ComissaÄ o poÃ de
responder pelo exercõÂcio das competeÃncias e
responsabilidades que lhe saÄo conferidas pelo
Tratado, aproximando, deste modo, a polõÂtica
comunitaÂria da concorreÃncia dos cidadaÄos; neste
contexto, apoia os esforcàos da DG IV da ComissaÄo
para se dotar dos recursos humanos adequados e
dos instrumentos jurõÂdicos necessaÂrios;

A ComissaÄo regozija-se da satisfacàaÄo manifestada pelo
Parlamento Europeu quanto aÁ qualidade e aÁ utilidade
do relatoÂ rio de actividade sobre a polõÂtica de
concorreÃncia. Partilha a opiniaÄo do Parlamento de que
se trata de um instrumento de informacàaÄo e de
transpareÃncia face ao puÂ blico que representa. Por
uÂ ltimo, a ComissaÄo aprecia particularmente o apoio
do Parlamento Europeu no que diz respeito ao reforcào
dos seus recursos humanos e aÁ actualizacàaÄo dos seus
instrumentos legislativos.

2. Exorta a ComissaÄo e os Estados-Membros a uma
melhor coordenacàaÄ o e integracàaÄ o dos seus
recursos, a fim de criarem um sistema e uma
estrutura eficientes e capazes de defender a
lealdade da concorreÃncia na UE;

A ComissaÄo compromete-se a respeitar a via de uma
estreita colaboracàaÄo com os Estados-Membros, no
interesse de uma concorreÃncia leal, nomeadamente,
atraveÂs do intercaÃmbio de funcionaÂrios comunitaÂrios e
nacionais.

3. Entende que a continuacàaÄo do intercaÃmbio de
pessoal entre a ComissaÄ o e as autoridades
n a c i o n a i s p o d e r aÂ a l a r g a r a b a s e d e
conhecimentos e teÂcnicas ao servicào dos Estados-
-Membros e da ComissaÄo para o tratamento de
casos complexos de concorreÃncia; exprime o seu
aprecào pelo trabalho desenvolvido pela ComissaÄo
e pelos seus funcionaÂ rios, especialmente no
domõÂnio politicamente sensõÂvel das concentracàoÄ es;
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No que diz respeito aÁ responsabilidade democraÂtica

4. Insta a ComissaÄo a comprometer-se formalmente a
enviar ao Parlamento Europeu todos os projectos
de propostas de execucàaÄo por si elaborados no
domõÂnio da polõÂtica comunitaÂria de concorreÃncia,
nomeadamente as propostas relativas a isencàoÄ es
por categoria, a que se refere o n.o 3 do artigo 85.o

do Tratado, bem como a iniciativas que a ComissaÄo
venha a tomar em conformidade com o n.o 3 do
artigo 90.o do Tratado que sejam susceptõÂveis de
afectar as empresas puÂ blicas;

A ComissaÄo transmite jaÂ os projectos de regulamentos
de isencàaÄo por categoria nos termos do n.o3 do artigo
85.o ao Presidente da comissaÄ o competente do
Parlamento Europeu para informacàaÄ o e debate.
Apenas pode transmitir um projecto de regulamento
adoptado pela ComissaÄo para publicacàaÄo no JO e naÄo
os projectos anteriores que representam apenas
projectos informais dos servicàos da ComissaÄo. Nos
termos do n.o3 do artigo 90.o, a ComissaÄo limita-se a
executar as obrigacàoÄ es jaÂ existentes ao abrigo do
Tratado. Mesmo quando interveÂ m pela via de
directivas, a ComissaÄo limita-se a aplicar as regras
existentes e naÄo cria novas obrigacàoÄ es para as empresas
abrangidas pelo artigo 90.o. No entanto, a ComissaÄo
transmite igualmente os projectos de directiva nos
termos do n.o3 do artigo 90.o ao presidente da
comissaÄo competente do Parlamento Europeu para
informacàaÄo e debate. Esta transmissaÄo soÂ eÂ possõÂvel
apoÂ s a adopcàaÄo de um projecto de directiva pela
ComissaÄo. Tal naÄo pode evidentemente incluir os
projectos informais dos servicàos da ComissaÄo.

5. Exprime o seu aprecào pelo excelente diaÂ logo que
actualmente manteÂ m com a ComissaÄ o, e
especialmente com o ComissaÂrio, mas apela ao
reforcào do controlo democraÂtico da polõÂtica de
concorreÃncia na UniaÄo Europeia e a que as
reunioÄ es regulares de informacàaÄo jaÂ organizadas
entre o ComissaÂrio responsaÂvel pela polõÂtica de
concorreÃ ncia e a comissaÄ o competente do
Parlamento Europeu se tornem futuramente uma
praÂtica institucionalizada e se realizem com uma
periodicidade, pelo menos, trimestral, de comum
acordo entre a comissaÄo em causa e o ComissaÂrio;

A praÂ tica de reunioÄ es de informacàaÄo organizadas
periodicamente entre a comissaÄ o competente do
Parlamento Europeu e o comissaÂrio responsaÂvel pela
concorreÃncia revelou-se muito profõÂcua e beneÂfica para
ambas as instituicàoÄ es e reforcàa a transpareÃncia a nõÂvel
da aplicacàaÄo da polõÂtica da concorreÃncia. EÂ por este
motivo que a ComissaÄo entende que esta praÂ tica deve
continuar no futuro.

6. Apela uma vez mais a que, no quadro do RelatoÂ rio
Anual, se mostre maior empenho na avaliacàaÄo do
impacto da polõÂtica de concorreÃncia noutros
domõÂnios, em particular nas polõÂticas social,
regional e ambiental;

A ComissaÄo toma nota do pedido do Parlamento
Europeu quanto a uma melhor apreciacàaÄo no relatoÂ rio
de actividade do impacto da polõÂtica de concorreÃncia a
nõÂvel de outras polõÂticas comunitaÂrias e, nomeadamente,
das polõÂticas social, regional ou ambiental. A ComissaÄo
compromete-se, na medida do possõÂvel, a ir ao encontro
das preocupacàoÄ es do Parlamento aquando da redaccàaÄo
do proÂ ximo relatoÂ rio mas gostaria de sublinhar que o
XXVII relatoÂ rio inclui jaÂ observacàoÄ es sobre estes
domõÂnios.

7. Solicita aÁ ComissaÄo que inicie um debate sobre a
aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia aÁs profissoÄ es
liberais regulamentadas e que, neste contexto,
tenha em conta o papel especõÂfico desempenhado
por algumas dessas profissoÄ es no interesse geral da
sociedade;

A ComissaÄo regista com interesse a proposta do
Parlamento mas considera que naÄo eÂ urgente lancàar
um debate sobre este tema na medida em que o nuÂ mero
de act iv idades abrangidas pelas prof i ssoÄ es
regulamentadas continua ainda a ser limitado.

No que diz respeito aÁ aplicacàaÄo dos artigos 85.o e 86.o

8. Reitera a posicàaÄo que tomou na sua citada
resolucàaÄo de 18 de Julho de 1997 sobre o Livro
Verde da ComissaÄo relativo aÁs restricàoÄ es verticais;

v. ponto 13.

9. Congratula-se com a adopcàaÄo, a 15 de Outubro de
1997, da nova comunicacàaÄ o de minimis
(ComunicacàaÄo relativa aos acordos de pequena
importaÃncia que naÄo saÄo abrangidos pelo n.o 1 do
artigo 85.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia (3)); gostaria de obter garantias de que
esta comunicacàaÄo ofereceraÂ segurancàa jurõÂdica,
especialmente aÁ s PME, quanto aos criteÂ rios
definidos para os acordos verticais e horizontais;

A ComissaÄo assegura ao Parlamento que a comunicacàaÄo
«de minimis» reforcàaraÂ a segurancàa jurõÂdica,
nomeadamente para as PME, em mateÂria de criteÂrios
relativos aos acordos verticais e horizontais, gracàas aÁ
precisaÄo destes criteÂrios e ao aumento do limiar «de
minimis» de 5 a 10 % para os acordos verticais.
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10. Solicita aÁ ComissaÄo que publique um estudo sobre
o limiar de minimis para acordos de pequena
importaÃncia que comprove a sua afirmacàaÄo de que
tais «acordos naÄo teÃm efeitos sensõÂveis nem sobre a
concorreÃncia nem sobre o comeÂrcio intracomuni-
taÂrio» e reduzem a burocracia e os encargos
administrativos das PME; solicita ainda que os
futuros relatoÂ rios sobre a polõÂtica de concorreÃncia
demonstrem a forma como a ComissaÄo aplica a
comunicacàaÄo de minimis em certos casos;

A ComissaÄo considera que os criteÂrios da comunicacàaÄo,
expressos em valores concretos e baseados na sua
experieÃncia, permitem jaÂ corroborar a sua afirmacàaÄo de
que os acordos abrangidos pelo aÃmbito de aplicacàaÄo da
comunicacàaÄ o naÄ o teÃ m efeitos sensõÂveis sobre a
concorreÃncia, nem sobre o comeÂrcio intracomunitaÂrio
e reduzem simultaneamente a burocracia e os encargos
das PME. Pode garantir que os futuros relatoÂ rios sobre
a polõÂtica da concorreÃncia ilustraraÄo a forma como a
ComissaÄ o emprega a comunicacàaÄ o «de minimis»,
conforme sucederaÂ jaÂ com o relatoÂ rio relativo a 1998
(XXVIII relatoÂ rio).

11. Concorda com a ComissaÄo quando esta afirma que
as PME raramente saÄo capazes de afectar de forma
significativa a concorreÃncia no comeÂrcio trans-
fronteiras;

A ComissaÄo toma conhecimento de que o Parlamento
Europeu aprova a sua afirmacàaÄo no sentido de as PME
raramente serem capazes de afectar o comeÂ rcio
intracomunitaÂrio.

12. Manifesta, no entanto, a sua firme conviccàaÄo de
que a nova comunicacàaÄo de minimis naÄo deve
conduzir a uma «renacionalizacàaÄo» da polõÂtica de
concorreÃncia; entende ser necessaÂrio garantir que,
com a adopcàaÄo da moeda uÂ nica, a polõÂtica de
concorreÃncia se manteraÂ a um nõÂvel supranacional
e que a ComissaÄo e o Parlamento agiraÄo em
sintonia para assegurar condicàoÄ es equitativas aÁs
empresas de todos os Estados-Membros e a
transpareÃncia da sua polõÂtica;

A ComissaÄ o comparte a vontade do Parlamento
Europeu de garantir a igualdade das condicàoÄ es de
concorreÃ ncia aÁ s empresas de todos os Estados-
-Membros, bem como a transpareÃncia das polõÂticas
prosseguidas. Considera que a introducàaÄo do euro
tornaraÂ mais visõÂvel certas distorcàoÄ es da concorreÃncia,
contra as quais se compromete a intervir de forma
energeÂtica. Sublinha que a adopcàaÄo da comunicacàaÄo
«de minimis» resulta de um largo consenso com os
Estados-Membros. Considera, por conseguinte, pouco
provaÂvel que estes Estados adoptem uma polõÂtica
nacional de repressaÄo dos acordos que beneficiam da
aplicacàaÄo da comunicacàaÄo comunitaÂria. Em relacàaÄo aos
acordos que, em virtude dos riscos que suscitam, naÄo
sejam susceptõÂveis de serem abrangidos pela
comunicacàaÄo, esta uÂ ltima preveÃ uma reparticàaÄo do
trabalho entre a ComissaÄo e as autoridades e os
tribunais dos Estados-Membros. A ComissaÄ o
«interviraÂ a seu respeito apenas se considerar que o
interesse da Comunidade assim o exige e,
nomeadamente, quando estes acordos prejudiquem o
bom funcionamento do mercado interno». Nas restantes
hipoÂ teses, «considera que incumbe, em primeiro lugar,
aÁs autoridades e aos tribunais dos Estados-Membros
intervir», sendo aplicaÂvel de prefereÃncia o direito
comunitaÂrio, conforme possõÂvel para os tribunais de
todos os Estados-Membros e as outras autoridades da
maioria de entre os mesmos.

13. Lembra a sua citada resolucàaÄo de 18 de Julho de
1997 sobre o Livro Verde relativo aÁs restricàoÄ es
verticais, especialmente no que diz respeito:

Ð aÁ possibilidade de inclusaÄ o de outros
paraÃmetros aleÂm da quota de mercado como
valor limiar;

A ComissaÄo teve em conta, sempre que possõÂvel, o
parecer proferido pelo Parlamento sobre o relatoÂ rio
Thyssen aquando da elaboracàaÄo do seguimento ao
Livro Verde.

Ð aos regulamentos sobre isencàoÄ es por categoria
em acordos de distribuicàaÄo selectiva;

Ð a um sistema em que os segmentos inferiores do
mercado fiquem isentos da proibicàaÄ o
estabelecida no n.o 1 do artigo 85.o do Tratado
CE com base na comunicacàaÄo de minimis;

Solicita-se que o Parlamento se pronuncie sobre o
referido seguimento (ComunicacàaÄ o da ComissaÄ o
(COM(1998) 544 final) e proposta de dois
regulamentos do Conselho (COM(1998) 546 final)).

Ð ao limite para que as regras de minimis se
tornem o limiar de aplicacàaÄo das isencàoÄ es por
categoria;
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No que diz respeito ao abuso de uma posicàaÄo dominante

14. Lembra a posicàaÄo que tomou na sua citada
resolucàaÄ o de 13 de Novembro de 1996, em
especial nos n.os 2, 3 e 4, e solicita aÁ ComissaÄo
que examine Ð com base nos criteÂ rios da
propriedade, fixacàaÄ o de precàos predatoÂ ria e
outras praÂ ticas desleais Ð os entraves
regulamentares e naÄo regulamentares existentes
nos sectores das telecomunicacàoÄ es, das
comunicacàoÄ es moÂ veis e via sateÂ lite e nos servicàos
em linha, do audiovisual, dos transportes aeÂreos e
dos servicàos bancaÂrios e financeiros;

A ComissaÄo regista que o Parlamento Europeu reitera o
seu pedido aÁ ComissaÄo no sentido da aplicacàaÄo, a
determinados sectores de actividade, de um «criteÂrio de
propriedade» aÁ s anaÂ lises da fixacàaÄ o de precàos
predatoÂ ria ou de praÂ ticas discriminatoÂ rias da
concorreÃncia. Tendo em conta os sectores referidos
que, na sua maioria, foram antigos monopoÂ lios estatais,
afigura-se que o Parlamento Europeu visa neste
contexto as empresas puÂ blicas e o Estado, enquanto
accionista.

De modo geral, a anaÂ lise da fixacàaÄ o de precàos
predatoÂ ria ou de praÂ ticas discriminatoÂ rias insere-se no
aÃmbito das praÂ ticas abrangidas pelo artigo 86.o do
Tratado (abuso de posicàaÄo dominante). Se a praÂtica em
causa for perpetuada por uma empresa puÂ blica, a
ComissaÄo naÄo tem qualquer dificuldade em lhe aplicar
o disposto no referido artigo. Por outro lado, se o
Estado, enquanto poder puÂ blico, estiver de algum modo
implicado, a ComissaÄo pode optar por uma aplicacàaÄo
conjunta com o artigo 90.o. A ComissaÄo considera que a
«propriedade» do capital social naÄo constitui, por
conseguinte, um criteÂrio de apreciacàaÄo pertinente no
que diz respeito aÁ aplicacàaÄo do direito comunitaÂrio da
concorreÃncia.

