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PARTE III – APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NOS ESTADOS-MEMBROS 
 
O presente capítulo é uma compilação das contribuições apresentadas pelas Autoridades da 
Concorrência dos Estados-Membros. Podem ser obtidas informações mais pormenorizadas 
sobre as actividades destas autoridades nos relatórios nacionais que a maioria delas elabora.  

I – Aplicação das regras de concorrência comunitárias nos 
Estados-Membros 
1. Evolução nos Estados-Membros 

1.1.  Alterações da legislação nacional da concorrência 

Bélgica 
Em 25 de Abril de 2004 foi aprovado um decreto real que altera a lei de defesa da 
concorrência económica, coordenada em 1 de Julho de 1999 (Moniteur belge, 3 de Maio 
de 2004, p. 36537). Este diploma tem por objectivo harmonizar as disposições da referida lei 
com o Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à 
execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado1. O 
referido decreto real veio introduzir diversas alterações às disposições nacionais2. O decreto 
real entrou em vigor a 1 de Maio de 2004, em simultâneo com o Regulamento n.º 1/2003. 
 
Resumo das adaptações introduzidas pelo Decreto Real de 25 de Abril de 2004, que altera a 
lei de defesa da concorrência económica, coordenada em 1 de Julho de 1999.  
Antes da alteração, o artigo 50.º da lei previa que só o Serviço da Concorrência era 
competente para remeter documentos e informações à Comissão Europeia e restantes 
autoridades nacionais de concorrência. 
 
Para assegurar a conformidade com o disposto nos artigos 11.º (cooperação entre a Comissão 
e as autoridades competentes dos Estados-Membros) e 12.º (intercâmbio de informações, 
incluindo informações confidenciais) do Regulamento n.º 1/2003, o decreto real estende esta 
competência ao Corpo de Relatores e ao Conselho da Concorrência. 
 
De igual modo, o artigo 18.º bis estabelecia, originalmente, o seguinte: «Os membros do 
Conselho da Concorrência devem respeitar o segredo profissional e não devem divulgar a 
qualquer pessoa ou entidade as informações confidenciais obtidas no cumprimento das suas 
funções, salvo se forem convocados para testemunhar em tribunal.» Este artigo não respeita o 
artigo 11.º do Regulamento n.º 1/2003, que obriga o Conselho da Concorrência, na qualidade 
de autoridade responsável em matéria de concorrência, a fornecer informações confidenciais à 
Comissão Europeia. O artigo 18.º bis seria também afastado pelo artigo 12.º do regulamento, 
que permite o intercâmbio de informações confidenciais entre autoridades responsáveis em 
matéria de concorrência. 
 

                                                 
1  A seguir designado "Regulamento n.º 1/2003". 
2  O artigo 1.º da Lei de 20.7.1987, de aplicação dos regulamentos e directivas adoptados ao abrigo do 
artigo 87.º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia (Moniteur belge, 24.9.1987), estabelece 
que «o Rei pode, mediante Decreto Real aprovado em Conselho de Ministros, tomar as medidas necessárias 
para o cumprimento das obrigações decorrentes dos regulamentos e directivas adoptados ao abrigo do artigo 
87.º do Tratado CE [actual artigo 83.º] (...) Estas medidas podem incluir a alteração ou revogação de 
disposições em vigor constantes de leis do Parlamento». 
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Antes de ser alterado pelo Decreto Real de 25 de Abril de 2004, o artigo 31.º da lei 
estabelecia que o Conselho da Concorrência tinha poderes para decidir da inexistência de uma 
infracção sob a forma de prática restritiva. Nos termos do direito da concorrência europeu, só 
a Comissão Europeia tem competência para tomar decisões deste tipo. Por conseguinte, esta 
disposição devia ser alterada de modo a reduzir o âmbito de aplicação ao direito da 
concorrência nacional. O último parágrafo do artigo 5.º do Regulamento n.º 1/2003 estabelece 
o seguinte: «Sempre que, com base nas informações de que dispõem, não estejam preenchidas 
as condições de proibição, [as autoridades dos Estados-Membros responsáveis em matéria de 
concorrência] podem igualmente decidir que não se justifica a sua intervenção.» Deste modo, 
o artigo 31.º também devia ser alterado a fim de permitir que o Conselho da Concorrência 
decida se, em termos de direito da concorrência europeu, a sua intervenção se justifica ou não.  
 
Por último, o artigo 23.º da lei estabelecia que as instalações podiam ser seladas por período 
não superior a 48 horas. Esta regra não respeita os poderes conferidos à Comissão pelo artigo 
20.º do Regulamento n.º 1/2003, segundo o qual as instalações podem ser seladas durante o 
período necessário à inspecção. 
 
O Decreto Real de 25 de Abril de 2004 estabelece ainda que: «Para efeitos da aplicação do 
artigo 35.º [designação das autoridades dos Estados-Membros responsáveis em matéria de 
concorrência] do Regulamento n.º 1/2003, relativo à execução das regras de concorrência 
estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado, por “autoridade responsável em matéria de 
concorrência” deve entender-se o Conselho da Concorrência, o Corpo de Relatores e o 
Serviço da Concorrência, que actuam nos termos dos poderes que a presente lei lhes 
confere.» 
 
Introdução de um programa de não aplicação ou redução de coimas e orientações 
relativamente às coimas a aplicar pela violação da lei de defesa da concorrência económica, 
coordenada em 1 de Julho de 1999. 
Em 30 de Abril de 2004, o Moniteur belge publicou um aviso conjunto do Conselho da 
Concorrência e do Corpo de Relatores sobre a imunidade em matéria de coimas e a redução 
dos respectivos montantes em casos relativos a cartéis. 
 
O aviso permite às empresas que desejem pôr termo à sua participação em acordos ilícitos e 
colaborar activamente no seu desmantelamento a obtenção de imunidade em matéria de 
coimas ou de uma redução do seu valor, em determinadas condições.  
 
Para poderem obter imunidade em matéria de coimas, as empresas devem: 
1) ser as primeiras a apresentar provas que permitam ao Conselho da Concorrência verificar 
qualquer infracção ao artigo 81.º do Tratado CE e/ou ao artigo 2.º da lei de defesa da 
concorrência económica que afecte o território belga;  
2) cooperar plenamente ao longo do processo, de forma continuada e diligente, com as 
autoridades belgas, fornecendo-lhes todas as provas de que disponham ou possam vir a dispor 
relativamente à alegada infracção; em especial, devem colocar-se à disposição daquele 
organismo para responder prontamente a qualquer pedido que possa contribuir para a 
determinação dos factos em causa; 
3) pôr termo à sua participação na actividade alegadamente ilícita até à data de apresentação 
do pedido de imunidade em matéria de coimas ao Conselho da Concorrência; 
4) não ter exercido qualquer coacção sobre outras empresas no sentido de participarem na 
infracção. 
 



 

 4

Além disso, as autoridades da concorrência belgas não devem estar na posse, à data do 
pedido, de informações e provas suficientes de que foi infringido o artigo 81.º do Tratado CE 
e/ou o artigo 2.º da lei, em ligação com o alegado cartel. Todas estas cinco condições devem 
estar preenchidas. 
 
Para poderem obter uma redução de coima, as empresas devem: 
1) fornecer provas da alegada infracção que representem um valor acrescentado significativo 
relativamente às provas na posse das autoridades de concorrência belgas; 
2) pôr termo à sua participação na actividade alegadamente ilícita até à data de apresentação 
do pedido de redução de coimas ao Conselho da Concorrência; 
3) cooperar plenamente ao longo do processo, de forma continuada e diligente, com as 
autoridades belgas, fornecendo-lhes todas as provas de que disponham ou possam vir a dispor 
relativamente à alegada infracção; em especial, devem colocar-se à disposição daquele 
organismo para responder prontamente a qualquer pedido que possa contribuir para a 
determinação dos factos em causa. 
Todas estas condições devem estar preenchidas. 
 
A primeira empresa a preencher estas condições obterá uma redução entre 30% e 50%. A 
segunda empresa a preencher estas condições obterá uma redução entre 20% e 30%. As 
empresas que preencham subsequentemente estas condições obterão uma redução entre 5% e 
20%. 
 
Além disso, para poder obter quer a imunidade quer a redução de coima, a empresa que tenha 
denunciado o cartel no qual participava e fornecido provas da existência deste cartel não pode 
contestar os factos constantes do seu pedido. 
 
O Conselho da Concorrência elaborou igualmente orientações relativamente às coimas a 
aplicar às infracções à lei de protecção da concorrência económica, coordenada em 1 de 
Julho de 1999. As orientações foram também publicadas no Moniteur belge em 30 de Abril de 
2004.  
 

República Checa 
As regras nacionais em matéria de concorrência são estabelecidas pela Lei n.º 143/2001 Coll., 
relativa à protecção da concorrência. Esta lei foi alterada em 2 de Junho de 2004 pela Lei 
n.º 340/2004 Coll., que se destinava especialmente a garantir a aplicação dos princípios do 
direito comunitário da concorrência actualizado a partir de 1 de Maio de 2004 e a permitir que 
o Instituto de Protecção da Concorrência da República Checa (a seguir designado “Instituto”) 
participe na aplicação descentralizada do direito comunitário da concorrência no âmbito da 
Rede Europeia da Concorrência. Além disso, outro dos objectivos da alteração da lei era 
reforçar a conformidade do direito checo da concorrência com as regras comunitárias vigentes 
em matéria de concorrência e responder às alterações da legislação comunitária ocorridas 
desde a aprovação da lei da concorrência, em 2001. Segue-se uma descrição mais 
circunstanciada das novas disposições introduzidas em 2004 na legislação checa da 
concorrência.  
 
Em 2004, o Instituto elaborou também um projecto de outra alteração da lei de protecção da 
concorrência, aprovado pelo Governo em Janeiro de 2005. Este projecto de alteração visava 
garantir maior conformidade do direito checo da concorrência com o direito comunitário, em 
especial no que se refere à adopção do Regulamento n.º 139/2004 do Conselho relativo ao 
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controlo das concentrações. Previa igualmente a incorporação directa das isenções por 
categoria comunitárias na legislação checa da concorrência, de modo a que fossem também 
aplicados na República Checa os acordos sem efeitos para o comércio, mas abrangidos pela 
proibição decorrente das regras nacionais de concorrência. O projecto de alteração da lei de 
protecção da concorrência será debatido no Parlamento da República Checa durante o ano de 
2005.  
 
A Lei n.º 484/2004 Coll., aprovada por iniciativa de um membro da Câmara dos Deputados 
do Parlamento da República Checa, alterou a lei de protecção da concorrência no que se 
refere à sua aplicação à produção e ao comércio de produtos agrícolas. O segundo projecto de 
alteração da lei da concorrência, redigido pelo Instituto em 2004, elimina estas disposições, 
que não foram aplicadas devido à sua nulidade jurídica e factual. 
 
Resumo das novas disposições 
A alteração da lei de protecção da concorrência introduzida pela Lei n.º 340/2004 Coll., 
elaborada pelo Instituto, entrou em vigor em 2 de Junho de 2004 e inclui nomeadamente as 
seguintes modificações da legislação checa da concorrência: 
 
• O Instituto é competente para aplicar os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE nos termos do 

Regulamento n.º 1/2003 do Conselho, sendo estabelecidas as regras processuais aplicáveis 
aos processos a apreciar pelo Instituto.  

• É garantida uma cooperação efectiva do Instituto com a Comissão Europeia e as 
Autoridades da Concorrência dos Estados-Membros da UE, no âmbito da Rede Europeia 
da Concorrência, incluindo a assistência prestada pelo Instituto à Comissão Europeia 
durante as inspecções realizadas em território da República Checa. 

• São estabelecidas regras para a obtenção de autorização judicial para realizar inspecções 
noutros locais além das instalações das empresas. 

• O anterior sistema de notificação de acordos que falseiam a concorrência é substituído 
pela aplicabilidade directa das disposições em matéria de isenção aplicável à proibição de 
acordos. Tal como na legislação comunitária, as empresas já não têm de pedir ao Instituto 
uma decisão de isenção no âmbito de um procedimento administrativo: se os respectivos 
acordos preencherem as condições de isenção previstas na lei de defesa da concorrência, a 
isenção aplica-se automaticamente. Os critérios fixados pela lei são idênticos aos 
aplicados pela Comissão Europeia.  

• As quotas de mercado máximas para os chamados acordos de minimis são elevadas para 
10% no caso de acordos horizontais e para 15% no caso de acordos verticais (os limites 
originais eram de 5% e 10%, respectivamente). 

• É abolido o chamado processo de certificação negativa, relativo a acordos e abusos de 
posição dominante. 

• É introduzido um novo instrumento jurídico, que respeita o Regulamento n.º 1/2003 do 
Conselho, sob a forma de decisões que criam compromissos vinculativos oferecidos pelos 
participantes no processo. Esta decisão de compromisso permite a conclusão do processo 
e a eliminação de preocupações em matéria de concorrência sem que seja necessária uma 
decisão quanto à existência de um acordo proibido ou abuso de posição dominante. No 
entanto, esta possibilidade não é aplicável se um acordo proibido já estiver a ser 
executado, resultando ou podendo resultar em violação substancial da concorrência. 

• A definição de abuso de posição dominante sob a forma de recusa do acesso às chamadas 
infra-estruturas essenciais é precisada, incluindo agora não apenas os casos de propriedade 
de redes de transmissão e infra-estruturas, mas também casos de controlo de outro tipo por 
empresas dominantes.  
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• Os limiares de notificação das concentrações são alterados de modo a reforçar o nexo 
local das concentrações sujeitas a notificação ao território da República Checa.  

• São introduzidos prazos para propor soluções em casos de concentração, bem como uma 
prorrogação de prazos para proferir decisões em caso de concentrações para as quais se 
proponham soluções. 

 

Dinamarca 
Em 17 de Dezembro de 2004, o Parlamento dinamarquês aprovou uma alteração à lei da 
concorrência dinamarquesa. A alteração, que entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2005, 
cumpre dois objectivos. Adapta o regime de concorrência dinamarquês ao Regulamento 
n.º 1/2003 e o critério material relativo ao controlo das concentrações foi adaptado ao 
Regulamento n.º 139/2004. Além disso, a alteração aumenta as possibilidades de o Conselho 
da Concorrência dinamarquês aplicar de forma eficaz as disposições desta lei. 
 
Resumo das novas disposições 
Publicação das decisões 
A alteração impõe a publicação das decisões que fixam ou aprovam uma coima ligada a 
infracções à lei da concorrência. 
 
Compromissos 
O Conselho tem autorização para receber compromissos de empresas, de modo a reduzir as 
preocupações do Conselho relativamente a acordos anticoncorrenciais ou abusos de posição 
dominante (nº 1 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 11.º da lei ou artigos 81.º ou 82.º do Tratado 
CE). O Conselho pode atribuir a estes compromissos força vinculativa para as empresas. Se 
os compromissos forem vinculativos, o Conselho pode emitir ordens para garantir o seu 
cumprimento. 
 
Outras questões 
É eliminada a obrigação de comunicar ao Conselho os acordos anticoncorrenciais. A partir de 
agora, compete às empresas avaliar a licitude dos respectivos acordos. Continua a ser possível 
comunicar determinados acordos ao Conselho no intuito de obter uma isenção individual, mas 
o Conselho pode ignorar uma notificação deste tipo se considerar que o acordo em questão 
pode ter efeitos significativos sobre o comércio entre Estados-Membros.  
 
O Conselho passa a ter a possibilidade de apreciar os casos e redigir as decisões em inglês se 
as partes o tiverem solicitado.  
 
O Conselho é autorizado a impor a uma empresa dominante a apresentação das respectivas 
condições gerais de comércio à Autoridade da Concorrência se não estiverem preenchidas 
determinadas condições. Deve existir denúncia fundamentada de um concorrente, devem 
verificar-se condições especiais no mercado em questão e, devido a estas condições especiais, 
a Autoridade da Concorrência sente maior necessidade de receber informação quanto ao 
modo de fixação de preços, descontos, etc., da empresa. 
 
É introduzido o “critério do impedimento significativo de concorrência efectiva” nas 
disposições em matéria de controlo das concentrações, de modo a adaptar a lei à nova 
legislação comunitária. Assim, pode ser proibida uma concentração mesmo que não crie nem 
reforce uma posição dominante. 
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O número de membros do Tribunal de Recurso da Concorrência aumenta de três para cinco. 
 

Alemanha 
Em 26 de Maio de 2004, o Governo Federal decidiu alterar a lei que proíbe as restrições da 
concorrência (GWB). O objectivo da alteração é adaptar a legislação alemã à legislação 
comunitária, em especial ao Regulamento n.º 1/2003. O projecto de lei do Governo foi 
submetido a terceira e última leitura no Bundestag em 11 de Março de 2005. A sua aprovação 
está agendada para meados de 2005. A aprovação pela Câmara Alta (Bundesrat) está 
pendente. 
 
A legislação alemã visa também substituir o actual sistema de notificação e aprovação de 
acordos anticoncorrenciais por um sistema de excepção legal. Para obter a harmonização 
extensiva do direito da concorrência, são igualmente incluídos na nova legislação os acordos 
horizontais e verticais que não tenham efeitos sobre o comércio entre Estados-Membros. A 
harmonização incluirá uma disposição que prevê que o nível máximo das coimas a aplicar a 
cartéis solidamente enraizados pode atingir os 10% do volume de negócios da empresa. As 
regras específicas do direito da concorrência alemão só serão aplicáveis num pequeno número 
de casos excepcionais. No que se refere ao controlo dos abusos sob a forma de 
comportamentos unilaterais anticoncorrenciais, mantêm-se algumas disposições 
comprovadamente válidas previstas pela legislação alemã e que não têm equivalente no artigo 
82º do Tratado CE. Além disso, serão conferidos às Autoridades da Concorrência alemãs a 
nível federal e local poderes de intervenção alargados, inspirados no direito europeu. Serão 
igualmente redefinidas as sanções de direito civil no caso de violação do direito antitrust, na 
sequência do acórdão Courage do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. A questão 
geral da admissibilidade da “passagem à defesa” é deixada ao critério dos juízes. No entanto, 
é bem claro que, caso se aceite a defesa, o ónus da prova caberá totalmente ao demandado 
(isto é, o membro do cartel). 
 
No domínio do controlo das concentrações, estão previstas alterações das características 
básicas das medidas cautelares resultantes de denúncias de terceiros contra concentrações 
autorizadas. Por outro lado, haverá limites mais elevados para as concentrações de editoras de 
jornais, bem como um maior âmbito de cooperação e associação entre elas em determinadas 
circunstâncias.  
 

Estónia 
As alterações à lei da concorrência entraram em vigor a 1 de Agosto de 2004, incidindo 
sobretudo na aplicação do Regulamento n.º 1/2003 e em melhoramentos das regras 
processuais.  
 
A Autoridade da Concorrência estónia é responsável pela aplicação dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado CE e, se necessário, prestará assistência à Comissão nos termos do Regulamento 
n.º 1/2003. O Tribunal Administrativo de Tallinn é a autoridade competente para autorizar as 
inspecções da Comissão referidas nos artigos 20.º e 21.º do Regulamento n.º 1/2003. A 
Autoridade da Concorrência estónia foi nomeada autoridade designada nos termos do artigo 
35.º do Regulamento n.º 1/2003. No que se refere à figura do amicus curiae nos processos 
referentes à aplicação dos artigos 81.º e 82.º, os tribunais podem solicitar o parecer da 
Autoridade da Concorrência estónia.  
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Quanto às regras processuais, a participação em actividades que conduzam ao abuso de 
posição dominante ou ao incumprimento das obrigações relativas a concentrações é apreciada 
no processo de contravenção. Se o infractor já tiver sido anteriormente punido por 
contravenção semelhante, este “infractor reincidente” será submetido a processo penal. As 
violações da legislação da concorrência relativas a acordos, decisões ou práticas 
anticoncorrenciais são ainda investigadas como crimes, nos termos do Código Penal e do 
Código de Processo Penal. O nível da coima para contravenções no domínio da concorrência 
subiu para 500 000 coroas estónias.  
 