15. Entende que a ComissaÄ o deveria publicar
directrizes e criteÂ rios adequados, dirigidos
principalmente aÁs PME, sobre a definicàaÄo de
mercado relevante no direito comunitaÂ rio da
concorreÃncia, de modo a que as PME possam
avaliar a sua posicàaÄo de mercado ao nõÂvel do
produto e ao nõÂvel geograÂ fico e determinar se seraÂ
conveniente aprofundar a questaÄo do ponto de
vista jurõÂdico;

A ComissaÄo chama a atencàaÄo do Parlamento para o
facto de a comunicacàaÄo em vigor relativa aÁ definicàaÄo
dos mercados para efeitos de anaÂ lise em mateÂria de
concorreÃncia ser aplicaÂvel de modo geral aÁs PME, da
mesma forma que se aplica a qualquer empresa,
independentemente da sua dimensaÄo no mercado. NaÄo
tem assim qualquer intencàaÄ o de publicar uma
comunicacàaÄo especõÂfica para as PME.

16. Convida a ComissaÄo a apresentar aÁ comissaÄo
competente do Parlamento Europeu uma visaÄo
exaustiva das implicacàoÄ es do processo de
liberalizacàaÄo e privatizacàaÄo nos sectores das tele-
comunicacàoÄ es e da energia nos diversos Estados-
-Membros para a polõÂtica da concorreÃ ncia,
nomeadamente no que respeita aÁs estruturas da
propriedade e aÁ influeÃ ncia desmedida de
determinados intervenientes de grandes
dimensoÄ es nas decisoÄ es respeitantes ao futuro
desenvolvimento dos dois sectores; exige um
exame dos eventuais abusos de posicàaÄ o
dominante e das relacàoÄ es existentes entre estes
dois sectores, atendendo aÁ sua sobreposicàaÄo no
plano tecnoloÂ gico, bem como um exame das
relacàoÄ es existentes entre estes dois sectores e o
sector bancaÂrio;

A liberalizacàaÄo eÂ objecto de um acompanhamento
rigoroso por parte dos servicàos da ComissaÄo no quadro
da maior transpareÃncia possõÂvel. De modo geral, o
relatoÂ rio anual sobre a polõÂtica de concorreÃncia faz
periodicamente o ponto da situacàaÄo sobre o processo de
liberalizacàaÄo nos diferentes sectores afectados.

No que diz respeito aÁs telecomunicacàoÄ es, a ComissaÄo haÂ
jaÂ vaÂrios anos, e mais ainda desde 1 de Janeiro de 1998,
que procede aÁ realizacàaÄo de estudos sobre a abertura
deste sector aÁ concorreÃncia. Em 1998, a ComissaÄo
elaborou dois relatoÂ rios sobre os progressos registados
na aplicacàaÄo das directivas de liberalizacàaÄo. Estes
relatoÂ rios foram publicados (COM(1998)80 et
COM(1998) 594). Na sequeÃncia destes inqueÂritos, a
ComissaÄ o deu inõÂcio a processos de infraccàaÄ o
relativamente a diversos Estados-Membros. Por outro
lado, a ComissaÄo vela por que os antigos monopolistas
naÄo abusem das posicàoÄ es dominantes de que podem
ainda usufruir ou naÄo entravem a concorreÃncia atraveÂs
de acordos. Neste contexto, foi dado inõÂcio a vaÂrios
processos, tendo sido adoptadas decisoÄ es na mateÂria. O
mesmo sucede em relacàaÄo aÁs concentracàoÄ es. Estas
decisoÄ es saÄo publicadas no Jornal Oficial, figurando
observacàoÄ es sobre as mesmas na Competition Policy
Newsletter e resumos no relatoÂ rio anual de actividade.

No que se refere aÁ energia, a liberalizacàaÄo acaba de
concretizar-se. O proÂ ximo relatoÂ rio de actividade (1998)
consagra uma longa exposicàaÄo a este tema.
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A ComissaÄ o considera, por conseguinte, que se
encontram assegurados o rigor no controlo da
aplicacàaÄo da liberalizacàaÄo e a transpareÃncia quanto aÁ
sua intervencàaÄo neste domõÂnio. Se as eventuais ligacàoÄ es
entre os operadores de telecomunicacàoÄ es, os produtores
de energia, os bancos ou outros operadores econoÂ micos
conduzirem a acordos restritivos da concorreÃncia ou a
abusos de posicàaÄo dominante, a ComissaÄo interviria
naturalmente com base nas disposicàoÄ es em vigor, sem
necessidade de estudos preÂ vios. Por exemplo, a
ComissaÄo examinou as condicàoÄ es de aplicacàaÄo de um
acordo envolvendo um operador de telecomunicacàoÄ es
(CeÂgeÂtel) e a SNCF.

Por uÂ ltimo, a ComissaÄo realiza ou solicita a realizacàaÄo
de estudos sobre os sectores de redes na Europa de
forma regular, a fim de avaliar as repercussoÄ es do
processo de desregulamentacàaÄo. A tõÂtulo ilustrativo,
pode ser citado o estudo intitulado «European Network
Industries : Conflicting Priorities ( telecommunica-
tions)» publicado em Setembro de 1998 ou ainda o
estudo em elaboracàaÄo sobre as induÂ strias de redes
realizado conjuntamente pela DG II e pela
Universidade de Toulouse.

No que diz respeito aos monopoÂ lios estatais e ao
Tratado de AmsterdaÄo

17. Exprime a sua satisfacàaÄo pela anaÂ lise que a
ComissaÄ o faz, tal como fora solicitado, das
implicacàoÄ es do Tratado de AmsterdaÄo para a
polõÂtica de concorreÃncia, em particular do artigo
7.o-D, relativo a servicàos de interesse econoÂ mico
geral, e acredita que ele proporcionaraÂ um melhor
enquadramento para a criacàaÄo de emprego; fica
assim confirmado o contributo da Comunidade
para a promocàaÄo de servicàos de interesse geral,
sem que seja posta em causa a reparticàaÄo de
competeÃncias entre a ComissaÄo e os Estados-
-Membros;

A ComissaÄo congratula-se com a satisfacàaÄo manifestada
pelo Parlamento Europeu quanto ao seguimento dado
pela ComissaÄo ao seu pedido no sentido de ver
especificadas as implicacàoÄ es do Tratado de AmsterdaÄo
para a polõÂtica de concorreÃncia. A ComissaÄo concorda
com a interpretacàaÄo feita pelo Parlamento Europeu do
artigo 7.oD e que salienta o equilõÂbrio entre as
competeÃncias da ComissaÄo e dos Estados-Membros.

18. Considera que o desenvolvimento futuro de uma
polõÂtica de concorreÃncia liberalizada deve estar
associado aÁ aplicacàaÄo de uma polõÂtica reforcàada de
defesa dos consumidores, de modo a que estes
possam beneficiar da transpareÃncia dos precàos em
toda a zona da moeda uÂ nica; considera que os
consumidores dos paõÂses que naÄo participam na
moeda uÂ nica devem tambeÂ m beneficiar das
reducàoÄ es de precàos aÁ escala europeia que
resultaraÄo de uma maior transpareÃncia dos precàos;

A ComissaÄo partilha a opiniaÄo do Parlamento Europeu
sobre a necessidade de desenvolver uma polõÂtica de
informacàaÄo dos consumidores para garantir o eÃxito da
moeda uÂ nica. EÂ efectivamente necessaÂ rio que os
consumidores da UniaÄo estejam em condicàoÄ es de tirar
partido das vantagens inerentes aÁ transpareÃncia em
mateÂria de precàos que seraÂ criada e incentivada pelo
euro.

19. Considera que a defesa do consumidor deve estar
na base de todas as medidas que se adoptem no
aÃmbito da polõÂtica de concorreÃncia da UniaÄo
Europeia, que deveraÂ estar vigilante naÄo soÂ
quanto aÁ multiplicacàaÄo das ofertas aÁ disposicàaÄo
do consumidor mas tambeÂm aÁ qualidade destas;

A ComissaÄo concorda com o Parlamento Europeu
sobre a necess idade de considerar que os
consumidores devem ser os derradeiros beneficiaÂrios
do processo da concorreÃncia e que, por conseguinte, a
defesa da concorreÃncia e a defesa dos consumidores se
encontram estreitamente relacionados. A ComissaÄo
sublinha, por exemplo, que a abertura dos mercados
de telecomunicacàoÄ es teve efeitos positivos em mateÂria
de multiplicacàaÄo da oferta e de desenvolvimento da
inovacàaÄo e da qualidade dos produtos e servicàos.

20. Salienta a necessidade de a polõÂtica de
concorreÃncia contribuir, por meio do aperfeicàoa-
mento do sistema de atribuicàaÄo de recursos, para o
aumento do emprego;

A ComissaÄo concorda que a polõÂtica da concorreÃncia
deve contribuir para a promocàaÄo do emprego. Com
efeito, uma induÂ stria competitiva num quadro de
concorreÃ ncia naÄ o distorcida representa a melhor
garantia para um desenvolvimento sustentaÂvel do
emprego.

No que diz respeito aos auxõÂlios estatais
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21. Recorda as principais conclusoÄ es do VI estudo
sobre auxõÂlios estatais, referente ao perõÂodo 1994-
-1996:
a) o volume global dos auxõÂlios no perõÂodo 1994-96

ascendeu, em meÂdia, a cerca de 84 000 milhoÄ es
de ecus, valor subestimado devido aÁ auseÃncia de
dados relativos aÁs despesas no sector agrõÂcola
dos Estados-Membros; com base nos dados
disponõÂveis, os auxõÂlios estatais representam
cerca de 1, 4% do PIB dos 15 Estados-
-Membros, 573 ecus por trabalhador e 2,6%
das despesas puÂ blicas;

A ComissaÄ o considera salutar o interesse do
Parlamento pelo VI estudo sobre auxõÂlios estatais na
UniaÄo.

b) o volume global dos auxõÂlios estatais concedidos
por alguns Estados-Membros eÂ extremamente
elevado;

c) cerca de 46% do volume global de auxõÂlios (ou
seja, uma meÂdia de 38 318 milhoÄ es de ecus no
perõÂodo 1994-96) foram para o sector da
induÂ stria transformadora; as disparidades entre
os diferentes Estados-Membros em termos de
auxõÂlios concedidos saÄ o enormes e, em
percentagem do valor acrescentado, o nõÂvel de
auxõÂlio mais elevado eÂ nove vezes superior ao
nõÂvel mais baixo; permitir este volume de
auxõÂlios aÁ induÂ stria transformadora, quando
ela estaÂ concentrada em certos Estados-
-Membros, eÂ criar uma potencial distorcàaÄo da
concorreÃncia;

d) os auxõÂlios estatais ao sector da transformacàaÄo
distribuõÂram-se da seguinte forma: 30% para
objectivos horizontais (ou seja, I&D, ambiente,
PME, comeÂrcio, poupancàa de energia), 13%
para a construcàaÄo naval, a siderurgia e outros
sectores, e 56% para objectivos regionais; o
auxõÂlio para objectivos horizontais diminuiu de
40% do total de auxõÂlios em 1988-90 (na UniaÄo
a 12) para cerca de 30% em 1994-96 (na UniaÄo
a 15), ao passo que as intervencàoÄ es sectoriais
especõÂficas conheceram um ligeiro aumento;
esta tendeÃncia deve ser invertida, pois os
objectivos sectoriais podem criar ainda
maiores efeitos de distorcàaÄ o do que os
objectivos horizontais;

22. Reitera o seu apoio aos auxõÂlios estatais
considerados de interesse comum, como eÂ o caso
dos auxõÂlios ao sector da I&D, aÁs PME, aÁ formacàaÄo
profissional, aÁ poupancàa de energia e ao ambiente,
embora naÄo possa deixar de assinalar que eles teÃm
vindo a diminuir ao mesmo tempo que aumenta a
ajuda concedida a empresas;

A ComissaÄo partilha os sentimentos do Parlamento,
desde que alguns dos referidos auxõÂlios naÄo suscitem
abusos (investigacàaÄo e desenvolvimento, formacàaÄo) ou
naÄo comprometam, em virtude da sua dimensaÄo, a
liberalizacàaÄ o de determinados mercados como a
electricidade (proteccàaÄo do ambiente); neste contexto,
assinala a adopcàaÄo em Julho de 1998 das orientacàoÄ es
relativas aos auxõÂlios aÁ formacàaÄ o. AleÂm disso, a
ComissaÄ o tambeÂ m constata o mesmo que o
Parlamento Europeu sobre a evolucàaÄo dos montantes
consagrados aos auxõÂlios horizontais e os consagrados
aos auxõÂlios individuais.

23. Chama a atencàaÄo para a relacàaÄo que existe entre
auxõÂlios estatais e polõÂtica de concorreÃncia, como
refere a citada ComunicacàaÄo da ComissaÄo aos
Estados-Membros de 17 de Marcào de 1998;
concorda com a necessidade de uma maior
coereÃ ncia entre os sistemas nacionais e
comunitaÂ rios de auxõÂlio e a polõÂtica de
concorreÃncia;

A ComissaÄo naÄo tem quaisquer observacàoÄ es a tecer
sobre esta questaÄo.
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24. Considera, todavia, que o volume total dos auxõÂlios
na Comunidade eÂ enorme e traduz uma tendeÃncia
estaÂvel que falseia a concorreÃncia, eÂ incompatõÂvel
com o mercado interno e compromete o
empenhamento da UE num mercado livre aÁ
escala mundial;

Efectivamente, o volume global de auxõÂlios eÂ muito
elevado. A ComissaÄo encetou um diaÂ logo sobre este
problema com os Estados-Membros. O sistema de
controlo dos auxõÂlios estatais, contudo, preveÃ que a
ComissaÄo apenas deve examinar numa base casuõÂstica
um regime ou uma medida de auxõÂlio a fim de assegurar
a sua compatibilidade com o mercado comum. Esta
anaÂ lise naÄo pode tomar em consideracàaÄo outros auxõÂlios
pagos pelo Estado-Membro em causa a outras
empresas.

A ComissaÄo estaÂ jaÂ a abordar o problema dos auxõÂlios
estatais sob a forma de mecanismos fiscais. Em 11 de
Novembro deste ano, foi adoptada uma ComunicacàaÄo
em que saÄo delineadas a posicàaÄo e a estrateÂgia da
ComissaÄo neste domõÂnio.

25. Reclama a criacàaÄo de um registo, a publicar e
actualizar regularmente, de todos os auxõÂlios
estatais, incluindo os que saÄ o acordados ao
abrigo de isencàoÄ es por categoria, o que permitiria
o acesso de terceiros a informacàaÄo acerca do nõÂvel
a que ascendem os auxõÂlios estatais e que a
ComissaÄ o fornecesse valores exactos e
actualizados dos seus montantes; considera que a
ComissaÄo deve tambeÂm publicar na sua paÂgina na
Internet todos os acordos relativos a auxõÂlios
estatais, incluindo os acordos pontuais abrangidos
pelas isencàoÄ es por categoria, logo que sejam
assinados, indicando o nome das empresas
envolvidas, a finalidade dos auxõÂlios, o seu
montante e os locais onde seraÄo pagos; esta
informacàaÄo deveria ser prestada em todas as
lõÂnguas europeias oficiais; considera que, atraveÂs
desta paÂ gina na Internet, pode tambeÂ m ser
oferecido um servicào simples que permita o
acesso de terceiros a investigacàoÄ es independentes
de denuÂ ncias relativas a auxõÂlios estatais pontuais;

O estudo sobre os auxõÂlios estatais da ComissaÄo,
baseado em informacàoÄ es prestadas anualmente pelos
Estados-Membros, fornece informacàoÄ es completas
sobre o nõÂvel e a estrutura dos auxõÂlios estatais
concedidos nos Estados-Membros. A partir de 1998, o
referido estudo, disponõÂvel em todas as lõÂnguas oficiais
na Internet, passaraÂ a ser publicado anualmente. AleÂm
disso, todas as decisoÄ es saÄo publicadas no Jornal Oficial,
tambeÂm disponõÂvel na Internet. A publicacàaÄo conteÂm os
elementos de informacàaÄo pretendidos pelo PE. Tanto
quanto diz respeito aÁ s isencàoÄ es por categoria, a
ComissaÄo previu regras pormenorizadas aplicaÂveis aos
Estados-Membros destinadas a garantir a transpareÃncia
e um acompanhamento adequado dos auxõÂlios. Por
exemplo, em relacàaÄo aÁ execucàaÄo de regimes de auxõÂlio
ou medidas de auxõÂlio naÄo integradas em qualquer
regime que tenham sido isentas ao abrigo desses
regulamentos, os Estados-Membros transmitiraÄo aÁ
ComissaÄo, com vista aÁ sua publicacàaÄ o no Jornal
Oficial, resumos informativos sobre os referidos
auxõÂlios.