O Código de Processo Penal foi igualmente alterado de modo a introduzir a imunidade. O 
Ministério Público tem agora poderes para encerrar o processo relativamente a um suspeito ou 
arguido, com o respectivo consentimento, desde que este suspeito ou arguido tenha facilitado 
de forma significativa o esclarecimento de factos relativos a um elemento de prova de uma 
infracção penal, considerado importante do ponto de vista do interesse público, e que, sem a 
referida assistência, teria sido impossível ou especialmente complicado detectar essa infracção 
penal e recolher as provas necessárias.  

 

Grécia 
Não se registaram desenvolvimentos no domínio legislativo durante este ano. A Autoridade 
da Concorrência grega enviou recomendações ao ministro responsável, o Ministro do 
Desenvolvimento, no sentido de alterar a Lei n.º 703/77 de modo a ter em conta a entrada em 
vigor do Regulamento n.º 1/2003. Estas recomendações incidem sobretudo na adaptação dos 
procedimentos ao disposto no Regulamento n.º 1/2003. O projecto de lei já redigido contém 
igualmente disposições destinadas a reforçar a Autoridade, tendo sido objecto de consulta 
junto dos parceiros sociais e notificado à Comissão Europeia. O projecto foi apresentado ao 
Parlamento da Grécia em Maio de 2005.  

Espanha 
Os principais desenvolvimentos legislativos no domínio da concorrência em 2004 foram os 
seguintes: 
 
O Decreto Real 2295/2004, de 10 de Dezembro de 2004, sobre a aplicação das regras de 
concorrência comunitárias em Espanha foi publicado no BOE de 23 de Dezembro de 2004. 
Este diploma adapta o anterior Decreto Real 295/1988, de 27 de Fevereiro de 1998, sobre esta 
matéria, agora revogado, ao novo quadro normativo comunitário no domínio da concorrência, 
estabelecido pelo Regulamento n.º 1/2003 e pelo Regulamento n.º 139/2004.  
 
No contexto da lei da concorrência n.º 16/1989, este novo decreto real confere às Autoridades 
da Concorrência nacionais os poderes e obrigações decorrentes da legislação comunitária, 
incluindo a função de cooperar com a Comissão, os tribunais nacionais e as Autoridades da 
Concorrência de outros Estados-Membros. Define igualmente os poderes dos funcionários ou 
agentes responsáveis pela realização de inspecções em Espanha, institui o sistema aplicável à 
obrigação de sigilo e às informações confidenciais relativamente às actividades decorrentes do 
referido decreto real, prevê a cooperação com os tribunais e estabelece as regras processuais 
que regulam a aplicação das regras comunitárias pelas autoridades nacionais. O projecto de 
decreto real foi submetido ao processo de consulta pública através do sítio Web do serviço da 
concorrência. 
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Foi preparado, em 2004, um Livro Branco sobre a Reforma do Sistema de Concorrência 
Espanhol, oficialmente apresentado pelo Vice-Presidente do Governo e Ministro da Economia 
e Finanças em 20 de Janeiro de 2005. Este é um documento de debate que pretende lançar a 
revisão do quadro normativo e institucional da concorrência em Espanha, para garantir a 
criação dos melhores instrumentos e estruturas para proteger uma concorrência efectiva nos 
mercados, na perspectiva do bem-estar social e de uma afectação de recursos eficaz. O Livro 
Branco propõe várias medidas de reforma que remodelam o quadro institucional da 
Autoridade da Concorrência espanhola. Estas medidas prevêem maior independência para 
esta autoridade, a aceleração dos processos de revisão judicial, a coordenação com 
reguladores da indústria e, possivelmente, a aplicação directa de regras de concorrência 
nacionais pelos tribunais. Terminada a consulta pública, terão início os trabalhos de redacção 
de uma nova lei da concorrência, que procederá às alterações necessárias dos sistemas 
legislativo e judicial de Espanha. 
 

França 
As principais actividades da modernização legislativa lançada no ano passado deram origem a 
dois decretos aprovados pelo Governo no início e no final de 2004, na sequência da aprovação 
pelo Parlamento de legislação nesse sentido. Ao alterar várias disposições do Livro IV do 
Código Comercial, os decretos constituem uma fase nova e decisiva do processo de aumento 
da harmonização, iniciado já em 1992, atribuindo às Autoridades da Concorrência francesas 
competência para organizarem directamente os respectivos procedimentos de aplicação dos 
artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. Desde a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1/2003, 
esta possibilidade tornou-se uma obrigação e os procedimentos nacionais foram adaptados de 
modo a permitir a plena aplicação do direito comunitário. 
 
A primeira alteração, constante do Decreto 204-274 de 25 de Março de 2004, sobre a 
simplificação da legislação (publicada no Journal Officiel de la République Française de 27 
de Março), introduziu um processo acelerado no Conselho da Concorrência, para apreciar 
casos de valor reduzido. As regras são semelhantes às constantes das comunicações da 
Comissão relativas aos acordos de importância menor.  
 
A segunda alteração legislativa, que entrou em vigor com o Decreto 2004-1173 de 4 de 
Novembro de 2004 (publicado no JO de 5 de Novembro de 2004), tornou possível a 
adaptação de todas as disposições do Código Comercial afectadas pela reforma das regras 
comunitárias antitrust. A lei francesa relativa às práticas restritivas, já muito próxima do 
sistema de excepção directamente aplicável introduzido pelo Regulamento n.º 1/2003, foi 
anteriormente revista, em 2001, tendo em conta os desenvolvimentos previsíveis a nível 
comunitário e foram aprovadas inovações importantes, tais como o estabelecimento de um 
sistema de não aplicação ou redução de coimas semelhante ao aplicado pela Comissão ou o 
alinhamento das sanções pecuniárias máximas para práticas restritivas com os padrões 
comunitários. Com esta segunda reforma foi assim assegurada a conformidade total das regras 
processuais com as novas disposições comunitárias. Além disso, o decreto inclui os novos 
poderes atribuídos directamente às autoridades nacionais para garantir a uniformidade dos 
instrumentos e a segurança jurídica quanto à sua aplicação. No início de 2005, nova legislação 
virá completar o decreto explicitando as regras processuais, em especial no que se refere ao 
reenvio de processos ao abrigo dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. 
 
Disposição de minimis 
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Esta regra é consagrada num novo artigo do Código Comercial (artigo L. 464-6-1). O limiar 
de minimis inspira-se directamente no actual sistema comunitário. Sendo assim, os processos 
são encerrados automaticamente em caso de restrições horizontais entre empresas que 
representem menos de 10% do mercado e de restrições verticais entre empresas que 
representem menos de 15% dos mercados a montante e a jusante. A decisão de encerrar o 
processo baseia-se na ausência de efeito significativo; deste modo, deve ser fundamentada e 
pode ser anulada ou revista mediante pedido ao Tribunal de Apelação de Paris. A decisão de 
rejeição deve basear-se na análise dos factos e devem ser apresentados motivos para o 
encerramento. A regra possibilita a simplificação da apreciação de diversos “pequenos” casos 
e ajudará a reduzir a carga processual acumulada no Conselho da Concorrência. 
 
Reforma que adapta o Código Comercial ao Regulamento n.º 1/2003 
O decreto aprovado nos termos da lei de autorização de 18 de Março de 2004 reforça os 
poderes decisórios do Conselho da Concorrência, ao permitir que este aceite compromissos de 
empresas e ordene o pagamento de coimas. Clarifica os processos de cooperação internacional 
entre autoridades competentes e aumenta a protecção do sigilo empresarial. Alinha as regras 
de limitação e estende à esfera comunitária o procedimento mediante o qual os tribunais 
podem consultar o Conselho da Concorrência, tornando ainda possível a especialização dos 
tribunais que apreciam as questões de concorrência. Por último, especifica os procedimentos 
de intervenção dos investigadores, acolhendo os novos poderes de investigação conferidos 
pelo Regulamento n.º 1/2003.  
 
Inspecções 
No que se refere aos poderes de investigação, o Decreto de 4 de Novembro de 2004 alterou a 
legislação de duas formas. Em primeiro lugar, o Ministro dos Assuntos Económicos pode 
autorizar os funcionários de outra autoridade da União que solicite assistência nos termos do 
n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento n.º 1/2003 a acompanhar os inspectores franceses, se 
puderem ajudar nas investigações. Em segundo lugar, as disposições relativas ao processo de 
inspecção – abrangendo tanto as operações ordenadas pelas autoridades francesas como a 
assistência nas inspecções da Comissão em caso de existirem objecções – foram adaptadas à 
luz das novas regras relativas ao dever de assistência. Registam-se três alterações. A primeira 
prevê a afixação de selos temporários para evitar a perda de provas durante a inspecção. A 
segunda especifica que o agente policial que presta assistência às operações pode intervir 
activamente na sua condução. A última estende aos funcionários da Comissão a possibilidade 
de consultar documentos apreendidos pelos inspectores nacionais.  
 
Amicus Curiae  
No que se refere à cooperação com os tribunais, a aplicação directa das disposições do 
regulamento sobre a figura do amicus curiae significa que a legislação francesa vigente não 
deve sofrer alterações substanciais. Porém, o novo instrumento vem completar as disposições 
vigentes do Código Comercial relativas à consulta do Conselho da Concorrência pelos 
tribunais, de modo a ter em conta os casos em que as regras nacionais e comunitárias sejam 
aplicadas em paralelo. Sem prejuízo do procedimento previsto no artigo 15.º do regulamento, 
os tribunais podem agora solicitar o parecer do Conselho não só quando apliquem legislação 
nacional de concorrência mas também nas acções intentadas com base nos artigos 81.º e 82.º 
do Tratado CE.  
 
Intercâmbio de informações 
No que se refere ao intercâmbio de informações, o Código Comercial já reconhecia a possível 
transferência de informações do Conselho da Concorrência para outras Autoridades da 
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Concorrência, mas não previa expressamente qualquer obrigação relativamente à Comissão. 
O decreto vem suprir esta lacuna, distinguindo claramente os intercâmbios abrangidos pelo 
Regulamento n.º 1/2003 e as outras regras de cooperação, nomeadamente com as autoridades 
de países terceiros, que possam implicar uma condição de reciprocidade que não se aplica à 
rede europeia.  
 
Acesso ao processo 
Quanto às regras de acesso ao processo, o Decreto de 4 de Novembro harmoniza o sistema 
francês de protecção do sigilo comercial com as regras comunitárias, respeitando os requisitos 
do princípio audi alteram partem. O Código Comercial, cujo padrão de acção judicial tratava 
todas as partes processuais de forma idêntica, possibilita agora a distinção entre os 
requerentes e as empresas demandadas: estas últimas gozam de amplas garantias associadas 
ao respeito pelos direitos de defesa, ao passo que, para evitar a divulgação ou a utilização 
abusiva no mercado, aos denunciantes pode ser recusada informação que contenha segredos 
comerciais.  
 
Autoridades da Concorrência designadas 
A reforma estabelece igualmente as regras que permitem a aplicação da legislação 
comunitária da concorrência pelas autoridades competentes, para efeitos do artigo 35.º do 
Regulamento n.º 1/2003. Embora o regulamento confira directamente às autoridades nacionais 
de concorrência e seus funcionários poderes específicos da Comunidade, especialmente 
quanto às investigações, atribui aos Estados-Membros a competência para designar as 
autoridades e os funcionários que deverão exercer os poderes mencionados. Em França, a 
responsabilidade geral pela aplicação dos artigos 81.º e 82.º já tinha sido atribuída pelo 
Código Comercial ao Conselho da Concorrência e ao Ministro dos Assuntos Económicos e 
funcionários por ele autorizados (Direcção-Geral da Concorrência, Defesa do Consumidor e 
Controlo da Fraude, DGCCRF). Assim sendo, a designação desta autoridade seria supérflua. 
No entanto, as disposições anteriores referiam-se apenas aos poderes conferidos pelo Livro IV 
do Código Comercial, tendo sido completadas com uma referência ao Regulamento n.º 1/2003 
de modo a instituir uma base jurídica clara para a aplicação paralela dos novos poderes 
previstos pelo direito comunitário. 
 
Sanções 
A revisão do Código Comercial vem ampliar os poderes decisórios e sancionatórios do 
Conselho da Concorrência, conferindo-lhe os dois novos poderes previstos no Regulamento 
n.º 1/2003. O Conselho pode agora aceitar compromissos e aplicar coimas em caso de 
incumprimento. Pode igualmente ordenar o pagamento de sanções pecuniárias, de acordo com 
os montantes previstos no regulamento. Este poder de imposição de sanções pecuniárias só 
pode ser exercido, porém, com o objectivo de obrigar uma empresa a pôr termo a uma 
infracção ou a cumprir uma ordem. Não era necessário transpor o poder da Comissão de 
imposição de sanções pecuniárias para obrigar as empresas a aceitar inspecções, uma vez que 
o Código Comercial já inclui disposições penais a aplicar em caso de obstrução das 
investigações.  
 
Outras questões 
Foram alteradas várias outras regras processuais de modo a reforçar a conformidade com o 
Regulamento n.º 1/2003. Deste modo, a reforma harmoniza as regras nacionais e comunitárias 
relativamente à prescrição das infracções, a fim de permitir a plena aplicação dos mecanismos 
de cooperação entre a Comissão e o Conselho da Concorrência. A prescrição das infracções 
das regras de concorrência, tanto comunitária como nacional, é elevada de três para cinco 
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anos e os motivos para suspender a prescrição nacional incluem investigações da Comissão ou 
das autoridades nacionais competentes no mesmo processo. Esta harmonização afasta todos 
os obstáculos à desejável redistribuição de processos entre o Conselho da Concorrência e a 
Comissão sempre que sejam aplicáveis as regras de suspensão ou encerramento do processo 
estabelecidas no regulamento. Pela mesma razão, o poder do Conselho da Concorrência de 
suspender ou encerrar o processo foi ampliado na lei nacional a fim de ter em conta os casos 
de tratamento paralelo noutra autoridade nacional ou de avocação pela Comissão.  
 
Por último, a reforma prevê que a possibilidade de distribuir litígios ligados à aplicação de 
regras nacionais de concorrência a determinados tribunais especializados, que já existia, é 
estendida aos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. Esta regra de jurisdição especializada não está 
directamente ligada à conformidade rigorosa da legislação francesa com o direito 
comunitário, mas reflecte os princípios da coerência e convergência consagrados no artigo 3.º 
do Regulamento n.º 1/2003. As regras para a sua aplicação serão fixadas num decreto do 
Conselho de Estado a aprovar em 2005. 
  

Irlanda 
Não se registaram alterações substanciais à legislação nacional da concorrência. Todavia, para 
permitir a aplicação das disposições do Regulamento n.º 1/2003, foi aprovado o Statutory 
Instrument (S.I.) 195 of 2004 (o “instrumento normativo”).  

 
Instrumento normativo – Autoridades da Concorrência designadas 
O instrumento normativo designa todos os tribunais, excepto o Tribunal Penal Especial, para 
efeitos do artigo 5.º do regulamento; designa a Autoridade da Concorrência responsável pelas 
funções definidas nos Capítulos IV, V, VII, VIII e IX do regulamento; e designa a Autoridade 
da Concorrência, o DPP e os tribunais, ou os serviços dos tribunais, responsáveis pelas 
funções definidas nos n.os 1 e 5 do artigo 11.º, no nº 2 do artigo 27º e no nº 2 do artigo 28.º do 
regulamento. 

 
Em matéria de direito da concorrência, o instrumento normativo mantém o statu quo anterior 
à entrada em vigor do regulamento:  
• a Autoridade da Concorrência é responsável pela investigação nos casos de concorrência;  
• a Autoridade da Concorrência pode instaurar acções cíveis e a autoridade competente e/ou 

o DPP podem intentar acções penais ligadas à concorrência;  
• apenas os tribunais podem decidir da existência de violação da legislação nacional e/ou de 

infracção ao Tratado CE. 
 

Itália 
Não se registaram alterações legislativas em matéria de regras de concorrência em Itália no 
ano de 2004. 
 

Chipre 
A Comissão de Defesa da Concorrência (a seguir designada CDC) é um órgão administrativo 
independente, instituído em 1990 no momento da aprovação da Lei n.º 207/89 de defesa da 
concorrência (a seguir designada “lei”), e desde então tem constituído o órgão de investigação 
e decisão responsável pela defesa da concorrência. Além disso, após a aprovação da Lei n.º 
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22(I)/99 sobre o controlo das concentrações de empresas, o CDC tem igualmente poderes para 
investigar concentrações de empresas e decidir a sua aceitação, recusa ou aceitação 
condicional. 
 
Durante o ano de 2004, procedeu-se a uma reforma da legislação nacional a fim de adaptar as 
disposições às novas regras do Regulamento n.º 1/2003, designando o CDC como Autoridade 
da Concorrência responsável pela aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, de modo a 
assegurar o cumprimento efectivo do regulamento. A nova legislação inclui disposições que 
ampliam os actuais poderes do CDC, conferindo-lhe competências alargadas nas inspecções 
em instalações profissionais ou não. 
 
O elemento central das alterações é a revogação do sistema nacional de notificação para as 
empresas obterem certificação negativa ou isenções individuais; sendo assim, os acordos que 
preencham as condições previstas no nº 1 do artigo 5.º da Lei n.º 207/89 em vigor 
(equivalente ao n.º 3 do artigo 81.º) são juridicamente válidos e aplicáveis sem a intervenção 
de uma decisão administrativa. De igual modo, o programa relativo à imunidade dos cartéis e 
à redução de coimas, que entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2003 e fixa as bases de uma 
política de não aplicação ou redução de coimas em situações em que as empresas que façam 
parte de cartéis ilícitos, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 207/89, possam obter imunidade 
total ou redução de coimas, passará a integrar a legislação nacional com esta nova legislação.  
 
Por outro lado, nos termos do artigo 15.º do Regulamento n.º 1/2003, o Supremo Tribunal 
emitirá uma injunção processual para acolher o disposto no nº 3 do artigo 15.º, permitindo ao 
CDC a apresentação de observações escritas ou orais aos tribunais nacionais relativamente à 
aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE.  
 

Letónia 
Para garantir a aplicação descentralizada do direito comunitário da concorrência e a prestação 
de assistência à Comissão Europeia e outras autoridades da concorrência dos 
Estados-Membros nas investigações previstas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, foram 
introduzidas as seguintes alterações essenciais à legislação da concorrência em 2004: 
 

- atribuição de poderes ao Conselho da Concorrência da República da Letónia para 
aplicar o direito comunitário da concorrência; 

- amplos poderes de investigação para o Conselho da Concorrência da República da 
Letónia; 

- aprovação de instrumentos legislativos aplicáveis à investigação, análise e aplicação 
de sanções no que se refere às violações do direito comunitário da concorrência;  

- regras transitórias a aplicar se houver provas que atestem uma possível violação do 
direito comunitário da concorrência, sempre que a continuação desta violação possa 
causar prejuízo grave e irreparável à concorrência;  

- aprovação de procedimento de apoio, a assegurar pelo Conselho da Concorrência da 
República da Letónia, para as actividades de investigação da Comissão Europeia ou de 
outra Autoridade da Concorrência dos Estados-Membros da UE; 

- procedimento mais rigoroso de notificação/análise das concentrações de empresas. 
 
A lei de alteração da lei da concorrência foi aprovada pelo Saeima (Parlamento) em 22 de 
Abril de 2004 e entrou em vigor em 1 de Maio de 2004. Durante o ano de 2004, o Conselho 
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de Ministros aprovou diversos regulamentos destinados a garantir o funcionamento eficaz do 
Conselho da Concorrência.  
 
Programa de não aplicação ou redução de coimas 
Em 2004, foi aprovado o Regulamento do Governo n.º 862 sobre as modalidades de cálculo 
das coimas aplicáveis às violações da primeira parte do artigo 11.º e do artigo 13.º da lei da 
concorrência (ou seja, sobre acordos proibidos entre empresas e sobre a proibição de abusos 
de posição dominante). Este regulamento inclui igualmente o “programa de não aplicação ou 
redução de coimas”, isto é, que anula ou reduz as coimas a pagar por um participante num 
acordo de cartel horizontal, atendendo ao nível da sua cooperação com o Conselho da 
Concorrência.  