A fim de melhorar o acesso aÁ informacàaÄo, o RelatoÂ rio
anual sobre a polõÂtica de concorreÃncia, que enumera
todas as decisoÄ es adoptadas relativamente aos auxõÂlios
estatais e apresenta uma panoraÃmica global dos casos
importantes encontra-se igualmente disponõÂvel ao
grande puÂ blico atraveÂs da Internet. Entretanto, a
ComissaÄo procura continuamente melhorar o acesso aÁ
informacàaÄo sobre os auxõÂlios estatais.

26. Congratula-se com a aprovacàaÄo do «regulamento
de habilitacàaÄo», que se insere na perspectiva da
ComissaÄo de contribuir para uma melhor gestaÄo
administrativa de determinados sectores da
polõÂtica de concorreÃ ncia, e acredita que a
ComissaÄo devia dotar de forcàa vinculativa os
princõÂpios estabelecidos na ComunicacàaÄo de 1997
relativa aos acordos de minimis;

27. Congratula-se com a proÂ xima aprovacàaÄo de um
«Regulamento processual» em mateÂria de auxõÂlios
estatais e com o facto de este integrar novas
garantias para a tutela dos interesses de terceiros,
salientando a necessidade de se manter uma certa
coereÃncia e homogeneidade na tutela jurisdicional
que o Direito comunitaÂrio da concorreÃncia reserva
a empresas e particulares, sem prejuõÂzo do
princõÂpio do efeito uÂ til deste direito;
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28. Considera que o controlo das ajudas estatais com
finalidade regional deveraÂ subordinar-se ao
imperativo da coesaÄ o econoÂ mica e social e
integrar no meÂtodo de fixacàaÄo dos recursos o
conceito jurõÂdico da ultraperifericidade;

Tal como o Parlamento Europeu, a ComissaÄo entende
que deve ser assegurada a eficaÂ cia dos auxõÂlios
regionais, enquanto instrumento de desenvolvimento
regional. Com efeito, a eligibilidade para efeitos de
auxõÂlios regionais confere aÁs regioÄ es em causa um
vantagem relativa comparativamente aÁs outras regioÄ es
naÄo elegõÂveis. Uma cobertura demasiado importante
destituiria de significado esta vantagem relativa,
tornaria os auxõÂlios ineficazes e daõÂ resultaria uma maÂ
afectacàaÄo dos recursos puÂ blicos. EÂ por este motivo que a
ComissaÄo decidiu reduzir em quatro pontos percentuais
a actual cobertura dos auxõÂlios regionais e fixar o limiar
global em 42,7% da populacàaÄo comunitaÂria. Para o
efeito, as disposicàoÄ es das novas orientacàoÄ es relativas aos
auxõÂl ios estatais com finalidade regional e,
nomeadamente, a reducàaÄo das intensidades de auxõÂlio
admissõÂveis para as grandes empresas, assumem
particular importaÃncia. A descida das intensidades
responde aÁ preocupacàaÄo de reduzir as distorcàoÄ es da
concorreÃncia provocadas pelos auxõÂlios, mantendo
simultaneamente o imperativo da coesaÄo. Para aleÂm
da descida generalizada da intensidade, a ComissaÄo
definiu igualmente regras precisas para a modulacàaÄo
das intensidades maÂximas de auxõÂlio em funcàaÄo da
gravidade e da importaÃncia dos problemas regionais.

Por outro lado, a ComissaÄo reconhece que as regioÄ es
ultraperifeÂ ricas sofrem de certas deficieÃ ncias
duradouras, ligadas aÁ sua situacàaÄo geograÂfica. EÂ por
este motivo que, ao abrigo das orientacàoÄ es relativas aos
auxõÂlios estatais com finalidade regional, os auxõÂlios
destinados a compensar parcialmente os sobrecustos de
transporte podem ser autorizados em todas as regioÄ es
ultraperifeÂ ricas elegõÂveis para efeitos de uma das
derrogacàoÄ es regionais. Por outro lado, as intensidades
de auxõÂlio mais elevadas podem igualmente ser
autorizadas nessas aÂreas, ateÂ 65% lõÂquidos nas regioÄ es
do n.o3, alõÂnea a), do artigo 92.o e ateÂ 30% lõÂquidos nas
regioÄ es do n.o3, alõÂnea c), do artigo 92.o.

29. EstaÂ persuadido de que a publicacàaÄo de um
«painel de avaliacàaÄo» semelhante ao que existe
para o mercado interno seria uma iniciativa
meritoÂ ria, pois permitiria conhecer os Estados-
-Membros que concedem os maiores e os menores
nõÂveis de auxõÂlios estatais;

Se fossem salientadas as disparidades nos nõÂveis
absolutos de auxõÂlios estatais concedidos pelos
diversos Estados-Membros, a natureza aproximada da
informacàaÄ o sobre o nõÂvel global de auxõÂlio,
nomeadamente no que se refere ao sector agrõÂcola,
apresentaria o risco de distorcer os resultados de um
painel de avaliacàaÄo deste tipo. AleÂm disso, constituiria
uma abordagem demasiado mecaÃnica, uma vez que
continuariam a ser dissimuladas as diferentes estruturas
subjacentes dos regimes de auxõÂlio dos Estados-
-Membros. NaÄo obstante, no intuito de permitir a
comparacàaÄo entre os Estados-Membros, o conceito de
um painel de avaliacàaÄo foi incluõÂdo nos estudos sobre os
auxõÂlios estatais. No entanto, conforme sucede nos casos
envolvendo estatõÂsticas econoÂ micas e a fim de evitar a
apresentacàaÄo de informacàoÄ es susceptõÂveis de induzir em
erro, os dados saÄo conjugados com diversos indicadores
econoÂ micos.

30. PropoÄ e que os programas de estabilidade e
convergeÃ ncia que incluam objectivos do
orcàamento do Estado sejam tambeÂm avaliados
em termos de concorreÃncia, na perspectiva de
reduzir eventuais montantes globais excessivos dos
auxõÂlios estatais concedidos por qualquer Estado-
-Membro;

v. ponto 23.
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31. Apoia a necessidade de se terem em melhor conta,
nos estudos sobre os auxõÂlios estatais e a
concorreÃncia, as isencàoÄ es e os desagravamentos
fiscais que teÃm um efeito comparaÂvel aos auxõÂlios e
distorcem a concorreÃ ncia, bem como a
convenieÃncia de os proibir;

A ComissaÄo estaÂ efectivamente a tentar solucionar esta
questaÄo. A sua actual abordagem eÂ delineada na sua
comunicacàaÄo de Novembro de 1998 relativa aÁ aplicacàaÄo
das regras em mateÂria de auxõÂlios estatais aÁs medidas
relacionadas com a fiscalidade directa sobre as
empresas.

32. Solicita aÁ DG IV da ComissaÄo que fornecàa aÁ
comissaÄo competente do Parlamento Europeu
uma anaÂ lise aprofundada das implicacàoÄ es das
disposicàoÄ es previstas na Directiva relativa aÁ
liberalizacàaÄo do mercado da energia (96/92/CE)
no que respeita aos custos perdidos; insta a
ComissaÄo a assegurar que estas disposicàoÄ es naÄo
facilitem as ajudas estatais ilegais e salienta que
deveraÄ o ser protegidos os interesses dos
consumidores;

A DG IV, a DG XVII e o Servicào JurõÂdico trabalham
em estreita colaboracàaÄo sobre a questaÄo das medidas
transitoÂ rias decorrentes do artigo 24.o da Directiva 96/
92/CE et dos « custos perdidos ». A directiva naÄo
autoriza em si o pagamento de auxõÂlios estatais: por
conseguinte, as medidas transitoÂ rias que sejam
eventualmente acompanhadas de auxõÂlios estatais
devem ser notificadas aÁ ComissaÄo em conformidade
com o artigo 93.o do Tratado CE.

A ComissaÄo examinaraÂ essas medidas de auxõÂlio estatal
de forma consentaÃ nea com a sua polõÂtica de
concorreÃ ncia e velaraÂ por que tais auxõÂlios naÄ o
tenham efeitos contraÂrios aos objectivos do mercado
comum.

33. Considera constituir um grave precedente jurõÂdico,
para o conjunto dos processos de liberalizacàaÄo, a
aceitacàaÄ o do princõÂpio de que os custos de
transicàaÄo para a concorreÃncia no sector eleÂctrico
devem ser reconhecidos como uma indemnizacàaÄo
essencialmente a cargo dos consumidores; solicita
aÁ ComissaÄ o que analise em profundidade a
possibilidade de alguns dos regimes de transicàaÄo
para a concorreÃncia no sector eleÂctrico poderem
ser utilizados por essas mesmas empresas no
financiamento de novos investimentos que
impecàam a livre concorreÃncia e o aparecimento
de novos concorrentes nos sectores da energia e
das telecomunicacàoÄ es;

No que diz respeito aÁ cooperacàaÄo internacional

34. Considera que os factores determinantes da
globalizacàaÄo Ð progresso tecnoloÂ gico, desregula-
mentacàaÄ o dos mercados, liberalizacàaÄ o dos
sectores-chave e intensificacàaÄo do comeÂrcio de
mercadorias e dos mercados de capitais Ð
influenciaram a eficaÂcia das polõÂticas europeias
tradicionais, uma das quais eÂ a polõÂtica de
concorreÃncia;

A ComissaÄo perfilha a posicàaÄo do Parlamento Europeu
sobre a influeÃncia da globalizacàaÄo sobre a polõÂtica de
concorreÃncia.

35. EÂ de opiniaÄo que a interdependeÃncia resultante da
globalizacàaÄo da producàaÄo, da distribuicàaÄo e do
comeÂ rcio, bem como a marcada dimensaÄ o
internacional dos problemas da concorreÃncia,
exigem uma abordagem diferente da polõÂtica de
concorreÃncia da UE;

Esta interdependeÃncia implica, com efeito, naÄo soÂ um
aprofundamento da cooperacàaÄo bilateral no domõÂnio da
concorreÃncia, mas tambeÂm a criacàaÄo de um quadro
multilateral de regras de concorreÃncia.
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36. EÂ favoraÂvel ao reforcào do papel da OrganizacàaÄo
Mundial do ComeÂrcio (OMC) na polõÂtica de
concorreÃ ncia internacional ; sol ic i ta por
conseguinte ao Conselho que atribua um
mandato aÁ ComissaÄo Ð sem deixar de ter em
conta o acordo entre a UE e o governo dos EUA
relativo aÁ aplicacàaÄo das suas leis da concorreÃncia e
o desfecho satisfatoÂ rio do litõÂgio gerado pela
concentracàaÄ o da McDonnell Douglas e da
Boeing Ð no sentido de efectuar negociacàoÄ es
com vista aÁ consecucàaÄo de um acordo multilateral
sobre Direito internacional de concorreÃncia sob a
forma de um adicional ao acordo que instituiu a
OMC, do qual constem as regras seguintes:

a) o estabelecimento de regras mõÂnimas uniformes
destinadas a impedir comportamentos anticon-
correnciais, tais como a criacàaÄo de carteÂ is,
abusos de posicàaÄo dominante no mercado ou
ainda restricàoÄ es verticais e horizontais aÁ
concorreÃncia;

A ComissaÄ o partilha plenamente a opiniaÄ o do
Parlamento sobre o inõÂcio de negociacàoÄ es comerciais
que englobem o domõÂnio da concorreÃncia.

No entanto, nem sempre eÂ possõÂvel prever a definicàaÄo
de normas mõÂnimas. A ComissaÄo prefere adoptar assim
uma abordagem mais flexõÂvel tendo em vista a adopcàaÄo
de metodologias comuns de combate aÁ s praÂ ticas
anticoncorrenciais que tenham um impacto sobre as
trocas comerciais e os investimentos. Esta abordagem
compreenderia nomeadamente as seguintes vertentes:

Ð proibicàaÄo das praÂ ticas normalmente condenadas
pelos paõÂses que dispoÄ em de regras de
concorreÃncia (carteÂ is de precàos ; concertacàoÄ es no
aÃmbito dos contratos puÂ blicos, partilha de mercados,
etc.)

b) a obrigatoriedade de todos os Estados-
-Membros signataÂ rios instituõÂrem uma
a ut or i d a d e r e g u l a d o ra in d e p en d e n t e
responsaÂvel pela concorreÃncia («independent
regulatory») que assegure o respeito das regras
mõÂnimas de concorreÃ ncia, bem como o
provimento de um mecanismo de cooperacàaÄo
entre as autoridades nacionais responsaÂveis
pela concorreÃncia que zele pela aproximacàaÄo;

Ð definicàaÄo de criteÂrios de avaliacàaÄo das praÂticas em
relacàaÄo aÁs quais o grau de convergeÃncia eÂ mais teÂnue
(restricàoÄ es verticais, abusos de posicàaÄo dominante,
etc.).

c) a obrigatoriedade de todos os Estados
signataÂ rios procederem aÁ aplicacàaÄ o das
respec t ivas l eg i s l acàoÄ e s nac i on a i s d e
concorreÃncia fora do seu territoÂ rio apenas
quando tal for manifestamente do interesse
puÂ blico («public interest»);

d) a inclusaÄo do princõÂpio da «cortesia positiva»,
tal como estabelecido nos artigos III a V do
Acordo entre as Comunidades Europeias e o
governo dos Estados Unidos da AmeÂ rica
relativo ao princõÂpio da «cortesia positiva» na
ap l icacàaÄ o das resp ec t ivas regr as d e
concorreÃ ncia, inclusivamente a nõÂvel da
OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio;

e) o alargamento do mecanismo de resolucàaÄo de
litõÂgios previsto no Acordo que institui a
OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio a litõÂgios
relacionados com a aplicacàaÄ o das normas
mõÂnimas internacionais em mateÂ ria de
concorreÃncia;

37. Considera que o mecanismo de acompanhamento
da polõÂtica comercial previsto no n.o 4 do Artigo
III, em conjugacàaÄo com o Anexo 3 do Acordo que
institui a OrganizacàaÄo Mundial do ComeÂrcio,
deveria ser acrescido da obrigatoriedade de os
Estados signataÂrios redigirem, a pedido de um
Estado contratante, um relatoÂ rio sobre o
funcionamento do sis tema nacional de
concorreÃncia de outro Estado;

Um quadro internacional de regras de concorreÃncia
instituõÂdo sob a eÂgide da OMC deveria incluir um
compromisso por parte de todos os Estados signataÂrios
no sentido de criar regras e estruturas de concorreÃncia.
Neste contexto, as autoridades de concorreÃ ncia
deveriam publicar um relatoÂ rio anual que lhes
permitiria, entre outros, de determinar se respeitaram
este compromisso. A publicacàaÄo do relatoÂ rio anual
poderia ser assim imposta sem qualquer alteracàaÄo ao
anexo 3.
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38. Entende que o alargamento da UE aos paõÂses da
Europa Central e Oriental pode gerar tensoÄ es
relacionadas com a adopcàaÄo da legislacàaÄo relativa
aÁ polõÂtica de concorreÃncia; sauÂ da, por isso, a
assisteÃncia prestada pela ComissaÄo aÁ aplicacàaÄo da
legislacàaÄo anti-trust nestes paõÂses;

A ComissaÄo congratula-se com a satisfacàaÄo manifestada
pelo Parlamento quanto aÁ assisteÃncia prestada aos
PECO com vista aÁ aplicacàaÄo das regras de concorreÃncia.