 
É possível uma isenção de 100% das coimas para as empresas que, por iniciativa própria, 
forneçam provas ao Conselho da Concorrência, desde que estas empresas não tenham sido as 
impulsionadoras deste acordo proibido específico, não tenham desempenhado um papel 
decisivo nesta actividade proibida, nem tenham forçado outras empresas a participar nessa 
actividade. As coimas podem ser reduzidas em 49% se o promotor de uma violação, que teve 
papel preponderante nas actividades proibidas, fornecer provas determinantes dessa violação.  
 
Inspecções 
Uma das alterações essenciais da lei que altera a lei da concorrência é o aumento dos poderes 
de investigação da mesa (bureau) do Conselho da Concorrência. Além dos poderes de 
investigação que já tinha, a mesa dispõe agora de novos direitos, podendo, com base numa 
decisão judicial e na presença da polícia, sem notificação prévia, inspeccionar instalações, 
veículos, apartamentos, instalações não residenciais, edifícios e outros bens imóveis de 
empresas, seus empregados ou outras pessoas, entrar e inspeccionar também eventuais 
armazéns do seu interior, de modo a poder examinar os bens e documentos que ali se 
encontrarem, pertencentes tanto às empresas como aos seus empregados.  
 
Amicus Curiae 
Um tribunal que tenha recebido uma denúncia e iniciado um processo relativamente a uma 
possível violação do direito comunitário da concorrência é obrigado a enviar uma cópia da 
denúncia ao Conselho da Concorrência da Letónia e, mais tarde, a enviar um duplicado ou 
cópia da sentença ao Conselho da Concorrência e à Comissão Europeia. Esta obrigação está 
prevista na lei da concorrência a fim de promover a figura do amicus curiae junto do 
Conselho da Concorrência e de facilitar o controlo da aplicação do direito comunitário da 
concorrência nos Estados-Membros pela Comissão Europeia.  
 
Acesso ao processo 
As empresas que alegadamente violaram a concorrência têm acesso ao processo depois de 
terem recebido o aviso do Conselho da Concorrência da República da Letónia de que as 
informações recolhidas durante as investigações são suficientes para que este Conselho tome 
uma decisão. Se as provas incluírem segredos comerciais, não serão acessíveis a terceiros. 
 
Autoridades da concorrência designadas 
O Conselho da Concorrência da República da Letónia é designado Autoridade da 
Concorrência responsável pela aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. 
 
Sanções 
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A lei da concorrência prevê a possibilidade de reduzir ou isentar totalmente do pagamento de 
coimas relativas a violações do artigo 81.º do Tratado CE as empresas que cooperem com o 
Conselho da Concorrência.  
 

Lituânia 
A adesão da Lituânia à União Europeia e a modernização das regras comunitárias da 
concorrência, em especial a adopção do Regulamento n.º 1/2003 e do Regulamento 
n.º 139/2004, implicaram alterações substanciais ao direito da concorrência lituano. Para 
facilitar a aplicação das novas regras comunitárias da concorrência após a adesão da Lituânia, 
era necessário criar as pré-condições adequadas indispensáveis, basicamente através da 
introdução de alterações à lei da concorrência de 1999 e ao Código de Processo Civil. Para 
tanto, em 15 de Abril de 2004, o Parlamento aprovou a lei que altera a lei da concorrência3, 
que entrou em vigor a 1 de Maio de 2004.  
 
A alteração da lei da concorrência, que vigora desde 1 de Maio de 2004, visava acima de tudo 
assegurar a conformidade da legislação lituana com o acervo comunitário. Este objectivo 
encontra-se expressamente consagrado no nº 3 do artigo 1.º da lei da concorrência, que indica 
que esta lei se destina a harmonizar as legislações lituana e comunitária em matéria de 
relações de concorrência. Ao mesmo artigo 1.º foi aditado um n.º 4 que remete para o anexo 
que contém o Regulamento n.º 1/2003, executado pela lei da concorrência.  
 
Além disso, foi aditado à lei da concorrência um novo Capítulo VII, “Aplicação das regras de 
concorrência da União Europeia”, cujo nº 1 do artigo 47.º estabelece que “o Conselho da 
Concorrência é a instituição autorizada a aplicar as regras de concorrência da UE; a 
fiscalização do seu cumprimento compete à Autoridade da Concorrência nacional, nos 
termos do direito comunitário da concorrência”. Esta regra amplia as competências do 
Conselho da Concorrência, garantindo a aplicação simultânea dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado CE e da lei da concorrência.  

 
Acordos restritivos (artigo 81.º) 
O sistema de notificação prévia e de isenções individuais relativamente a acordos entre 
empresas foi abolido. Os acordos que cumpram as regras e condições estabelecidas para as 
isenções por categoria são válidos a partir da sua celebração (ab initio) e não carecem de 
qualquer decisão prévia do Conselho da Concorrência. Em caso de litígio ligado à 
conformidade do acordo com as regras e condições estabelecidas para as isenções por 
categoria, o ónus da prova do cumprimento recai sobre o beneficiário da isenção. E, de igual 
modo, sempre que o Conselho da Concorrência procurar demonstrar que o acordo constitui 
uma infracção, terá de apresentar provas nesse sentido. Assim, a possibilidade de as empresas 
recorrerem ao Conselho da Concorrência para a obtenção de isenções individuais, bem como 
a obrigação de fornecerem informações relativas ao acordo celebrado em condições que 
permitem a isenção por categoria foram retirados da lei.  
 
Controlo das concentrações 
Foram introduzidas diversas novas disposições importantes na parte relativa às concentrações. 
Em primeiro lugar, o prazo para a notificação foi liberalizado. A obrigação de as empresas 
que participam numa concentração apresentarem uma notificação no prazo de sete dias após o 
                                                 
3  Lei n.º IX-2126 de 15 de Abril de 2004 relativa à alteração da lei da concorrência da República da 
Lituânia, à revogação da lei relativa ao controlo dos auxílios estatais às empresas e à alteração do artigo 1.º do 
Código de Processo Civil da República da Lituânia. 



 

 16

primeiro acto relacionado com a concentração, bem como a obrigação de suspender a 
concentração após a realização do primeiro acto até que o Conselho da Concorrência emita 
uma decisão que autorize o prosseguimento da concentração em causa, foram revogadas. Nos 
termos da lei em vigor e antes da concretização da concentração, as empresas que nela 
participam podem escolher o momento da notificação ao Conselho da Concorrência. Por 
conseguinte, foram também revogadas as sanções relativas ao incumprimento dos prazos 
fixados para a notificação de concentrações.  
 
Por outro lado, o prazo de quatro meses de que o Conselho da Concorrência dispõe para 
decidir foi igualmente liberalizado, ou seja, a pedido devidamente fundamentado da pessoa 
que notifica a concentração, pode ser prorrogado por mais um mês. Esta prorrogação pode ser 
especialmente importante em casos complexos, relativamente aos quais o Conselho da 
Concorrência tenciona aprovar a concentração mediante a imposição de determinadas 
condições e obrigações.  
 
Em segundo lugar, a lei prevê que as empresas em causa devem pagar uma taxa, fixada pelo 
Governo, de apresentação e análise da notificação de concentração. 
 
Em terceiro lugar, para efeitos de avaliação da concentração, ao critério da posição dominante 
juntou-se o critério do entrave significativo à concorrência. Para inviabilizar uma 
concentração, basta que se verifique um dos referidos critérios –a criação ou reforço de uma 
posição dominante ou a existência de entrave significativo à concorrência.  
 
Em quarto lugar, a nova redacção da lei prevê um direito adicional para o Conselho da 
Concorrência, que poderá obrigar uma empresa a apresentar uma notificação caso exista 
ameaça de que a concentração criará ou reforçará uma posição dominante ou implicará um 
entrave significativo à concorrência, mesmo que não sejam ultrapassados os limiares fixados 
na lei relativamente ao volume de negócios. Este novo regime foi introduzido atendendo à 
experiência passada, que mostrou que em determinados mercados (sobretudo no mercado dos 
serviços), as concentrações podiam ser executadas sem notificação ao Conselho da 
Concorrência, uma vez que não se atingia o limiar mínimo de volume de negócios, embora 
fosse criada ou reforçada uma posição dominante. No entanto, este novo regime só poderá ser 
aplicado se não tiverem decorrido mais de 12 meses desde a execução da concentração.  
 
Sanções 
O sistema de sanções foi alterado em conformidade com os princípios de imposição de 
sanções utilizados pela Comissão Europeia. As coimas aplicadas pelo Conselho da 
Concorrência a empresas por motivo de acordo proibido, abuso de posição dominante, 
concretização de uma concentração sujeita a notificação sem a autorização do Conselho da 
Concorrência, prosseguimento da concentração durante o período de suspensão, 
incumprimento das condições da concentração ou das obrigações vinculativas fixadas pelo 
Conselho da Concorrência, foram aumentadas até 10% do rendimento anual bruto do 
exercício financeiro anterior. Nos termos da nova legislação da concorrência, o processo de 
fixação das coimas foi aprovado pela Resolução do Governo n.º 1591 de 6 de Dezembro de 
2004.  
 
Processo de investigação 
Nos termos das novas disposições da lei da concorrência, o Conselho da Concorrência deve 
concluir as investigações relativos às denúncias de práticas restritivas não no prazo de 14 dias, 
como anteriormente, mas no prazo de 30 dias a contar da apresentação da denúncia; o 
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Conselho deve igualmente proferir uma decisão para dar início às investigações ou para se 
recusar a fazê-lo. O prazo para a conclusão das investigações foi prorrogado até cinco meses, 
existindo a possibilidade de prorrogação suplementar por mais três meses, de cada vez. De 
igual modo, na ausência de prova da alegada violação da lei, prevê-se a possibilidade de 
recusar proceder às investigações. 
 
Outra das alterações significativas diz respeito à possibilidade de encerrar as investigações. 
Nos termos das novas disposições da lei da concorrência, as investigações podem ser 
encerradas não só quando não for comprovada a violação da lei mas também quando as 
acções não tiverem causado prejuízo sério aos interesses protegidos pela lei e quando a 
empresa que tiver alegadamente violado a lei cessar voluntariamente as actividades em 
questão, apresentando ao Conselho da Concorrência um compromisso escrito no sentido de 
não prosseguir as referidas actividades. Estes compromissos vincularão as empresas em causa. 
Em caso de incumprimento, pode ser aplicada coima até 5% do volume de negócios bruto 
médio diário no exercício financeiro anterior, por cada dia de continuação da violação.  
 
No que se refere ao Regulamento n.º 1/2003, foi introduzida uma nova disposição que permite 
a utilização de medidas coercivas. Esta regra estabelece que a utilização de medidas coercivas 
durante as inspecções conduzidas pela Comissão Europeia está sujeita a autorização prévia do 
Tribunal Administrativo Regional de Vilnius.  
 
Também em conformidade com o Regulamento n.º 1/2003, o direito e o dever de aplicar 
directamente os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE foram atribuídos também aos tribunais 
nacionais; a lei da concorrência regula os aspectos judiciais específicos dos processos de 
concorrência. Por esta razão, foi aditada ao Código de Processo Civil uma disposição que 
prevê que os processos de concorrência são apreciados nos termos das regras do código, sem 
prejuízo das excepções previstas na lei da concorrência. Os tribunais devem comunicar à 
Comissão Europeia e ao Conselho da Concorrência as denúncias recebidas relativamente à 
aplicação dos artigos 81.º ou 82.º do Tratado CE. A Comissão Europeia e o Conselho da 
Concorrência podem, por iniciativa própria, apresentar observações acerca da aplicação destes 
artigos, fornecer explicações e provas, participar na sua análise, bem como apresentar 
pedidos.  
 
O novo artigo 50.º da lei da concorrência estabelece que as empresas cujos interesses 
legítimos tenham sido lesados por acções contrárias aos artigos 81.º ou 82.º do Tratado CE, ou 
por outras práticas restritivas, podem recorrer ao Tribunal Regional de Vilnius pedindo que 
seja posto termo às acções ilícitas e uma indemnização pelos danos sofridos. Assim, o 
Tribunal Regional de Vilnius tem competência exclusiva para apreciar os processos de 
indemnização por danos sofridos em resultado das práticas restritivas atrás referidas. 
 

Luxemburgo 
Através de uma lei de 17 de Maio de 2004 relativa à concorrência, o Luxemburgo alterou a 
respectiva legislação quanto a dois aspectos principais: 

• a lei veio introduzir no Luxemburgo a proibição de acordos ilícitos e abusos de 
posição dominante tal como se encontra consagrada nos artigos 81.º e 82.º do Tratado 
CE (com excepção das referências aos efeitos destas práticas sobre o comércio 
intracomunitário); 

• a lei adapta as estruturas institucionais do Luxemburgo de modo a respeitar o disposto 
no Regulamento n.º 1/2003, instituindo uma Autoridade da Concorrência 



 

 18

independente sob a forma de uma autoridade administrativa autónoma, o Conselho da 
Concorrência. Este Conselho deve fiscalizar a aplicação da legislação da concorrência, 
nacional e comunitária, decidindo sobre a existência de uma infracção a essas regras e 
impondo aos infractores obrigações destinadas a pôr termo à infracção e coimas.  

 
O Conselho da Concorrência é assistido pela Inspecção da Concorrência, que não depende 
directamente do Conselho da Concorrência mas é um serviço ligado ao ministério responsável 
pelos assuntos económicos (actualmente o Ministério dos Assuntos Económicos e Comércio 
Externo), que realiza inquéritos e investigações tanto em processos abrangidos pela legislação 
luxemburguesa como em processos abrangidos pela legislação comunitária.  
 
Os poderes e os procedimentos previstos para estes dois organismos baseiam-se, em grande 
medida, no Regulamento n.º 1/2003: 

• a Inspecção da Concorrência tem amplos poderes de inquérito: pedidos de informação; 
recolha de depoimentos; inspecções e buscas em instalações profissionais e de 
qualquer outro tipo e apreensão de documentos (as buscas e a apreensão de 
documentos carecem de autorização judicial); designação de peritos 

• o presidente do Conselho da Concorrência pode decretar medidas provisórias 
• podem ser impostas várias sanções: qualquer medida coerciva proporcional à alegada 

infracção e necessária para pôr efectivamente termo à mesma, coimas e sanções 
pecuniárias compulsórias 

• o Conselho da Concorrência pode aplicar um programa de não aplicação ou redução 
de coimas  

• o Conselho da Concorrência pode tornar vinculativos os compromissos oferecidos 
pelas empresas 

• salvaguarda de segredos comerciais e de informações confidenciais: pode ser 
apresentado um pedido neste sentido ao presidente do Conselho da Concorrência 

• os membros do Conselho da Concorrência e da Inspecção da Concorrência e os peritos 
designados pela Inspecção da Concorrência estão obrigados ao sigilo profissional 

• são garantidos os direitos de defesa das partes envolvidas: comunicação de objecções 
da Inspecção da Concorrência; acesso ao processo; audição pelo Conselho da 
Concorrência antes da tomada de decisão; recurso de qualquer decisão para o tribunal 
administrativo 

• o Conselho da Concorrência e a Inspecção da Concorrência devem cooperar com a 
Comissão Europeia e as autoridades da concorrência dos Estados-Membros, com vista 
ao intercâmbio de informações ou documentos 

• o Conselho da Concorrência e a Inspecção da Concorrência assistem a Comissão 
Europeia na aplicação do Regulamento n.º 1/2003, sobre a execução das regras de 
concorrência, e do Regulamento n.º 139/2004, sobre o controlo das concentrações.  

• a Inspecção da Concorrência coopera com os tribunais nacionais. 
 
As duas autoridades da concorrência foram finalmente instituídas apenas no final de Outubro 
de 2004, com a nomeação dos respectivos membros.  
 

Hungria 
O presidente da Autoridade da Concorrência da Hungria (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) 
e o presidente do Conselho da Concorrência do GVH emitiram duas comunicações em 
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Dezembro de 2003, que entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2004. O teor destas 
comunicações é o seguinte: 
 
Comunicação 2/2003 sobre o método de fixação de coimas em casos de antitrust 
Esta comunicação torna público e transparente o método de cálculo de coimas por parte do 
GVH. Diversos aspectos deste método diferem do método descrito nas orientações 
comunitárias para o cálculo de coimas. Ao contrário destas orientações, não existem 
montantes pré-definidos de coimas para determinados níveis ou tipos de infracção; o método 
assenta num processo com duas fases. Na primeira fase, associam-se pontos a determinadas 
características da infracção, cujo resultado é utilizado para determinar o montante de base da 
coima. Factores como a gravidade da infracção (incluindo a ameaça para a concorrência e o 
impacto no mercado), a atitude face à infracção (activa ou passiva), a imputabilidade, etc., são 
apreciados numa escala de 100 pontos. Na segunda fase do cálculo, são apreciados 
determinados factores de ajustamento, tais como a duração e a natureza repetitiva da 
infracção. Se os lucros decorrentes da infracção puderem ser determinados, o seu montante 
deve ser triplicado e constituirá uma nova base para o cálculo. O resultado deste cálculo não 
pode exceder o máximo legalmente autorizado, de 10% do volume de negócios líquido da 
empresa no último exercício financeiro, e a coima pode também ser reduzida no caso das 
situações abrangidas pela não aplicação ou redução de coimas.  

 
Comunicação 3/2003 sobre a aplicação da política de não aplicação ou redução de coimas  
O GVH elaborou o seu regime de não aplicação ou redução de coimas respeitando 
plenamente o programa comunitário nesta matéria. As características fundamentais da política 
da Hungria a este respeito correspondem às características enunciadas na comunicação 
comunitária. 
 
Dois regulamentos húngaros em matéria de isenção por categoria foram alterados com base na 
obrigação de aproximação das legislações consagrada no Acordo Europeu, uma vez que as 
regras comunitárias a este respeito, que constituíam a base das regras húngaras aplicáveis à 
isenção por categoria, tinham também sido alteradas. Estes dois regulamentos são os 
seguintes: 
− Regulamento n.º 18/2004. (II. 13.) Korm. do Governo que isenta determinados grupos de 

acordos de seguros da proibição de restrição da concorrência; 
− Regulamento n.º 19/2004. (II. 13.) Korm. do Governo que isenta determinadas categorias 

de acordos verticais do sector dos veículos a motor da proibição de restrição da 
concorrência. 

 
Estes dois novos regulamentos húngaros reproduzem, basicamente, a legislação comunitária 
relevante. 
 
Devido à adesão da Hungria à UE, a Lei X de 2002, “sobre a promulgação da Decisão n.º 
1/2002 do Conselho de Associação que substitui a Decisão n.º 2/96 do Conselho de 
Associação relativa à aplicação das regras de concorrência adoptadas nos termos do nº 3 do 
artigo 62.º do Acordo Europeu que cria uma associação entre a República da Hungria, por 
um lado, e as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por outro”, perdeu o seu 
significado, tendo sido revogada a partir de 1 de Maio de 2004. 
 
A Lei XXXI de 2003, que altera a lei da concorrência húngara em virtude da adesão, entrou 
em vigor a 1 de Maio de 2004. As disposições desta lei tratam exclusivamente da introdução 
de regras essenciais para que tanto a Autoridade da Concorrência húngara como os tribunais 
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nacionais que aplicam a legislação comunitária de concorrência possam desempenhar 
eficazmente as funções decorrentes das regras comunitárias. 
 