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a
presente resolucàaÄo aÁ ComissaÄo e ao Conselho.

B Ð ComiteÂ EconoÂ mico e Social

1. Parecer do ComiteÂ EconoÂ mico e Social sobre o XVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de
ConcorreÃncia SEC(1998) 636 final

Em 24 de Abril de 1998, a ComissaÄo decidiu, nos termos do artigo 198 do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o ComiteÂ EconoÂmico e Social sobre o XXVII RelatoÂrio sobre a
PolõÂtica de ConcorreÃncia (doc. SEC(1998) 636 final).

Foi encarregada da preparacàaÄo dos trabalhos relativos a esta mateÂria a SeccàaÄo «Mercado UÂ nico,
ProducàaÄo e Consumo», que emitiu parecer em 19 de Janeiro de 1999, com base no relatoÂ rio
introdutoÂ rio do relator, M. SEPI.

Na 360 reuniaÄo plenaÂria de 27 e 28 de Janeiro de 1999 (sessaÄo de 27 de Janeiro), o ComiteÂ EconoÂ mico
e Social adoptou, por 37 votos a favor, 3 contra e 4 abstencàoÄ es, o seguinte parecer:

1. IntroducàaÄo

1.1 O ComiteÂ EconoÂ mico e Social exprime, antes de mais, satisfacàaÄo pelo facto de o XXVII
RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia conter um prefaÂcio da autoria do ComissaÂrio Karel
Van Miert, indicando as perspectivas, papel e objectivos gerais deste sector.

1.2 De facto, o ComiteÂ sempre se mostrou favoraÂvel a que a actividade da ComissaÄo sobre a polõÂtica
de concorreÃncia fosse concebida como um instrumento para prosseguir os objectivos gerais de
polõÂtica econoÂ mica da UE e naÄo como um fim em si mesmo.

1.3 Em muitos pareceres 275 sobre anteriores relatoÂ rios era realcàada a necessidade de evitar
concepcàoÄ es demasiado jurõÂdicas e formais desta polõÂtica, sendo a toÂ nica colocada num maior
interesse pelo evoluir da vida econoÂ mica e da sociedade europeia.

1.4 Deve, por conseguinte, ser destacada esta inovacàaÄo Ð que consideramos naÄo meramente formal
±, cuja inclusaÄo faz com que o relatoÂ rio em aprecào naÄo se limite a proceder a um balancào do
desempenho dos oÂ rgaÄos responsaÂveis, mas indique tambeÂm as perspectivas futuras segundo as
quais a ComissaÄo tenciona orientar a sua accàaÄo.

275 «RelatoÂ rios sobre a polõÂtica de concorreÃncia»
1996, Relator J. SIMPSON, J.O. n C 73 de 09.03.98,
1995, Relator E. BAGLIANO, J.O. n C 75 de 10.03.97 e
1994, Relator M. SEPI, J.O. n C 39 de 12.02.95.
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1.5 Esta eÂ, na nossa opiniaÄo, uma mensagem importante para os operadores econoÂ micos e, de um
modo mais geral, para os cidadaÄos europeus, que a poderaÄo ter em conta nas suas decisoÄ es.

1.6 Por outro lado, uma perspectiva desta natureza eÂ essencial numa altura em que a integracàaÄo
econoÂ mica daÂ um salto qualitativo com a UEM, a realizacàaÄo do mercado interno e quando se
perfila no horizonte o alargamento da UE.

1.7 EÂ tambeÂm importante, nesta perspectiva, prosseguir os trabalhos de sistematizacàaÄo »legislativa»
destinada a aperfeicàoar e tornar mais coerente a aplicacàaÄo do Tratado.

1.8 Importa, por fim, sublinhar nestas notas introdutoÂ rias a importaÃncia crescente da globalizacàaÄo
dos mercados para alguns produtos e servicàos, a qual deve ser tida cada vez mais em conta na
avaliacàaÄo da aplicacàaÄo efectiva dos artigos do Tratado, pois, quando eles foram redigidos, a
globalizacàaÄo estava apenas a dar os primeiros passos.

1.9 A ComissaÄo deve, por conseguinte, naÄo descurar as empresas europeias que operam no
mercado internacional, pelo que a aplicacàaÄo da regulamentacàaÄo deve atender a este contexto
mais amplo.

1.10 O ComiteÂ salienta que a elaboracàaÄo do seu parecer eÂ demasiado tardia em relacàaÄo aos factos
expostos no relatoÂ rio da ComissaÄo, advogando, por isso, uma reducàaÄo nos prazos para a
apresentacàaÄo e a comunicacàaÄo entre a ComissaÄo e o CES, a fim de tornar o impacto do parecer
nas outras instituicàoÄ es mais oportuno e eficaz.

2. O RelatoÂ rio

2.1 Como foi dito, o relatoÂ rio conteÂm um prefaÂcio polõÂtico da autoria do ComissaÂrio Karel Van
Miert, no qual eÂ salientada a relacàaÄo entre polõÂtica de concorreÃncia e os objectivos econoÂ micos
globais da UE.

2.2 O relatoÂ rio assinala o novo enquadramento proporcionado pelo Tratado de AmesterdaÄo e,
nomeadamente, pelo novo artigo 7-D relativo aos servicàos de interesse geral e o seu contributo
para a coesaÄo econoÂ mica e social.

2.3 A ComissaÄo realcàa a necessidade de modernizacàaÄo da polõÂtica de concorreÃncia, que continua a
«inspirar-se na situacàaÄo que existia (...) no inõÂcio do Mercado Comum».

2.4 Em mateÂria de polõÂtica «anti-trust», o relatoÂ rio salienta o esforcào de modernizacàaÄo, quer no que
respeita aÁs restricàoÄ es verticais da concorreÃncia, que deveraÄo ser objecto de medidas legislativas
concretas em 1998, quer no atinente aos acordos horizontais, cujo processo acaba de ser
iniciado. SaÄo treÃs os objectivos: «adequacàaÄo dos instrumentos jurõÂdicos e, por conseguinte,
reforcào da sua eficaÂcia (...), transpareÃncia e respeito do princõÂpio de subsidiariedade».

2.5 Relativamente aÁs concentracàoÄ es, o relatoÂ rio refere a revisaÄo do Regulamento (CEE) n 4064/89
do Conselho, que o torna mais simples e mais eficiente, nomeadamente atraveÂs da definicàaÄo de
uma nova nocàaÄo de «empresa comum» e da reiteracàaÄo do princõÂpio da unicidade de
competeÃncia no que toca as concentracàoÄ es transfronteiras.
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2.6 Importa realcàar a importaÃncia da comunicacàaÄo sobre a nova definicàaÄo dos acordos de «pequena
importaÃncia» Ð que, «em princõÂpio», naÄo saÄo abrangidos pelo n 1 do artigo 85 do Tratado CE.

2.7 Um outro aspecto inovador reside na fixacàaÄo dos criteÂrios e das praÂticas de colaboracàaÄo da
ComissaÄo com as autoridades de concorreÃncia nacionais, que reitera o princõÂpio da unicidade
das autoridades competentes.

2.8 Quanto aos auxõÂlios estatais, a ComissaÄo teve uma iniciativa legislativa relevante ao apresentar
uma proposta de regulamento sobre os auxõÂlios estatais horizontais e, posteriormente, uma
outra, publicada em 1998, sobre os procedimentos aplicaÂveis aos auxõÂlios estatais. Ainda nesta
mateÂria, a ComissaÄo apresentou «uma comunicacàaÄo que precise e reforce a aplicacàaÄo aÁs
medidas fiscais das regras em mateÂria de auxõÂlios estatais, de modo a reduzir as distorcàoÄ es da
concorreÃncia no mercado uÂ nico» 276.

2.9 A ComissaÄo declara que o alargamento da UE conduziraÂ inevitavelmente a grandes
dificuldades para controlar os auxõÂlios estatais.

2.10 No ano de 1997, assistiu-se a »uma actividade de controlo» particularmente intensa. O nuÂ mero
de processos tratados pela ComissaÄo elevou-se a 1338, o que representa um aumento
significativo de 92 processos em relacàaÄo a 1996; se bem que o nuÂ mero de processos de auxõÂlios
estatais tenha permanecido relativamente estaÂvel, os relativos aÁs concentracàoÄ es aumentaram
31%. Do total de processos, foram resolvidos 1165.

2.11 A ComissaÄo salienta, por vaÂrias vezes, os eÃxitos obtidos no sector da liberalizacàaÄo dos servicàos
puÂ blicos, «no respeito do princõÂpio do acesso de todos os cidadaÄos da UniaÄo». Registaram-se
progressos, em particular, no domõÂnio dos transportes e no das telecomunicacàoÄ es. O problema
essencial para o futuro reside na liberalizacàaÄo do sector da energia.

2.12 Quanto aÁs relacàoÄ es internacionais, o relatoÂ rio da ComissaÄo releva os dois problemas essenciais,
designadamente a introducàaÄo nos paõÂses candidatos da legislacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia e
a colaboracàaÄo com as autoridades de concorreÃncia extracomunitaÂrias e, particularmente, com as
autoridades «anti-trust» americanas.

3. ObservacàoÄ es na generalidade

3.1 Ao realcàar o empenhamento da DG IV em perseguir tambeÂm os objectivos sociais gerais da UE
atraveÂs da polõÂtica de concorreÃncia, o prefaÂcio revela como, no passado, essa perspectiva pode
ter sido por vezes negligenciada. Embora reiterando o grande meÂrito dos esforcàos da DG IV
para modernizar a economia e a sociedade europeias, e mesmo pelos benefõÂcios que daõÂ adveÃm
para os consumidores, o CES verificou, no entanto, um excessivo formalismo, pelo que solicita aÁ

ComissaÄo que se empenhe mais na divulgacàaÄo junto da opiniaÄo puÂ blica dos resultados das suas
actividades.

3.2 A UEM, como eÂ afirmado no prefaÂcio, bem como o mercado uÂ nico, acrescentamos noÂ s, levaraÄo
a uma ampla reestruturacàaÄo da economia, o que naÄo deixaraÂ de implicar o aumento de
concentracàoÄ es, aliaÂs nem sempre negativo para a competitividade europeia em alguns mercados

276 JO C 384 de 10.12.1998.
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globalizados, razaÄo por que eÂ necessaÂria maior vigilaÃncia para evitar que os consumidores e
outros operadores no mercado sejam lesados.

3.3 O ComiteÂ deseja vincar que nos proÂ ximos anos as mutacàoÄ es internas (UEM, mercado uÂ nico,
etc.) e externas (alargamento, cooperacàaÄo internacional) vaÄo obrigar a uma reflexaÄo sobre a
relacàaÄo entre as novas tarefas e os recursos necessaÂrios para as levar a bom porto, na medida em
que as novas tarefas e a crescente complexidade das jaÂ desenvolvidas requereraÄo maior
capacidade de intervencàaÄo.

3.4 O ComiteÂ considera que esta conjuntura requer um esforcào de reforma segundo quatro
vectores: organizacàaÄo mais eficiente do trabalho, seleccàaÄo adequada dos casos a tratar a nõÂvel
europeu, descentralizacàaÄo para as autoridades nacionais e, por fim, aplicacàaÄo de legislacàaÄo mais
clara e coerente.

3.5 Um controlo mais eficaz eÂ, de facto, condicàaÄo necessaÂria, ainda que naÄo suficiente, para «uma
convergeÃncia de precàos no sentido de uma descida», uma das vantagens que os cidadaÄos e os
consumidores europeus esperam da unificacàaÄo monetaÂria.

3.6 O ComiteÂ chama a atencàaÄo da ComissaÄo para o facto de o aumento previsto das concentracàoÄ es
e das fusoÄ es tornar inevitaÂvel a aplicacàaÄo de novas normas, a preparacàaÄo de instrumentos sociais
que facilitem as consequentes reestruturacàoÄ es e as tornem menos traumatizantes no plano
social, bem como o controlo sobre a criacàaÄo de carteÂ is, mais ou menos explõÂcitos, que pode ser
facilitada pela moeda uÂ nica.

3.7 Para que a polõÂtica do emprego seja eficaz, a Cimeira do Luxemburgo indica ser necessaÂrio
«orientar-se para regimes de ajudas que favorecàam a eficaÂcia econoÂ mica e o emprego sem
todavia provocar distorcàoÄ es de concorreÃncia». A definicàaÄo dessas orientacàoÄ es implica que a
ComissaÄo apresente urgentemente as suas ideias e defina os instrumentos adequados que
permitam poÃ -las em praÂtica, nomeadamente no atinente aÁ polõÂtica de concorreÃncia.

3.8 Essa exigeÃncia eÂ referida na introducàaÄo, sem, todavia, ser indicado o modo de a satisfazer; naÄo eÂ

claro, em particular, se o que se pretende eÂ que esse objectivo seja entendido como resultado
indirecto do aumento de competitividade ou, pelo contraÂrio, tal como parece indicar a Cimeira
do Luxemburgo, se estaÄo a ser elaborados novos criteÂrios para as intervencàoÄ es da ComissaÄo aÁ

luz do objectivo emprego.

3.9 A necessidade de modernizar os instrumentos e os procedimentos verifica-se, aliaÂs, mesmo em
mateÂria de liberalizacàaÄo dos servicàos puÂ blicos, em que deve ser reforcàado o equilõÂbrio entre
mercado e acessibilidade dos cidadaÄos aos servicàos, para que o artigo 7-D do Tratado de
AmesterdaÄo possa ser aplicado.

3.10 Um aspecto que, no passado, ficou sob a tutela exclusiva dos Estados-Membros, mas que se
reveste actualmente de grande interesse devido ao surgimento da moeda uÂ nica e ao aumento da
concorreÃncia, eÂ o da fiscalidade e das contribuicàoÄ es sociais. Alguns Estados pretendem uma
coordenacàaÄo nesta mateÂria. O ComiteÂ considera que, sem essa harmonizacàaÄo, podem ocorrer
graves distorcàoÄ es de concorreÃncia e uma tendeÃncia na fiscalidade para aumentar a tributacàaÄo do
trabalho, reduzindo os impostos sobre os rendimentos financeiros.
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3.11 Sobre estes novos temas da polõÂtica comunitaÂria, torna-se cada vez mais necessaÂria, de qualquer
maneira, o alargamento do diaÂ logo tripartido entre as partes interessadas igualmente sob o
prisma da concorreÃncia, sobre as polõÂticas sociais e industriais da UE.

3.12 A polõÂtica de concorreÃncia da UniaÄo Europeia deve ser um instrumento vivo, que se vaÂ

adaptando ao mercado e aÁ sua evolucàaÄo e siga com atencàaÄo a anaÂ lise e a tomada de decisoÄ es,
para poder enfrentar as novas circunstaÃncias (como a proÂ pria ComissaÄo reconhece no ponto
2.3.). SaÄo, por exemplo, de destacar aqui a concentracàaÄo no sector da distribuicàaÄo de produtos
de consumo e a relacàaÄo de dependeÃncia econoÂ mica da induÂ stria daõÂ resultante, bem como a
situacàaÄo da induÂ stria da defesa ou de alguns acordos entre categorias profissionais sobre
remuneracàoÄ es mõÂnimas, ainda que estes sectores comportem aspectos delicados que podem
repercutir-se na competitividade geral.

3.13 ApoÂ s o processo McDonnell Douglas/Boeing, surgiu em muitos outros sectores o problema dos
controlos internacionais relativamente a algumas mateÂrias-primas e a alguns sectores de
tecnologia avancàada; uma polõÂtica de concorreÃncia global requer tambeÂm instrumentos de
controlo internacionais. O ComiteÂ encoraja a ComissaÄo a prosseguir nesse sentido as
negociacàoÄ es em curso.

3.14 Em zonas econoÂ micas extracomunitaÂrias, existem em alguns sectores tecnoloÂ gicos praÂticas de
auxõÂlios estatais muito mais amplas e diversificadas do que na UE. O ComiteÂ considera que a
ComissaÄo deve suscitar a questaÄo da necessidade de se dotar de instrumentos de polõÂtica
industrial anaÂ logos, a fim de evitar que a induÂ stria europeia seja prejudicada nestes sectores, que
se revestem de importaÃncia estrateÂgica para a economia (espacào, defesa, aeronaÂutica) e que teÃm
um mercado global, .

4. ObservacàoÄ es na especialidade

4.1 O ComiteÂ jaÂ teve oportunidade de, em muitos pareceres 277 (auxõÂlios estatais, regulamento sobre
as restricàoÄ es verticais, etc.), definir uma posicàaÄo sobre os diferentes actos legislativos e
comunicacàoÄ es da ComissaÄo. O presente parecer naÄo se pronuncia sobre eles, limita-se a
confirmar a sua validade. Deve, no entanto, ser realcàado que a importaÃncia das iniciativas
«legislativas» (regulamentos e directivas) ou quase legislativas (comunicacàoÄ es) da ComissaÄo
prevalece sobre a jurisprudeÃncia, tal como o ComiteÂ havia solicitado em pareceres
anteriores 278.

4.2 Verifica-se uma tendeÃncia para delegar uma parte da polõÂtica de concorreÃncia nas autoridades
nacionais. O ComiteÂ manifesta concordaÃncia, a fim de evitar uma concentracàaÄo das praÂticas em
Bruxelas; considera, no entanto, que isso implica um processo de harmonizacàaÄo da
regulamentacàaÄo e a criacàaÄo em todos os paõÂses de autoridades de concorreÃncia dotadas dos
mesmos poderes baÂsicos que os Tratados conferem aÁ ComissaÄo. Os Estados-Membros velaraÄo

277 «AuxõÂlios estatais», J.O. n C 129 de 27.04.98,
«PolõÂtica de concorreÃncia/RestricàoÄ es verticais», J.O. n C 295 de 29.09.97,
«AuxõÂlios aÁ construcàaÄo naval», J.O. n C 129 de 27.04.98,
«InduÂ strias relacionadas com a defesa», J.O. n C 284 de 14.09.98,
«Livro Verde sobre os contratos puÂ blicos», J.O. n C 287 de 22.09.97.

278 «AuxõÂlios estatais»,
«PolõÂtica de ConcorreÃncia/RestricàoÄ es Verticais».
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por que a descentralizacàaÄo naÄo provoque desfasamentos e incoereÃncias na aplicacàaÄo da
legislacàaÄo.

4.3 O ComiteÂ nota a este propoÂ sito que a comunicacàaÄo da ComissaÄo referida no ponto 12 do
relatoÂ rio naÄo eÂ de aplicacàaÄo obrigatoÂ ria aÁs relacàoÄ es entre os Estados-Membros, pelo que
importa ter a maÂxima atencàaÄo, sobretudo, nos casos em que as autoridades nacionais naÄo
disponham de instrumentos adequados para fazer respeitar a regulamentacàaÄo europeia.

4.3.1 A este propoÂ sito as novas propostas de regulamento e a polõÂtica relativa aÁs restricàoÄ es verticais
devem, na opiniaÄo do ComiteÂ, conferir maior relevo aos dados do mercado do que as definicàoÄ es
jurõÂdicas abstractas.

4.4 O ComiteÂ realcàa a necessidade de lancàar um vasto projecto de revisaÄo da regulamentacàaÄo, que
confira valor de lei aÁs praÂticas da ComissaÄo e aÁ jurisprudeÃncia do Tribunal, a fim de assegurar
aos cidadaÄos europeus racionalidade e transpareÃncia e permitir aos Estados candidatos aÁ adesaÄo
adaptarem-se rapidamente. Neste sentido, as propostas da ComissaÄo devem ser acolhidas
favoravelmente, em especial a que diz respeito aos procedimentos de controlo da ilegalidade
dos auxõÂlios e aÁs sancàoÄ es eventualmente aplicadas, na medida em que estas saÄo um modo de
intervencàaÄo com vista a obviar aÁs divergeÃncias entre os direitos comerciais nacionais.

4.5 Pelo exposto e aÁ luz das posicàoÄ es assumidas pela ComissaÄo, eÂ, pelo contraÂrio, necessaÂrio
proceder a uma reflexaÄo aprofundada sobre a fiscalidade e as contribuicàoÄ es sociais, que aponte
para um projecto de regulamentacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia relativo ao «coÂ digo de boa
conduta» recentemente anunciado pela ComissaÄo. O ComiteÂ estaÂ pronto a prestar, por seu lado,
um contributo para esse debate, que, espera, se conclua rapidamente com resultados concretos.

4.6 Os prazos para as decisoÄ es saÄo, por vezes, excessivos; o ComiteÂ sublinha a necessidade de serem
estabelecidos, por isso, prazos impreterõÂveis para a conclusaÄo do processo de adopcàaÄo das
decisoÄ es em todos os domõÂnios de aplicacàaÄo desta polõÂtica.

4.7 Relativamente ao balancào estatõÂstico, o ComiteÂ observa que os casos de notificacàaÄo de
concentracàoÄ es aumentaram, mas diminuiu o nuÂ mero de processos de infraccàaÄo em relacàaÄo a
1996, verificando-se o oposto no que se refere aos auxõÂlios estatais. Isto depende obviamente da
aceleracàaÄo de alguns processos econoÂ micos. No entanto, poder-se-aÂ suscitar a questaÄo da
convenieÃncia em reexaminar o problema dos auxõÂlios estatais, tendo em conta, sobretudo, os
fenoÂ menos de reestruturacàaÄo referidos.

4.8 Relativamente aÁ ajuda puÂ blica regional ao abrigo do n 3 do artigo 92 do Tratado, assinala a
ComissaÄo que as zonas elegõÂveis para apoios dos fundos estruturais ao abrigo dos objectivos 1 e
2 dos fundos devem coincidir com as que saÄo alvo de apoios dos Estados-Membros. Aceitando
embora que tal deva ser a regra geral, o ComiteÂ naÄo deixa de reconhecer tambeÂm que a
intensificacàaÄo do apoio nacional pode ser corolaÂrio do incremento do grau de concentracàaÄo na
aplicacàaÄo do financiamento estrutural da UE; vinca, por isso, que as ajudas puÂ blicas com
finalidade regional enquadradas no n 3 do artigo 92 configuram um instrumento separado de
polõÂtica econoÂ mica nacional, que um Estado-Membro deve ser livre de usar discricionariamente
desde que fiquem devidamente estabelecidos os fundamentos da decisaÄo.
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4.9 Neste contexto, haÂ que o dizer, com o actual esquema e naÄo obstante os esforcàos consideraÂveis
da ComissaÄo, continua a verificar-se um desequilõÂbrio acentuado nos auxõÂlios estatais a favor
dos paõÂses grandes.

4.10 Concretizando o anunciado no RelatoÂ rio Anual 279, a ComissaÄo publicou em Novembro de 1998
um «enquadramento» dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo profissional que cria novas regras e novos
procedimentos, considerando que podem ser equiparados a ajudas de Estado alguns dos
auxõÂlios aÁ formacàaÄo. O texto da ComissaÄo introduz um conceito vago, o da «formacàaÄo no
interesse da empresa».

4.11 Nesta eÂpoca da sociedade da informacàaÄo, em que a formacàaÄo ao longo da vida eÂ essencial,
reduzir ou dificultar a formacàaÄo de trabalhadores, naÄo obstante os objectivos de emprego e
formacàaÄo anunciados pelo Conselho Europeu em diversas Cimeiras, poderaÂ dificultar ainda
mais os compromissos a assumir ateÂ ao fim de 1999, uÂ ltimo ano deste perõÂodo de programacàaÄo
dos Fundos Estruturais.

4.12 AleÂm do mais, importa favorecer a transfereÃncia qualitativa dos auxõÂlios estatais para objectivos
horizontais, tais como a investigacàaÄo, as PME e a formacàaÄo profissional, e, concomitantemente,
encorajar a reducàaÄo dos auxõÂlios estatais ao funcionamento.

4.13 O ComiteÂ acolhe satisfatoriamente a recente conclusaÄo de um acordo com as autoridades «anti-
-trust» americanas. Resta, no entanto, completar a nõÂvel da OCDE e da OMC uma accàaÄo que
leve aÁ adopcàaÄo de uma regulamentacàaÄo verdadeiramente internacional e aÁ sua aplicacàaÄo
efectiva.

4.14 Para poder realizar as suas tarefas cada vez mais amplas neste domõÂnio, a ComissaÄo deveria
dotar-se de um mecanismo de investigacàaÄo na mateÂria, naÄo soÂ a nõÂvel interno mas tambeÂm
atraveÂs da promocàaÄo de pesquisas especõÂficas no exterior.

4.15 Para aleÂm do relatoÂ rio anual, de que os interessados parecem poder beneficiar cada vez mais,
conviraÂ aumentar o fluxo de informacàaÄo durante o ano, de modo a fazer ressaltar as iniciativas
particularmente significativas e dar a conhecer os estudos elaborados com o objectivo de
identificar os casos mais importantes.

4.16 O ComiteÂ estaÂ convicto da dificuldade da tarefa de dotar os paõÂses candidatos das polõÂticas de
concorreÃncia aplicadas nos Estados-Membros, apesar dos esforcàos que a ComissaÄo estaÂ a
desenvolver nesse sentido. De facto, uma aplicacàaÄo demasiado rigorosa dessas polõÂticas teria
consequeÃncias sociais dramaÂticas; por outro lado, se elas naÄo fossem aplicadas, haveria enormes
distorcàoÄ es de concorreÃncia. Importa, pois, prever uma fase de transicàaÄo que tenha em conta naÄo
soÂ os aspectos econoÂ micos mas tambeÂm os aspectos sociais do alargamento neste sector.

279 ParaÂgrafo 293
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4.17 Relativamente aÁs negociacàoÄ es no aÃmbito da OMC e dos acordos bilaterais, haÂ que ter sempre
em conta as convencàoÄ es da OIT sobre as condicàoÄ es de trabalho, que deveraÄo estar em
consonaÃncia com as regras do comeÂrcio internacional.

Bruxelas, 27 de Janeiro de 1999

A Presidente Do ComiteÂ EconoÂ mico e Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

O SecretaÂrio-Geral do ComiteÂ EconoÂ mico e Social
Patrick VENTURINI

2. Resposta da ComissaÄo ao parecer do ComiteÂ EconoÂ mico e Social sobre o XXVII
RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia

XXVII RelatoÂ rio sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia
(1997) Ð SEC (1998) 636 final

Relator : M. Sepi

Parecer do CES PosicàaÄo da ComissaÄo

1. IntroducàaÄo

1.1 O ComiteÂ EconoÂ mico e Social exprime, antes de
mais, satisfacàaÄo pelo facto de o XXVII RelatoÂ rio
sobre a PolõÂtica de ConcorreÃncia conter um
prefaÂcio da autoria do ComissaÂrio Karel Van
Miert, indicando as perspectivas, papel e
objectivos gerais deste sector.

1.2 De facto, o ComiteÂ sempre se mostrou favoraÂvel a
que a actividade da ComissaÄo sobre a polõÂtica de
concorreÃ ncia fosse concebida como um
instrumento para prosseguir os objectivos gerais
de polõÂtica econoÂ mica da UE e naÄo como um fim
em si mesmo.

A ComissaÄo partilha a opiniaÄo do CES, segundo a qual
a polõÂtica de concorreÃncia contribui para a realizacàaÄo
dos objectivos gerais de polõÂtica econoÂ mica da
Comunidade.

1.3 Em muitos pareceres sobre anteriores relatoÂ rios
era realcàada a necessidade de evitar concepcàoÄ es
demasiado jurõÂdicas e formais desta polõÂtica, sendo
a toÂ nica colocada num maior interesse pelo evoluir
da vida econoÂ mica e da sociedade europeia.

A ComissaÄo teve em conta esta solicitacàaÄo e a partir de
1995 alterou a estrutura do relatoÂ rio de actividades, que
passou a incluir uma parte mais «polõÂtica» e menos
formal. Todavia, conveÂm naÄo perder de vista que a
polõÂtica de concorreÃncia consiste essencialmente na
aplicacàaÄo de regras jurõÂdicas de defesa da concorreÃncia.
Assim, o relatoÂ rio deve dar resposta a uma dupla
exigeÃncia de transpareÃncia e de rigor, que pode por
vezes conferir-lhe um tom formal.

1.4 Deve, por conseguinte, ser destacada esta
inovacàaÄo Ð que consideramos naÄo meramente
formal ±, cuja inclusaÄo faz com que o relatoÂ rio em
aprecào naÄo se limite a proceder a um balancào do
desempenho dos oÂ rgaÄos responsaÂveis, mas indique
tambeÂm as perspectivas futuras segundo as quais a
ComissaÄo tenciona orientar a sua accàaÄo.

A ComissaÄo congratula-se com o acolhimento positivo
reservado pelo CES ao prefaÂcio do ComissaÂrio Van
Miert. O ComiteÂ compreendeu perfeitamente a
finalidade desta inovacàaÄo, que consiste em inscrever a
polõÂtica de concorreÃ ncia no quadro dos grandes
objectivos da Comunidade.

O ComiteÂ sublinha nomeadamente que a ComissaÄo
deve dedicar particular atencàaÄo aÁ mundializacàaÄo dos
mercados. A ComissaÄo estaÂ tambeÂm convencida da
pertineÃncia desta anaÂlise. Por esse motivo, o prefaÂcio do
proÂ ximo relatoÂ rio de actividades seraÂ consagrado aÁ
accàaÄ o internacional da ComissaÄ o em mateÂ ria de
concorreÃncia.
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1.5 Esta eÂ , na nossa opiniaÄ o, uma mensagem
importante para os operadores econoÂ micos e, de
um modo mais geral, para os cidadaÄos europeus,
que a poderaÄo ter em conta nas suas decisoÄ es.

Ver 1.4

1.6 Por outro lado, uma perspectiva desta natureza eÂ
essencial numa altura em que a integracàaÄ o
econoÂ mica daÂ um salto qualitativo com a UEM,
a realizacàaÄo do mercado interno e quando se
perfila no horizonte o alargamento da UE.

Ver 1.4

1.7 EÂ tambeÂ m importante, nesta perspectiva,
prosseguir os trabalhos de sistematizacàaÄ o
«legislativa» destinada a aperfeicàoar e tornar
mais coerente a aplicacàaÄo do Tratado.

1.8 Importa, por fim, sublinhar nestas notas
introdutoÂ rias a importaÃ ncia crescente da
globalizacàaÄo dos mercados para alguns produtos
e servicàos, a qual deve ser tida cada vez mais em
conta na avaliacàaÄo da aplicacàaÄo efectiva dos
artigos do Tratado, pois, quando eles foram
redigidos, a globalizacàaÄo estava apenas a dar os
primeiros passos.

Ver 1.4

1.9 A ComissaÄo deve, por conseguinte, naÄo descurar as
empresas europeias que operam no mercado
internacional , pelo que a aplicacàaÄ o da
regulamentacàaÄo deve atender a este contexto
mais amplo.

Ver 1.4

1.10 O ComiteÂ salienta que a elaboracàaÄo do seu parecer
eÂ demasiado tardia em relacàaÄo aos factos expostos
no relatoÂ rio da ComissaÄo, advogando, por isso,
uma reducàaÄo nos prazos para a apresentacàaÄo e a
comunicacàaÄo entre a ComissaÄo e o CES, a fim de
tornar o impacto do parecer nas outras instituicàoÄ es
mais oportuno e eficaz..