Malta 
Na sequência da adesão de Malta à União Europeia, a 1 de Maio de 2004, foram introduzidas 
diversas alterações à lei da concorrência (Capítulo 379, Leis de Malta). As alterações 
destinam-se, sobretudo, a atribuir ao Instituto da Concorrência Leal (Office for Fair 
Competition) poderes para investigar alegadas infracções aos artigos 81.º e 82.º do Tratado 
CE e a permitir que a Comissão do Comércio Equitativo (Commission for Fair Trading) 
aplique as regras de concorrência comunitárias conjuntamente com as regras nacionais nesta 
matéria, no que se refere às práticas anticoncorrenciais que produzam efeitos sobre o 
comércio entre Estados-Membros. Deste modo, a Lei III de 2004, que entrou em vigor a 1 de 
Maio de 2004, adaptou a lei da concorrência ao Regulamento n.º 1/2003. As principais 
alterações são as seguintes: 
 
Interpretação 
O artigo 2.º da lei da concorrência estabelece a interpretação legal de vários conceitos e 
expressões nela utilizados. Algumas destas definições foram alteradas de modo a prever a 
investigação descentralizada e a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE pelo Instituto 
da Concorrência Leal e pela Comissão do Comércio Equitativo, respectivamente. Algumas 
das alterações mais importantes são referidas em seguida, encontrando-se sublinhado e em 
itálico a parte alterada: 
 
• por “mercado relevante” entende-se o mercado para o produto, quer no interior de Malta 

ou limitado a uma área ou localidade específicas no interior de Malta, quer fora de Malta, 
independentemente de ser limitado a um período específico de tempo ou a uma estação do 
ano;  

 
• por “prática restritiva” entende-se um acordo entre empresas, uma decisão de uma 

associação de empresas ou uma prática concertada proibida nos termos do artigo 5.º da 
presente lei ou do artigo 81.º do Tratado CE e/ou o abuso de uma posição dominante, por 
uma ou mais empresas, proibido nos termos do artigo 9.º da presente lei ou do artigo 82.º 
do Tratado CE. 

 
Por outro lado, foram aditadas novas definições ao artigo 2.º da lei para: “Tratado CE”, 
“Comissão Europeia”, “Estados-Membros” e “Autoridade nacional da concorrência”.  
 
Alteração de disposições substantivas (artigos 5.º e 9.º) 
O artigo 5.º da lei, que no n.º 1 proíbe 

“qualquer acordo entre empresas, qualquer decisão de uma associação de 
empresas e qualquer prática concertada entre empresas que tenham como 
objectivo ou efeito impedir, restringir ou distorcer a concorrência no interior de 
Malta ou em qualquer parte do seu território (…)” 
 

inclui agora dois novos n.os 5 e 6, que transpõem o artigo 3.º do Regulamento n.º 1/2003. A 
sua redacção é a seguinte: 

“5. O artigo 81.º do Tratado CE também é aplicável sempre que qualquer 
acordo entre empresas, qualquer decisão de uma associação de empresas ou 
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qualquer prática concertada possam afectar seriamente o comércio entre Malta e 
qualquer um dos Estados-Membros.  
 
6. A aplicação dos n.os 1, 2 e 3 não pode levar à proibição de acordos, decisões 
de associações ou práticas concertadas susceptíveis de afectar o comércio entre 
os Estados-Membros mas que não restrinjam a concorrência na acepção do n.º 1 
do artigo 81.º do Tratado CE, ou que reúnam as condições do n.º 3 do artigo 
81.º do Tratado CE ou se encontrem abrangidos por um regulamento de 
aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE.” 

 
O artigo 9.º, que anteriormente proibia apenas o abuso de uma posição dominante no interior 
de Malta ou em qualquer parte do seu território, inclui agora um novo nº 5, com a seguinte 
redacção: 

“O artigo 82.º do Tratado CE também é aplicável sempre que qualquer abuso 
de uma empresa possa afectar o comércio entre Malta e um ou mais Estados-
Membros.” 
 

Alterações das disposições processuais 
Os artigos 7.º (isenções individuais) e 10.º (certificados negativos) foram revogados. Por 
conseguinte, as empresas devem agora proceder a uma auto-avaliação para determinar se 
reúnem as condições de isenção previstas no nº 3 do artigo 5.º. 

 
Incumbe à empresa ou associação de empresas que invoca o benefício previsto no n.º 3 do 
artigo 5.º o ónus da prova do preenchimento das condições nele previstas (nº 4 do artigo 5.º). 
 
Ampliação dos poderes de investigação (artigo 12.º) 
As alterações do nº 1 do artigo 12.º ampliaram os poderes do director do Instituto da 
Concorrência Leal para abrir investigações. Assim, as investigações podem ser efectuadas: 

 por sua própria iniciativa 
 a pedido do ministro com a pasta do comércio 
 na sequência de uma alegação razoável de incumprimento das disposições da lei, 

apresentada por escrito por um denunciante 
 a pedido de uma ANC designada, de qualquer Estado-Membro ou da Comissão 

Europeia. 
 

O nº 1 do artigo 12.º-A confere ao director o poder de, após a conclusão de uma investigação, 
proferir uma decisão fundamentada de verificação da existência de uma infracção aos artigos 
5.º e/ou 9.º (desde que seja de âmbito local). No entanto, em caso de infracção grave ao nº 1 do 
artigo 5.º e/ou do nº 1 do artigo 9.º, o artigo 12.º-A obriga o director a enviar um relatório com 
as respectivas conclusões à Comissão do Comércio Equitativo. A Lei III de 2004 veio aditar 
um n.º 3 ao artigo 12.º-A, que estende esta obrigação do director aos casos de alegadas 
infracções aos artigos 81.º e/ou 82.º Em ambos os casos, portanto, é à Comissão do Comércio 
Equitativo que compete decidir da existência de uma infracção. 
 
O nº 2 do artigo 33.º, que confere ao ministro com a pasta do comércio poderes para elaborar 
legislação relativa a determinadas situações abrangidas pela lei da concorrência, foi igualmente 
alterado no sentido de incluir o poder de elaborar legislação que permita a aplicação do 
Regulamento n.º 1/2003. Esta legislação pode prever, nomeadamente, o seguinte: 

i) poderes do Instituto da Concorrência Leal para conduzir investigações conjuntas, 
cooperar e trocar informações com outras autoridades da concorrência nacionais;  
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ii) procedimento para a cooperação entre a Comissão do Comércio Equitativo, a 
Comissão Europeia, os tribunais nacionais e as autoridades da concorrência; 
iii) o poder de suprimir ou reduzir a coima aplicável nas investigações de cartéis. 

 
Soluções para as infracções 
A Lei III de 2004 veio substituir na íntegra o artigo 13.º, de modo a conferir ao director do 
Instituto da Concorrência Leal o poder discricionário de decretar ordens de cessação e 
renúncia e/ou ordens de cumprimento no momento em que profere uma decisão que verifica a 
existência de uma infracção ao nº 1 do artigo 5.º e/ou ao nº 1 do artigo 9.º da lei da 
concorrência. Em caso de infracções graves ao nº 1 do artigo 5.º e ao nº 1 do artigo 9.º desta 
lei e de infracções aos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, só a Comissão do Comércio 
Equitativo é competente para decretar ordens de cessação e renúncia e/ou ordens de 
cumprimento. 

• Uma ordem de cessação e desistência é definida como uma ordem para cessar e 
renunciar imediatamente à participação nos acordos, decisões, práticas ou condutas em 
causa; 

• Uma ordem de cumprimento estabelece soluções de conduta ou de carácter estrutural 
(proporcionais à infracção cometida) destinadas à empresa ou empresas em causa, no 
intuito de pôr termo à infracção de forma imediata e efectiva. 

- As soluções de carácter estrutural só podem ser impostas quando não houver 
qualquer solução de conduta igualmente eficaz ou quando qualquer solução de 
conduta igualmente eficaz for mais onerosa para a empresa do que a solução de 
carácter estrutural. 

 
Alterações que reflectem o “efeito directo” do artigo 81.º do Tratado CE 
Anteriormente à Lei III de 2004, o nº 1 do artigo 16.º da lei da concorrência previa que, se a 
Comissão do Comércio Equitativo tivesse declarado que um acordo, decisão ou prática 
infringia o disposto no artigo 5.º, qualquer pessoa que, após a publicação desta decisão, 
praticasse um acto no âmbito do acordo, decisão ou prática em causa seria considerada 
culpada pela violação do referido artigo. Actualmente, o n.º 1 do artigo 16.º estabelece o 
seguinte: 
 

“Qualquer pessoa cuja actuação viole os artigos 5.º e/ou 9.º da presente lei, 
e/ou os artigos 81.º e/ou 82.º do Tratado CE será considerada culpada pela 
infracção da presente lei.” 
 

Por conseguinte, podem agora ser impostas sanções penais (ver abaixo) pelas infracções 
cometidas mesmo antes da decisão do Instituto da Concorrência Leal ou da Comissão do 
Comércio Equitativo de verificação da existência de uma infracção, mesmo que a infracção já 
tenha cessado após a publicação da decisão. 
 
Intercâmbio de informações 
O nº 2 do artigo 33.º que confere ao ministro com a pasta do comércio poderes para elaborar 
legislação relativa a determinadas situações abrangidas pela lei da concorrência, foi alterado 
de modo a conferir, entre outros aspectos, “poderes ao Instituto da Concorrência Leal para 
conduzir investigações conjuntas, cooperar e trocar informações com outros autoridades da 
concorrência nacionais”, bem como estabelecer “o procedimento para a cooperação entre a 
Comissão do Comércio Equitativo, a Comissão Europeia, os tribunais nacionais e as 
autoridades da concorrência”.  
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Sanções 
A lei da concorrência previa sanções penais para as infracções às suas disposições desde a sua 
entrada em vigor, em 1995. Estas sanções são de natureza pecuniária e, em caso de violação 
dos artigos 5.º e/ou 9.º da lei, consistem numa coima com um valor de 1 a 10% do volume de 
negócios da empresa que cometeu a infracção, desde que não seja inferior a 3 000 liras 
maltesas. 
 
Regulamento interno da Comissão do Comércio Equitativo 
O anexo da lei da concorrência, que estabelece diversas regras processuais relativas à 
Comissão do Comércio Equitativo, também foi alterado pela Lei III de 2004, de modo a 
reflectir a adesão de Malta à União Europeia. 
 