A ComissaÄo recorda que, no que lhe diz respeito, o
relatoÂ rio anual de actividades eÂ, regra geral, adoptado
em fins de Marcào ou princõÂpio de Abril do ano seguinte
e que as instituicàoÄ es recebem imediatamente uma coÂ pia
do relatoÂ rio adoptado. Parece-lhe difõÂcil elaborar um
documento deste tipo mais cedo, tendo em conta,
nomeadamente, as regras de consulta interservicàos e os
condicionalismos inerentes aÁ traducàaÄo.

2. O RelatoÂ rio

2.1 Como foi dito, o relatoÂ rio conteÂm um prefaÂcio
polõÂtico da autoria do ComissaÂrio Karel Van Miert,
no qual eÂ salientada a relacàaÄo entre polõÂtica de
concorreÃncia e os objectivos econoÂ micos globais
da UE.

Resposta ideÃntica aÁ dos pontos 1.4. a 1.9.

2.2 O relatoÂ rio assinala o novo enquadramento
proporcionado pelo Tratado de AmesterdaÄo e,
nomeadamente, pelo novo artigo 7o.

-D relativo aos
servicàos de interesse geral e o seu contributo para
a coesaÄo econoÂ mica e social.

A ComissaÄo regista esta observacàaÄo.

2.3 A ComissaÄo realcàa a necessidade de modernizacàaÄo
da polõÂtica de concorreÃ ncia, que continua a
«inspirar-se na situacàaÄo que existia (...) no inõÂcio
do Mercado Comum».

2.4 Em mateÂria de polõÂtica «anti-trust», o relatoÂ rio
salienta o esforcào de modernizacàaÄo, quer no que
respeita aÁs restricàoÄ es verticais da concorreÃncia, que
deveraÄ o ser objecto de medidas legislativas
concretas em 1998, quer no atinente aos acordos
horizontais, cujo processo acaba de ser iniciado.
SaÄ o treÃ s os objectivos: «adequacàaÄ o dos
instrumentos jurõÂdicos e, por conseguinte, reforcào
da sua eficaÂcia (...), transpareÃncia e respeito do
princõÂpio de subsidiariedade».
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2.5 Relativamente aÁs concentracàoÄ es, o relatoÂ rio refere
a revisaÄo do Regulamento (CEE) no.

4064/89 do
Conselho, que o torna mais simples e mais
eficiente, nomeadamente atraveÂs da definicàaÄo de
uma nova nocàaÄo de «empresa comum» e da
reiteracàaÄ o do princõÂpio da unicidade de
competeÃncia no que toca as concentracàoÄ es trans-
fronteiras.

2.6 Importa realcàar a importaÃncia da comunicacàaÄo
sobre a nova definicàaÄo dos acordos de «pequena
importaÃncia» Ð que, «em princõÂpio», naÄo saÄo
abrangidos pelo no.

1 do artigo 85o.
do Tratado CE.

2.7 Um outro aspecto inovador reside na fixacàaÄo dos
criteÂ rios e das praÂ ticas de colaboracàaÄ o da
ComissaÄo com as autoridades de concorreÃncia
nacionais, que reitera o princõÂpio da unicidade
das autoridades competentes.

2.8 Quanto aos auxõÂlios estatais, a ComissaÄo teve uma
iniciativa legislativa relevante ao apresentar uma
proposta de regulamento sobre os auxõÂlios estatais
horizontais e, posteriormente, uma outra,
publicada em 1998, sobre os procedimentos
aplicaÂ veis aos auxõÂlios estatais. Ainda nesta
mateÂ r ia , a ComissaÄ o apresentou «uma
comunicacàaÄo que precise e reforce a aplicacàaÄo aÁs
medidas fiscais das regras em mateÂria de auxõÂlios
estatais, de modo a reduzir as distorcàoÄ es da
concorreÃncia no mercado uÂ nico».

A ComissaÄo precisa que a comunicacàaÄo citada diz
especificamente respeito aÁ aplicacàaÄo das regras relativas
aos auxõÂlios estatais aÁ fiscalidade directa das empresas.

2.9 A ComissaÄo declara que o alargamento da UE
conduziraÂ inevitavelmente a grandes dificuldades
para controlar os auxõÂlios estatais.

2.10 No ano de 1997, assistiu-se a «uma actividade de
controlo» particularmente intensa. O nuÂ mero de
processos tratados pela ComissaÄo elevou-se a 1338,
o que representa um aumento significativo de 92
processos em relacàaÄo a 1996; se bem que o nuÂ mero
de processos de auxõÂl ios estatais tenha
permanecido relativamente estaÂvel, os relativos
aÁs concentracàoÄ es aumentaram 31%. Do total de
processos, foram resolvidos 1165.

O grande aumento do nuÂ mero de operacàoÄ es de
concentracàaÄo submetidas ao controlo comunitaÂ rio
intensificou-se ainda mais em 1998, atingindo um
nuÂ mero recorde de decisoÄ es (com um aumento de
65% em relacàaÄo ao ano anterior), o que demonstra mais
uma vez a necessidade de uma adaptacàaÄo das regras
aplicadas pela ComissaÄo e dos recursos destinados a
esta missaÄo aÁ raÂpida evolucàaÄo do contexto econoÂ mico.

2.11 A ComissaÄo salienta, por vaÂrias vezes, os eÃxitos
obtidos no sector da liberalizacàaÄo dos servicàos
puÂ blicos, «no respeito do princõÂpio do acesso de
todos os cidadaÄos da UniaÄo». Registaram-se
progressos, em particular, no domõÂnio dos
transportes e no das telecomunicacàoÄ es. O
problema essencial para o futuro reside na
liberalizacàaÄo do sector da energia.

Sobre este ponto, o CES traduz fielmente as
observacàoÄ es da ComissaÄo.

2.12 Quanto aÁs relacàoÄ es internacionais, o relatoÂ rio da
ComissaÄo releva os dois problemas essenciais,
designadamente a introducàaÄ o nos paõÂses
candidatos da legislacàaÄ o em mateÂ ria de
concorreÃncia e a colaboracàaÄo com as autoridades
de concorreÃncia extracomunitaÂrias e, particular-
mente, com as autoridades «anti-trust» americanas.

Com efeito, a ComissaÄo considera que as relacàoÄ es com
os PECO e com as autoridades «anti-trust» americanas
(isto eÂ, o Departamento de Justicàa e a ComissaÄo Federal
do ComeÂrcio) eÂ uma questaÄo importante. As relacàoÄ es
com os EUA nesta mateÂ ria teÃm sido estreitas e
produtivas e contribuõÂram para a resolucàaÄo de um
grande nuÂ mero de casos difõÂceis. Os resultados positivos
desta cooperacàaÄo permanente foram apresentados
periodicamente pela ComissaÄo nos seguintes relatoÂ rios
ao Conselho e ao Parlamento: Primeiro RelatoÂ rio, que
abrange o perõÂodo de 10.4.95 (data de entrada em vigor
do Acordo de 1991) a 30.6.96; Segundo RelatoÂ rio, que
abrange o perõÂodo de 1.7.96 a 31.12.96; e Terceiro
RelatoÂ rio, que abrange o perõÂodo de 1.1.97 a 31.12.97.
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3. ObservacàoÄ es na generalidade

3.1 Ao realcàar o empenhamento da DG IV em
perseguir tambeÂm os objectivos sociais gerais da
UE atraveÂs da polõÂtica de concorreÃncia, o prefaÂcio
revela como, no passado, essa perspectiva pode ter
sido por vezes negligenciada. Embora reiterando o
grande meÂrito dos esforcàos da DG IV para
modernizar a economia e a sociedade europeias,
e mesmo pelos benefõÂcios que daõÂ adveÃm para os
consumidores, o CES verificou, no entanto, um
excessivo formalismo, pelo que solicita aÁ ComissaÄo
que se empenhe mais na divulgacàaÄo junto da
opiniaÄ o puÂ blica dos resultados das suas
actividades.

A ComissaÄo considera que existe um mal-entendido
com o CES. Com efeito, a ComissaÄo, atraveÂs da sua
polõÂtica de concorreÃ ncia prosseguiu sempre os
objectivos sociais gerais da Comunidade, esforcàando-
-se, antes de mais, para que o consumidor europeu
beneficie de um processo concorrencial dinaÃmico, quer
sob a forma de precàos mais baixos, de inovacàaÄo
tecnoloÂ gica ou de uma maior escolha em termos de
oferta dos produtos e servicàos. Por outro lado, ao
reforcàar a competitividade da economia europeia, a
polõÂtica de concorreÃncia da Comunidade contribui para
a criacàaÄo ou manutencàaÄo de empregos estaÂveis e
duradouros.

O CES denota um formalismo excessivo na polõÂtica de
modernizacàaÄ o. A ComissaÄ o naÄ o pode deixar de
discordar de tal apreciacàaÄo sobre os esforcàos que
empreende desde haÂ alguns anos para tornar os seus
instrumentos legislativos e regulamentares mais
proÂ ximos da economia real, como, por exemplo, a
comunicacàaÄo «de minimis» ou a revisaÄo da polõÂtica
relativa aÁ s restricàoÄ es verticais. EÂ verdade que a
ComissaÄo se move num contexto «formal», na medida
em que a sua accàaÄo eÂ enquadrada por artigos do
Tratado, por regulamentos e por uma jurisprudeÃncia
abundante que tem de ter em conta.

Por fim, o CES insta a ComissaÄo a melhorar a sua accàaÄo
em mateÂria de informacàaÄo e comunicacàaÄo. Para aleÂm do
RelatoÂ rio anual, a ComissaÄo publica uma revista
especializada quatro vezes por ano (Competition
Policy Newsletter), divulga regularmente comunicados
de imprensa, nomeadamente atraveÂs de uma paÂgina
Internet, e publica as suas decisoÄ es no Jornal Oficial; os
representantes da ComissaÄo, a comecàar pelo proÂ prio
ComissaÂ rio responsaÂvel pela concorreÃncia, aceitam
numerosos convites para comentar a polõÂtica de
concorreÃncia. Assim, a ComissaÄo gostaria de saber
que novas accàoÄ es o CES considera necessaÂ rio
desenvolver.

3.2 A UEM, como eÂ afirmado no prefaÂcio, bem como
o mercado uÂ nico, acrescentamos noÂ s, levaraÄo a
uma ampla reestruturacàaÄo da economia, o que naÄo
deixaraÂ de implicar o aumento de concentracàoÄ es,
aliaÂs nem sempre negativo para a competitividade
europeia em alguns mercados globalizados, razaÄo
por que eÂ necessaÂria maior vigilaÃncia para evitar
que os consumidores e outros operadores no
mercado sejam lesados.

A observacàaÄo do ComiteÂ confirmou-se em 1998, naÄo soÂ
pelo aumento do nuÂ mero total de operacàoÄ es
controladas, mas tambeÂ m pelo nuÂ mero de
concentracàoÄ es que levantaram problemas de
concorreÃncia e que levaram ao inõÂcio de investigacàoÄ es
aprofundadas ou aÁ apresentacàaÄ o de solucàoÄ es na
primeira fase do exame.

3.3 O ComiteÂ deseja vincar que nos proÂ ximos anos as
mutacàoÄ es internas (UEM, mercado uÂ nico, etc.) e
externas (alargamento, cooperacàaÄo internacional)
vaÄo obrigar a uma reflexaÄo sobre a relacàaÄo entre as
novas tarefas e os recursos necessaÂrios para as
levar a bom porto, na medida em que as novas
tarefas e a crescente complexidade das jaÂ
desenvolvidas requereraÄo maior capacidade de
intervencàaÄo.

A ComissaÄo tem perfeita conscieÃncia dos novos desafios
que os seus servicàos teraÄo de enfrentar, embora num
contexto de escassez de novos recursos.
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3.4 O ComiteÂ considera que esta conjuntura requer
um esforcào de reforma segundo quatro vectores:
organizacàaÄo mais eficiente do trabalho, seleccàaÄo
adequada dos casos a tratar a nõÂvel europeu,
descentralizacàaÄo para as autoridades nacionais e,
por fim, aplicacàaÄo de legislacàaÄo mais clara e
coerente.

A ComissaÄo concorda com as propostas de reforma do
CES, ateÂ porque estaÄo jaÂ a ser estudadas ou aplicadas
pela ComissaÄo. Quanto aÁ organizacàaÄo do trabalho, a
ComissaÄo tem vindo a adaptar as suas estruturas aÁs
necessidades de controlo: a criacàaÄo recente de uma
nova direccàaÄo para os auxõÂlios estatais e de uma unidade
para tratar os «carteÂ is» saÄo prova disso. Em mateÂria de
seleccàaÄo dos casos a tratar, a ComissaÄo iniciou uma
reorientacàaÄo da sua actividade de controlo para os casos
que apresentam um manifesto interesse comunitaÂrio,
atraveÂs da nova comunicacàaÄo «de minimis» e da revisaÄo
da sua polõÂtica em mateÂria de restricàoÄ es verticais. No
que se refere aÁ descentralizacàaÄo, a ComissaÄo convidou
as autoridades de concorreÃncia dos Estados-Membros a
empenharem-se mais activamente neste processo, com a
adopcàaÄo de uma comunicacàaÄo sobre a cooperacàaÄo entre
a ComissaÄo e as autoridades nacionais. Por fim, em
termos de uma maior transpareÃncia e coereÃncia da
regulamentacàaÄo comunitaÂria, a ComissaÄo procedeu nos
uÂ ltimos anos a uma simplificacàaÄo dos instrumentos
jurõÂdicos, tendo ao mesmo tempo clarificado a sua
praÂ tica decisoÂ ria por meio de comunicacàoÄ es (que
acompanharam o processo de revisaÄo do regulamento
sobre o controlo das concentracàoÄ es, por exemplo, ou o
processo de liberalizacàaÄ o das telecomunicacàoÄ es).
Contudo, a ComissaÄo tem conscieÃncia de que saÄo
desejaÂveis mais melhorias e, durante o ano de 1999,
apresentaraÂ propostas nesse sentido.

3.5 Um controlo mais eficaz eÂ, de facto, condicàaÄo
necessaÂria, ainda que naÄo suficiente, para «uma
convergeÃ ncia de precàos no sentido de uma
descida», uma das vantagens que os cidadaÄos e
os consumidores europeus esperam da unificacàaÄo
monetaÂria.

A ComissaÄo partilha da opiniaÄo do ComiteÂ.
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3.6 O ComiteÂ chama a atencàaÄo da ComissaÄo para o
facto de o aumento previsto das concentracàoÄ es e
das fusoÄ es tornar inevitaÂvel a aplicacàaÄo de novas
normas, a preparacàaÄo de instrumentos sociais que
facilitem as consequentes reestruturacàoÄ es e as
tornem menos traumatizantes no plano social,
bem como o controlo sobre a criacàaÄo de carteÂ is,
mais ou menos explõÂcitos, que pode ser facilitada
pela moeda uÂ nica.

No que se refere ao controlo dos carteÂ is susceptõÂveis de
criarem entraves aÁ construcàaÄo da UEM, a ComissaÄo
agiu nos uÂ ltimos meses de forma mais severa, aplicando
coimas a vaÂ rios acordos sobre precàos ou outras
condicàoÄ es comerciais e tendo inclusivamente criado
uma nova unidade encarregada da investigacàaÄo dos
processos relativos aos carteÂ is.

A ComissaÄo considera que o aumento da actividade em
mateÂ ria de controlo das concentracàoÄ es necessita
sobretudo de um reforcào dos efectivos ou de uma
reorganizacàaÄo dos servicàos e naÄo da adopcàaÄo de novas
disposicàoÄ es, como propoÄ e o ComiteÂ. O regulamento
relativo ao controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo
constitui, com efeito, um instrumento suficientemente
eficaz de controlo a priori dos movimentos de fusaÄo-
-aquisicàaÄo, nomeadamente com a flexibilidade acrescida
que a revisaÄo de 1997 introduziu em mateÂria de
compromissos e solucàoÄ es aplicaÂveis na primeira fase
do exame. Este regulamento pode ainda ser
eventualmente melhorado, nomeadamente mediante
uma racionalizacàaÄo e simplificacàaÄo dos procedimentos.
Esta mateÂria seraÂ objecto do proÂ ximo exercõÂcio de
revisaÄo e jaÂ estaÂ a decorrer uma concertacàaÄo entre a
ComissaÄo e as autoridades nacionais responsaÂveis pela
concorreÃncia.

Por fim, o ComiteÂ solicita a preparacàaÄo de instrumentos
sociais no aÃmbito do controlo das concentracàoÄ es. A
ComissaÄo partilha a preocupacàaÄo do ComiteÂ no sentido
de as concentracàoÄ es beneficiarem o conjunto dos
agentes econoÂ micos. EÂ este, aliaÂ s, o sentido do
considerando no.

13 do regulamento, que estabelece
que a ComissaÄo deveraÂ enquadrar a sua apreciacàaÄo das
operacàoÄ es de concentracàaÄ o no aÃ mbito geral da
realizacàaÄo dos objectivos fundamentais do Tratado,
nomeadamente o reforcào da coesaÄo econoÂ mica e
social. Em contrapartida, a ComissaÄ o cinge-se aÁ
coereÃncia do regulamento relativo ao controlo das
operacàoÄ es de concentracàaÄo, que privilegia a anaÂ lise
concorrencial. Esta orientacàaÄo naÄo foi posta em causa
na altura da revisaÄo do regulamento, .

3.7 Para que a polõÂtica do emprego seja eficaz, a
Cimeira do Luxemburgo indica ser necessaÂrio
«orientar-se para regimes de ajudas que
favorecàam a eficaÂcia econoÂ mica e o emprego sem
todavia provocar distorcàoÄ es de concorreÃncia». A
definicàaÄ o dessas orientacàoÄ es implica que a
ComissaÄo apresente urgentemente as suas ideias
e defina os instrumentos adequados que permitam
poÃ -las em praÂtica, nomeadamente no atinente aÁ
polõÂtica de concorreÃncia.

A ComissaÄo concorda com a opiniaÄo de que a polõÂtica
de concorreÃncia deve contribuir para a promocàaÄo do
emprego. Com efeito, a melhor garantia para o
desenvolvimento sustentaÂvel do emprego eÂ constituõÂda
por uma induÂ stria competitiva inserida num contexto
caracterizado por uma concorreÃncia naÄo falseada.

3.8 Essa exigeÃncia eÂ referida na introducàaÄo, sem,
todavia, ser indicado o modo de a satisfazer; naÄo
eÂ claro, em particular, se o que se pretende eÂ que
esse objectivo seja entendido como resultado
indirecto do aumento de competitividade ou,
pelo contraÂrio, tal como parece indicar a Cimeira
do Luxemburgo, se estaÄo a ser elaborados novos
criteÂrios para as intervencàoÄ es da ComissaÄo aÁ luz do
objectivo emprego.
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3.9 A necessidade de modernizar os instrumentos e os
procedimentos verifica-se, aliaÂ s, mesmo em
mateÂria de liberalizacàaÄo dos servicàos puÂ blicos, em
que deve ser reforcàado o equilõÂbrio entre mercado
e acessibilidade dos cidadaÄos aos servicàos, para que
o artigo 7o.

-D do Tratado de AmesterdaÄo possa ser
aplicado.

A ComissaÄo partilha da preocupacàaÄo do ComiteÂ de que
seja tido em conta, no quadro da polõÂtica de
liberalizacàaÄ o, o objectivo da manutencàaÄo de um
servicào de interesse geral de qualidade para todos os
cidadaÄ os da UniaÄ o e age nesse sentido com
perseverancàa. No entanto, a ComissaÄo naÄo considera
que seja necessaÂrio adoptar instrumentos jurõÂdicos ou
processuais novos. A legislacàaÄo existente eÂ suficiente
para assegurar o equilõÂbrio entre servicào universal e
concorreÃncia. O trabalho efectuado, nomeadamente no
sector das telecomunicacàoÄ es, eÂ disso exemplo.

3.10 Um aspecto que, no passado, ficou sob a tutela
exclusiva dos Estados-Membros, mas que se
reveste actualmente de grande interesse devido
ao surgimento da moeda uÂ nica e ao aumento da
concorreÃncia, eÂ o da fiscalidade e das contribuicàoÄ es
sociais. Alguns Estados pretendem uma
coordenacàaÄo nesta mateÂria. O ComiteÂ considera
que, sem essa harmonizacàaÄo, podem ocorrer graves
distorcàoÄ es de concorreÃncia e uma tendeÃncia na
fiscalidade para aumentar a tributacàaÄ o do
trabalho, reduzindo os impostos sobre os
rendimentos financeiros.

A ComissaÄ o concorda que um certo grau de
coordenacàaÄo entre as polõÂticas em mateÂria fiscal e das
contribuicàoÄ es sociais dos Estados-Membros poderaÂ
contribuir para um funcionamento correcto do
mercado comum. Neste contexto, saÄo de extrema
importaÃncia os trabalhos do grupo do coÂ digo de
conduta.

3.11 Sobre estes novos temas da polõÂtica comunitaÂria,
torna-se cada vez mais necessaÂria, de qualquer
maneira, o alargamento do diaÂ logo tripartido entre
as partes interessadas igualmente sob o prisma da
concorreÃncia, sobre as polõÂticas sociais e industriais
da UE.

A ComissaÄo considera muito uÂ til um diaÂ logo entre as
partes interessadas sobre os novos desenvolvimentos no
domõÂnio da polõÂtica de concorreÃncia. EÂ por esse motivo
que a ComissaÄo comunica regularmente o andamento
das suas iniciativas ao Parlamento Europeu e ao ComiteÂ
EconoÂ mico e Social, onde estaÄo representados todos os
interlocutores econoÂ micos e sociais.

3.12 A polõÂtica de concorreÃncia da UniaÄo Europeia
deve ser um instrumento vivo, que se vaÂ adaptando
ao mercado e aÁ sua evolucàaÄo e siga com atencàaÄo a
anaÂ lise e a tomada de decisoÄ es, para poder
enfrentar as novas circunstaÃncias (como a proÂ pria
ComissaÄo reconhece no ponto 2.3.). SaÄo, por
exemplo, de destacar aqui a concentracàaÄo no
sector da distribuicàaÄo de produtos de consumo e
a relacàaÄo de dependeÃncia econoÂ mica da induÂ stria
daõÂ resultante, bem como a situacàaÄo da induÂ stria da
defesa ou de alguns acordos entre categorias
profissionais sobre remuneracàoÄ es mõÂnimas, ainda
que estes sectores comportem aspectos delicados
que podem repercutir-se na competitividade geral.

A polõÂtica europeia de concorreÃncia pode efectivamente
adaptar os seus instrumentos jurõÂdicos, bem como a sua
praÂ tica decisoÂ ria, aÁ evolucàaÄo dos mercados. Numerosos
exemplos testemunham esta preocupacàaÄo permanente,
podendo ser citados a recente consideracàaÄo dos riscos
resultantes de um poder de aquisicàaÄo excessivo no
tratamento das concentracàoÄ es no domõÂnio da grande
distribuicàaÄ o ou a revisaÄ o da polõÂtica relativa aÁ s
restricàoÄ es verticais, no sentido de uma maior
consideracàaÄ o dos criteÂ rios econoÂ micos, a fim de
melhor se adaptar aÁ realidade dos mercados. Do
mesmo modo, a polõÂtica de acompanhamento da
liberalizacàaÄo no sector das telecomunicacàoÄ es, que
coloca problemas de anaÂ lise novos e complexos, ou
ainda, a nõÂvel internacional, a assinatura dos acordos de
cortesia positiva com os Estados Unidos, que se
tornaram necessaÂrios em virtude da mundializacàaÄo das
economias, ilustram bem a capacidade de adaptacàaÄo da
ComissaÄo.

3.13 ApoÂ s o processo McDonnell Douglas/Boeing,
surgiu em muitos outros sectores o problema dos
controlos internacionais relativamente a algumas
mateÂrias-primas e a alguns sectores de tecnologia
avancàada; uma polõÂtica de concorreÃncia global
requer tambeÂ m instrumentos de controlo
internacionais. O ComiteÂ encoraja a ComissaÄo a
prosseguir nesse sentido as negociacàoÄ es em curso.

A ComissaÄo continuaraÂ a afirmar a sua competeÃncia
relativamente aÁ s operacàoÄ es (acordos, aliancàas ou
fusoÄ es) entre empresas privadas que operam no
mercado internacional em qualquer sector (desde que
tais operacàoÄ es sejam implementadas na UniaÄ o
Europeia) e a aplicar plenamente as regras do Tratado
em mateÂria de concorreÃncia, tal como o fez no caso
Boeing/MDD. AleÂm disso, a ComissaÄo estaÂ a promover
activamente o estabelecimento de regras internacionais
«anti-trust» no quadro da OMC.
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3.14 Em zonas econoÂ micas extracomunitaÂrias, existem
em alguns sectores tecnoloÂ gicos praÂ ticas de
auxõÂ l ios es ta ta is mui to mais amplas e
diversificadas do que na UE. O ComiteÂ considera
que a ComissaÄo deve suscitar a questaÄo da
necessidade de se dotar de instrumentos de
polõÂtica industrial anaÂlogos, a fim de evitar que a
induÂ stria europeia seja prejudicada nestes sectores,
que se revestem de importaÃncia estrateÂgica para a
economia (espacào, defesa, aeronaÂutica) e que teÃm
um mercado global.

4. ObservacàoÄ es na especialidade

4.1 O ComiteÂ jaÂ teve oportunidade de, em muitos
pareceres (auxõÂlios estatais, regulamento sobre as
restricàoÄ es verticais, etc.), definir uma posicàaÄo sobre
os diferentes actos legislativos e comunicacàoÄ es da
ComissaÄo. O presente parecer naÄo se pronuncia
sobre eles, limita-se a confirmar a sua validade.
Deve, no entanto, ser realcàado que a importaÃncia
das iniciativas «legislativas» (regulamentos e
directivas) ou quase legislativas (comunicacàoÄ es)
da ComissaÄo prevalece sobre a jurisprudeÃncia, tal
como o ComiteÂ havia solicitado em pareceres
anteriores.

4.2 Verifica-se uma tendeÃncia para delegar uma parte
da polõÂtica de concorreÃ ncia nas autoridades
nacionais. O ComiteÂ manifesta concordaÃncia, a
fim de evitar uma concentracàaÄo das praÂticas em
Bruxelas; considera, no entanto, que isso implica
um processo de harmonizacàaÄo da regulamentacàaÄo
e a criacàaÄo em todos os paõÂses de autoridades de
concorreÃncia dotadas dos mesmos poderes baÂsicos
que os Tratados conferem aÁ ComissaÄo. Os Estados-
-Membros velaraÄo por que a descentralizacàaÄo naÄo
provoque desfasamentos e incoereÃ ncias na
aplicacàaÄo da legislacàaÄo.

A ComissaÄo concorda com o facto de a descentralizacàaÄo
ter de ser feita com precaucàaÄo. Verifica com satisfacàaÄo
que em 1998 prosseguiu a harmonizacàaÄo da legislacàaÄo
dos Estados-Membros com o direito comunitaÂrio. As
novas leis dinamarquesa e neerlandesa harmonizadas
com o direito comunitaÂrio entraram em vigor em 1 de
Janeiro de 1998. Foram adoptadas novas leis, em
conformidade com as regras da Comunidade, na
Alemanha e no Reino Unido. A nova legislacàaÄo
finlandesa em mateÂria de operacàoÄ es de concentracàaÄo
inspira-se igualmente no modelo europeu. Estas
alteracàoÄ es legislativas saÄ o acompanhadas por um
reforcào das competeÃncias e dos meios das autoridades
de concorreÃncia.

4.3 O ComiteÂ nota a este propoÂ sito que a comunicacàaÄo
da ComissaÄo referida no ponto 12 do relatoÂ rio naÄo
eÂ de aplicacàaÄo obrigatoÂ ria aÁs relacàoÄ es entre os
Estados-Membros, pelo que importa ter a maÂxima
atencàaÄ o, sobretudo, nos casos em que as
autoridades nacionais naÄ o disponham de
instrumentos adequados para fazer respeitar a
regulamentacàaÄo europeia.

A ComissaÄo recorda que a comunicacàaÄo relativa aÁ
cooperacàaÄo com as autoridades de concorreÃncia dos
Estados-Membros no que diz respeito ao tratamento
dos processos abrangidos pelos artigos 85o.

e 86o.
preveÃ

mecanismos para evitar discordaÃncias e incoereÃncias na
aplicacàaÄo do direito em mateÂria de acordos, decisoÄ es e
praÂ ticas concertadas e abusos de posicàaÄo dominante. A
ComissaÄo garante ao ComiteÂ que velaraÂ pela aplicacàaÄo
concreta desta comunicacàaÄo, sobretudo em relacàaÄo aÁs
autoridades nacionais cuja legislacàaÄo naÄo permite lhes
actualmente aplicar os artigos 85o.

e 86o.
.

4.3.1 A este propoÂ sito as novas propostas de
regulamento e a polõÂtica relativa aÁs restricàoÄ es
verticais devem, na opiniaÄo do ComiteÂ, conferir
maior relevo aos dados do mercado do que as
definicàoÄ es jurõÂdicas abstractas.

Um objectivo importante da nova polõÂtica da ComissaÄo
relativa aÁ s restricàoÄ es verticais e das propostas de
regulamentos de execucàaÄ o dessa polõÂtica consiste
precisamente em reforcàar a importaÃncia dos dados do
mercado.
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4.4 O ComiteÂ realcàa a necessidade de lancàar um vasto
projecto de revisaÄ o da regulamentacàaÄ o, que
confira valor de lei aÁs praÂticas da ComissaÄo e aÁ
jurisprudeÃncia do Tribunal, a fim de assegurar aos
cidadaÄos europeus racionalidade e transpareÃncia e
permitir aos Estados candidatos aÁ adesaÄ o
adaptarem-se rapidamente. Neste sentido, as
propostas da ComissaÄo devem ser acolhidas
favoravelmente, em especial a que diz respeito
aos procedimentos de controlo da ilegalidade dos
auxõÂlios e aÁs sancàoÄ es eventualmente aplicadas, na
medida em que estas saÄo um modo de intervencàaÄo
com vista a obviar aÁs divergeÃncias entre os direitos
comerciais nacionais.

No que diz respeito aÁs regras de base em mateÂria de
acordos, decisoÄ es e praÂticas concertadas e de abuso de
posicàaÄo dominante, a ComissaÄo, agindo no sentido
pretendido pelo ComiteÂ, prosseguiu em 1998 os seus
trabalhos em relacàaÄo aÁs restricàoÄ es da concorreÃncia,
tanto verticais como horizontais. O primeiro processo
estaÂ mais avancàado e a ComissaÄo adoptou neste
domõÂnio o Regulamento processual no.

2842/98,
relativo aÁs audicàoÄ es, que tem em conta uma eventual
reforma do Regulamento no.

17 do Conselho. Em
mateÂria de controlo das operacàoÄ es de concentracàaÄo,
tambeÂm os regulamentos e comunicacàoÄ es adoptados em
1998, bem como os projectos em curso, se integram num
vasto projecto de modernizacàaÄo, que pretende conferir
valor legislativo ou para-legislativo aÁ jurisprudeÃncia do
Tribunal de Justicàa e aÁ praÂtica decisoÂ ria da ComissaÄo.
Disso saÄo testemunha em 1998 o Regulamento no 1310/
97 do Conselho, que entrou em vigor em 1 de Marcào de
1998, o Regulamento no 447/98 da ComissaÄo, relativo aÁs
notificacàoÄ es, prazos e audicàoÄ es, que tem em anexo o
novo formulaÂrio CO e diversas notas explicativas, e
vaÂ rias comunicacàoÄ es interpretativas destinadas a
aumentar a segurancàa jurõÂdica dos operadores
econoÂ micos, relativas aÁs nocàoÄ es de concentracàaÄo, de
empresas em causa, de empresas comuns autoÂ nomas, ao
caÂ lculo do volume de negoÂ cios, aÁ definicàaÄo do mercado
relevante e aÁ aproximacàaÄo dos aspectos processuais no
tratamento das operacàoÄ es de concentracàaÄo no quadro
do Tratados CECA e CE. EstaÄo em preparacàaÄo uma
comunicacàaÄo relativa aÁ s restricàoÄ es acessoÂ rias, que
deveraÂ substituir a comunicacàaÄo de 1990, e uma
comunicacàaÄ o relativa aÁ praÂ tica em mateÂ ria de
compromissos e solucàoÄ es. Segundo a ComissaÄo, cada
uma destas medidas, baseadas na experieÃncia, tem um
efeito clarificador, que beneficia e beneficiaraÂ todos os
operadores interessados e todos os paõÂses candidatos.

4.5 Pelo exposto e aÁ luz das posicàoÄ es assumidas pela
ComissaÄo, eÂ, pelo contraÂrio, necessaÂrio proceder a
uma reflexaÄo aprofundada sobre a fiscalidade e as
contribuicàoÄ es sociais, que aponte para um projecto
de regulamentacàaÄo em mateÂria de concorreÃncia
relativo ao «coÂ digo de boa conduta» recentemente
anunciado pela ComissaÄo. O ComiteÂ estaÂ pronto a
prestar, por seu lado, um contributo para esse
debate, que, espera, se conclua rapidamente com
resultados concretos.

EÂ inevitaÂvel que num futuro proÂ ximo a cooperacàaÄo no
domõÂnio da fiscalidade e das contribuicàoÄ es sociais seraÂ
assunto de debate. Um estudo aprofundado sobre as
questoÄ es relativas aÁ fiscalidade directa e aÁ s
contribuicàoÄ es para a segurancàa social poderaÂ
certamente melhorar a transpareÃncia do debate.

4.6 Os prazos para as decisoÄ es saÄ o, por vezes,
excessivos; o ComiteÂ sublinha a necessidade de
serem estabelecidos, por isso, prazos impreterõÂveis
para a conclusaÄo do processo de adopcàaÄo das
decisoÄ es em todos os domõÂnios de aplicacàaÄo desta
polõÂtica.

A ComissaÄo tem conscieÃncia da excessiva duracàaÄo de
certos procedimentos, estando a proceder a uma
reflexaÄo sobre a forma de os tornar mais expeditos.
Por esse motivo, alterou recentemente, por exemplo,
certos regulamentos processuais. Foi tambeÂm por esse
motivo que impoÃ s a si proÂ pria prazos de resposta no que
se refere aÁs empresas comuns estruturais. No entanto, a
ComissaÄo considera que eÂ necessaÂrio reduzir ainda mais
os prazos de apreciacàaÄo dos processos. A ComissaÄo estaÂ
a estudar esta questaÄo no quadro do seu exercõÂcio de
modernizacàaÄo.
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4.7 Relativamente ao balancào estatõÂstico, o ComiteÂ
observa que os casos de notificacàaÄ o de
concentracàoÄ es aumentaram, mas diminuiu o
nuÂ mero de processos de infraccàaÄo em relacàaÄo a
1996, verificando-se o oposto no que se refere aos
auxõÂlios estatais. Isto depende obviamente da
aceleracàaÄo de alguns processos econoÂ micos. No
entanto, poder-se-aÂ suscitar a questaÄ o da
convenieÃncia em reexaminar o problema dos
auxõÂlios estatais, tendo em conta, sobretudo, os
fenoÂ menos de reestruturacàaÄo referidos.

No que diz respeito aÁs observacàoÄ es do ComiteÂ sobre as
estatõÂsticas relativas aÁs operacàoÄ es de concentracàaÄo, a
ComissaÄo sublinha que o controlo comunitaÂrio se
verifica a priori, naÄ o existindo, por conseguinte,
propriamente uma infraccàaÄo. A ComissaÄo proõÂbe ou
autoriza, mediante determinadas condicàoÄ es, os
projectos de concentracàaÄo que poderiam conduzir aÁ
criacàaÄo ou ao reforcào de uma posicàaÄo dominante. No
entanto, conveÂm recordar a resposta da ComissaÄo ao
ponto 3.2, que indica que o crescimento das operacàoÄ es
de concentracàaÄo, em 1998, aumentou o risco de efeitos
nocivos para a concorreÃncia .

4.8 Relativamente aÁ ajuda puÂ blica regional ao abrigo
do no.

3 do artigo 92o.
do Tratado, assinala a

ComissaÄo que as zonas elegõÂveis para apoios dos
fundos estruturais ao abrigo dos objectivos 1 e 2
dos fundos devem coincidir com as que saÄo alvo de
apoios dos Estados-Membros. Aceitando embora
que tal deva ser a regra geral, o ComiteÂ naÄo deixa
de reconhecer tambeÂm que a intensificacàaÄo do
apoio nacional pode ser corolaÂrio do incremento
do grau de concentracàaÄ o na aplicacàaÄ o do
financiamento estrutural da UE; vinca, por isso,
que as ajudas puÂ blicas com finalidade regional
enquadradas no no.

3 do artigo 92o.
configuram um

instrumento separado de polõÂtica econoÂ mica
nacional, que um Estado-Membro deve ser livre
de usar discricionariamente desde que fiquem
devidamente estabelecidos os fundamentos da
decisaÄo.

A ComissaÄo, tal como o ComiteÂ EconoÂ mico e Social,
considera que a eficaÂ cia dos auxõÂlios regionais,
enquanto instrumentos de desenvolvimento regional,
deve ser assegurada. De facto, a elegibilidade para os
auxõÂlios regionais confere aÁs regioÄ es em causa uma
vantagem relativa sobre as outras regioÄ es naÄo elegõÂveis.
Uma cobertura demasiado grande anularia esta
vantagem relativa, tornando os auxõÂlios ineficazes, o
que significaria uma maÂ gestaÄo dos recursos puÂ blicos.
Por esta razaÄo, a ComissaÄo tenciona garantir um
controlo mais eficaz dos auxõÂlios regionais, em
conformidade com as disposicàoÄ es do Tratado que
estabelecem o princõÂpio da proibicàaÄo dos auxõÂlios
estatais, embora prevendo excepcàoÄ es que devem ser
interpretadas de forma restritiva.

4.9 Neste contexto, haÂ que o dizer, com o actual
esquema e naÄo obstante os esforcàos consideraÂveis
da ComissaÄ o, continua a verificar-se um
desequilõÂbrio acentuado nos auxõÂlios estatais a
favor dos paõÂses grandes.

A ComissaÄo partilha desta preocupacàaÄo, embora facàa
notar que desde 1994 se tem verificado uma reducàaÄo
gradual e contõÂnua de tais desequilõÂbrios.

4.10 Concretizando o anunciado no RelatoÂ rio Anual, a
ComissaÄo publicou em Novembro de 1998 um
«enquadramento» dos auxõÂlios aÁ formacàaÄ o
profissional que cria novas regras e novos
procedimentos, considerando que podem ser
equiparados a ajudas de Estado alguns dos
auxõÂlios aÁ formacàaÄ o. O texto da ComissaÄ o
introduz um conceito vago, o da «formacàaÄo no
interesse da empresa»

No enquadramento dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo distinguem-
-se, do ponto de vista dos seus efeitos externos, dois tipos
de formacàaÄ o: a formacàaÄ o geral, que oferece ao
trabalhador qualificacàoÄ es suplementares largamente
transferõÂveis para outras empresas, e a formacàaÄ o
especõÂfica, que responde aÁs necessidades especõÂficas da
entidade empregadora em relacàaÄo ao trabalhador no
seu posto de trabalho. Consequentemente, o
enquadramento considera que o nõÂvel de auxõÂlio
necessaÂrio para incentivar as empresas a realizarem
accàoÄ es de formacàaÄo eÂ superior no primeiro caso.

4.11 Nesta eÂpoca da sociedade da informacàaÄo, em que a
formacàaÄo ao longo da vida eÂ essencial, reduzir ou
dificultar a formacàaÄ o de trabalhadores, naÄ o
obstante os objectivos de emprego e formacàaÄo
anunciados pelo Conselho Europeu em diversas
Cimeiras, poderaÂ dificultar ainda mais os
compromissos a assumir ateÂ ao fim de 1999,
uÂ ltimo ano deste perõÂodo de programacàaÄo dos
Fundos Estruturais.

A ComissaÄo estima que as regras de compatibilidade
fixadas no enquadramento permitem incentivar a
formacàaÄ o dos trabalhadores atraveÂ s de auxõÂlios
estatais significativos em comparacàaÄo com a praÂtica
habitual, permanecendo, no entanto os seus efeitos
sobre a concorreÃncia e as trocas comerciais entre os
Estados-Membros proporcionais em relacàaÄo aos seus
objectivos. Tal como indicado no ponto 36 deste
enquadramento, a ComissaÄo naÄo tem intencàaÄo de poÃ r
em causa os compromissos relativos aos Fundos
estruturais ateÂ ao fim de 1999.

4.12 AleÂm do mais, importa favorecer a transfereÃncia
qualitativa dos auxõÂlios estatais para objectivos
horizontais, tais como a investigacàaÄo, as PME e a
formacàaÄ o profissional, e, concomitantemente,
encorajar a reducàaÄo dos auxõÂlios estatais ao
funcionamento.

A ComissaÄo concorda com a posicàaÄo do ComiteÂ.
Todavia, eÂ necessaÂrio velar para que esta transfereÃncia
naÄo conduza a abusos. A este propoÂ sito, a ComissaÄo
reforcàou na praÂ tica o seu controlo sobre os auxõÂlios aÁ
investigacàaÄo e adoptou e publicou recentemente um
enquadramento dos auxõÂlios aÁ formacàaÄo.
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4.13 O ComiteÂ acolhe satisfatoriamente a recente
conclusaÄo de um acordo com as autoridades
«anti-trust» americanas. Resta, no entanto,
completar a nõÂvel da OCDE e da OMC uma
accàaÄo que leve aÁ adopcàaÄo de uma regulamentacàaÄo
verdadeiramente internacional e aÁ sua aplicacàaÄo
efectiva.

A C o m i s s aÄ o c o n s i d e r a i g u a l m e n t e q u e o
aprofundamento da cooperacàaÄo bilateral deve ser
completado atraveÂs da implementacàaÄo de um quadro
internacional de regras de concorreÃ ncia. Foram
iniciadas discussoÄ es nesse sentido no seio do grupo de
trabalho da OMC sobre as relacàoÄ es entre as trocas
comerciais e a polõÂtica de concorreÃncia. Estas discussoÄ es
foram realizadas em estreita ligacàaÄ o com outras
organizacàoÄ es internacionais, entre as quais a OCDE.

4.14 Para poder realizar as suas tarefas cada vez mais
amplas neste domõÂnio, a ComissaÄo deveria dotar-se
de um mecanismo de investigacàaÄo na mateÂria, naÄo
soÂ a nõÂvel interno mas tambeÂ m atraveÂ s da
promocàaÄo de pesquisas especõÂficas no exterior.

A implementacàaÄo de um quadro internacional de regras
de concorreÃ ncia implica, efectivamente, esforcàos
significativos de reflexaÄo. A ComissaÄo empenha-se
nesse sentido, tanto a nõÂvel da UniaÄo (ComiteÂ de
peritos da ComissaÄo sobre as trocas comerciais e a
concorreÃncia), como no exterior (nas relacàoÄ es bilaterais
com os seus principais parceiros, assim como num
quadro multilateral Ð OMC Ð ou plurilateral Ð
OCDE.).

4.15 Para aleÂ m do relatoÂ rio anual, de que os
interessados parecem poder beneficiar cada vez
mais, conviraÂ aumentar o fluxo de informacàaÄo
durante o ano, de modo a fazer ressaltar as
iniciativas particularmente significativas e dar a
conhecer os estudos elaborados com o objectivo de
identificar os casos mais importantes.

A ComissaÄo congratula-se com o interesse demonstrado
pelo ComiteÂ sobre o relatoÂ rio anual. No que diz
respeito a um suplemento de informacàaÄo, a ComissaÄo
remete o ComiteÂ para a resposta dada no ponto 3.1.

4.16 O ComiteÂ estaÂ convicto da dificuldade da tarefa de
dotar os paõÂses candidatos das polõÂticas de
concorreÃncia aplicadas nos Estados-Membros,
apesar dos esforcàos que a ComissaÄ o estaÂ a
desenvolver nesse sentido. De facto, uma
aplicacàaÄo demasiado rigorosa dessas polõÂticas
teria consequeÃncias sociais dramaÂticas; por outro
lado, se elas naÄo fossem aplicadas, haveria enormes
distorcàoÄ es de concorreÃncia. Importa, pois, prever
uma fase de transicàaÄo que tenha em conta naÄo soÂ
os aspectos econoÂ micos mas tambeÂm os aspectos
sociais do alargamento neste sector.

Para a ComissaÄo, eÂ importante que as empresas e as
autoridades puÂ blicas dos paõÂses candidatos aÁ adesaÄo se
adaptem a regras em mateÂ ria de concorreÃ ncia
semelhantes aÁs comunitaÂrias muito antes da adesaÄo.
Este facto exige naÄo apenas o necessaÂrio alinhamento
das regras de concorreÃncia, mas tambeÂm uma aplicacàaÄo
efectiva e credõÂvel de tais regras. Contudo, a ComissaÄo
naÄo exige que esses paõÂses copiem cegamente as regras
comunitaÂrias. EÂ necessaÂrio ter em consideracàaÄo os
problemas especõÂficos herdados das anteriores
economias caracterizadas por uma planificacàaÄo central
e o nõÂvel geralmente baixo de desenvolvimento
econoÂ mico dos paõÂses em questaÄo. Assim, foram
fornecidos instrumentos para que a aplicacàaÄo antes da
adesaÄo dos princõÂpios comunitaÂrios em mateÂria de
concorreÃ ncia se processe de forma razoaÂ vel,
progressiva e dinaÃmica. Por exemplo, no domõÂnio dos
auxõÂlios estatais, teve-se em devida conta a possibilidade
de conceder auxõÂlios regionais e aÁ reestruturacàaÄo no
sector sideruÂ rgico. No entanto, o que eÂ importante eÂ que
foram fixados objectivos realistas em termos da
transicàaÄo gradual para mercados concorrenciais. A
ComissaÄo pensa que a aplicacàaÄo firme de uma polõÂtica
de concorreÃncia abre caminho para um crescimento
econoÂ mico sustentado, ajudando ao mesmo tempo estes
paõÂses a minorarem os seus problemas sociais. AleÂm
disso, existem outras polõÂticas comunitaÂrias, como a
polõÂtica regional, que contribuiraÄo directamente para a
solucàaÄo de tais problemas.

4.17 Relativamente aÁs negociacàoÄ es no aÃmbito da OMC
e dos acordos bilaterais, haÂ que ter sempre em
conta as convencàoÄ es da OIT sobre as condicàoÄ es de
trabalho, que deveraÄo estar em consonaÃncia com
as regras do comeÂrcio internacional.
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