A regra 8, alínea c), do anexo diz respeito à possibilidade de a Comissão Europeia, em todos 
os casos que impliquem a aplicação dos artigos 81.º e/ou 82.º do Tratado CE, apresentar 
observações relativamente a todas as questões apreciadas pela Comissão do Comércio 
Equitativo, bem como quaisquer documentos ou outras provas eventualmente relevantes. 
Além disso, a redacção da regra 13 foi alterada de modo a deixar bem claro que, na 
interpretação da lei, a Comissão do Comércio Equitativo pode recorrer aos acórdãos do 
Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça, bem como às decisões e declarações 
relevantes da Comissão Europeia, incluindo comunicações de interpretação e direito derivado 
em matéria de concorrência. 
 

Países Baixos 
Aplicação das regras de concorrência comunitárias (Capítulo 10 da lei da concorrência, 
artigo 88.º) 
O director-geral é designado como Autoridade da Concorrência para os Países Baixos, nos 
termos do Regulamento n.º 1/2003, e como autoridade autorizada, nos termos do 
Regulamento n.º 139/2004, e exerce os poderes previstos, nos termos da legislação baseada no 
artigo 83.º do Tratado CE, para aplicar os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, assim como para 
decidir, nos termos do artigo 84.º do Tratado CE, sobre a admissibilidade de acordos 
restritivos e abusos de posição dominante no mercado comum. 

 
Sanções / Aumento da coima máxima aplicável aos que infringem a obrigação de cooperar 
(art. 69.º da lei da concorrência) 
O director-geral pode impor a quem não respeite o artigo 5:20(1) da lei geral sobre o direito 
administrativo relativamente aos funcionários referidos no artigo 50(1), 52(1) ou 89g(1), uma 
coima que não exceda 450 000 euros ou, caso se trate de uma empresa ou de uma associação 
de empresas, e se este montante for mais elevado, uma coima que não exceda 1% do volume 
de negócios da empresa ou o volume de negócios total da empresa que inclui a associação de 
empresas, respectivamente, no exercício financeiro anterior à decisão. 

 
Outras questões 
Supressão do sistema de notificação dos acordos (art. 17.º da lei da concorrência) e introdução 
de um sistema de excepção legal (art. 6.3 da lei da concorrência). 
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Áustria 
Em 2004, foram preparados projectos legislativos destinados a alterar a lei da concorrência e a 
aprovar uma nova lei dos cartéis; a introdução de um mecanismo de avaliação (consulta 
pública) foi agendada para o Inverno de 2005. 
 
Após a última reforma, sobretudo institucional, as regras substantivas da lei da concorrência 
austríaca devem agora ser aproximadas da legislação comunitária. A introdução do sistema de 
excepção legal e de disposições estritamente baseadas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE 
constitui o ponto essencial da reforma; a consagração na lei da possibilidade de conferir o 
estatuto de testemunha principal deverá contribuir para reforçar ainda mais a eficácia da 
aplicação da lei.  
 

Polónia 
Na Polónia, as regras em matéria de concorrência constam da lei de 15 de Dezembro de 2000 
sobre a concorrência e a defesa do consumidor (“lei da concorrência e defesa do 
consumidor”, “lei da concorrência polaca”), que entrou em vigor a 1 de Abril de 2001. Esta 
lei respeita a legislação comunitária, nomeadamente os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. O 
artigo 5.º da lei da concorrência e defesa do consumidor4 proíbe os acordos que restringem a 
concorrência e o artigo 8.º proíbe o abuso de uma posição dominante no mercado. 
 
A proibição consagrada no artigo 5.º não se aplica se a quota de mercado total das partes do 
acordo não exceder 5% para os acordos horizontais e 10% para os acordos verticais, nas 
situações em que a infracção não inclua a fixação de preços, o controlo ou a limitação da 
produção, a partilha do mercado ou a fixação das condições das propostas apresentadas em 
concursos públicos.  
 
O Conselho de Ministros pode aprovar legislação em matéria de isenções por categoria, com 
base no artigo 7.º Actualmente, estão em vigor cinco regulamentos nesta matéria. O sistema 
de notificação de isenções individuais nunca existiu na Polónia. 
 
Por força da lei da concorrência polaca, as responsabilidades da Autoridade Antimonopólio 
foram conferidas ao presidente do Instituto da Concorrência e Defesa do Consumidor (ICDC). 
O presidente deste instituto pode desencadear mecanismos explicativos e antimonopólio, na 
sequência de uma denúncia ou a título oficioso, tendo ainda poderes para ordenar a realização 
de inspecções.  
 
Poderes de investigação da Autoridade da Concorrência polaca 
O presidente do Instituto pode exigir às empresas ou associações de empresas a apresentação 
de todas as informações necessárias. O funcionário autorizado do ICDC ou a Inspecção do 
Comércio (“inspector”) pode: 
• entrar nas instalações, edifícios, salas ou outros equipamentos e meios de transporte 

pertencentes ao empresário sujeito à inspecção e exigir a apresentação de documentos 
relacionados com o objecto da inspecção, e também tomar notas; 

• exigir do empresário sujeito à inspecção explicações orais relevantes para o objecto da 
inspecção; 

                                                 
4  Salvo indicação em contrário, todos os artigos referidos na contribuição da Polónia são artigos da lei da 
concorrência e defesa do consumidor. 
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• proceder a buscas nas instalações, nos termos do mandado do tribunal da concorrência e 
defesa do consumidor, emitido a pedido do presidente do Instituto; esta busca pode ser 
efectuada pelo inspector ou (segundo instruções do presidente do Instituto) pela polícia; 

• apreender os documentos que possam ser utilizados como provas.  
 
O presidente do Instituto pode ainda convocar e ouvir testemunhas e realizar audiências para 
as quais tem competência para convocar as partes e as testemunhas, assim como solicitar 
pareceres a peritos. 
 
Caso as informações fornecidas por uma empresa durante as investigações sejam falsas, 
enganosas ou caso a empresa se recuse a fornecer as informações exigidas pela autoridade 
durante as investigações ou a cooperar com a autoridade durante a inspecção, o presidente do 
Instituto pode aplicar-lhe uma coima até 50 milhões de euros. 
 
As informações recolhidas pelo presidente do Instituto durante as investigações só podem ser 
utilizadas noutros processos conduzidos pela Autoridade da Concorrência ou em sede de 
processo penal. 
 
No caso de a investigação antimonopólio confirmar a existência de prática anticoncorrencial, 
o presidente do ICDC profere uma decisão que proíbe o acordo ou prática e aplica sanções 
aos empresários envolvidos na infracção (o montante das coimas a aplicar não pode exceder 
10% do volume de negócios do exercício financeiro anterior). Nos termos da lei da 
concorrência polaca, das decisões antimonopólio proferidas pelo presidente do Instituto cabe 
recurso para o Tribunal da Concorrência e Defesa do Consumidor. 
 
As regras de controlo das concentrações incluídas na lei de 2000 são já muito próximas da 
legislação comunitária nesta matéria. Nos casos em que o volume de negócios dos 
participantes na concentração for superior a 50 milhões de euros, é obrigatório notificar a 
concentração antes da sua concretização (artigo 12.º). O artigo 13.º estabelece uma lista de 
isenções à obrigação de notificar a concentração. Nos termos das regras polacas de controlo 
das concentrações, é aplicável o critério do entrave significativo à concorrência efectiva. Por 
outro lado, a lei da concorrência polaca permite que o presidente do ICDC emita autorizações 
condicionais, em caso de necessidade. 
 
Breve descrição dos principais desenvolvimentos no domínio legislativo  
Em 1 de Maio de 2004 entrou em vigor a lei que altera a lei da concorrência e defesa do 
consumidor. O objectivo das alterações consistia na harmonização das regras polacas relativas 
à política da concorrência com as disposições comunitárias nesta matéria, em especial com os 
Regulamentos n.os 1/2003 e 139/2004 recentemente adoptados. Nos termos das referidas 
alterações, o presidente do Instituto da Concorrência e Defesa do Consumidor foi designado 
como Autoridade da Concorrência competente para aplicar os artigos 81.º e 82.º do Tratado 
CE. Foram introduzidos no ordenamento jurídico polaco mecanismos previstos pelo direito 
comunitário, tais como medidas provisórias, compromissos ou o programa de não aplicação 
ou redução de coimas. 
 
A fim de assegurar a plena conformidade das regras polacas em matéria de concorrência com 
o Regulamento n.º 1/2003, foram modernizadas as regras processuais relativas à rejeição de 
denúncias, à suspensão e à conclusão dos procedimentos. Foram ainda aditadas à lei da 
concorrência e defesa do consumidor novas disposições sobre intercâmbio de informações, 
inspecções e buscas. 
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O critério da posição dominante foi substituído pelo critério do entrave significativo à 
concorrência efectiva: nos termos do artigo 17.º, o presidente do Instituto da Concorrência e 
Defesa do Consumidor autoriza a concentração se esta não implicar uma restrição à 
concorrência no mercado, especialmente através da criação ou do reforço de uma posição 
dominante no mercado. No seguimento das recomendações e observações da UE e da OCDE, 
foi revogado o n.º 2 do artigo 13.º da lei da concorrência polaca. Este número estabelecia que 
a empresa não era obrigada a notificar uma concentração se a quota de mercado total das 
partes não excedesse 20%. O n.º 4 do artigo 94.º foi igualmente revogado, pelo que, desde 1 
de Maio de 2004, a lei polaca não prevê a possibilidade de uma notificação de concentração a 
posteriori. 
 
No que se refere aos procedimentos judiciais nos casos de concorrência: 
• foi instituída uma instância judicial adicional para os processos de concorrência – as 

decisões do Tribunal da Concorrência e Defesa do Consumidor podem ser objecto de 
recurso para o Tribunal de Recurso (anteriormente, as partes apenas podiam apresentar 
recurso destas decisões no Supremo Tribunal), uma vez que as alterações ao Código de 
Processo Civil entraram em vigor a 18 de Agosto de 2004;  

• na sequência das alterações ao Código de Processo Civil, aplicáveis desde 1 de Maio de 
2004, o ordenamento jurídico polaco prevê a figura do amicus curiae nos processos de 
concorrência.  

 
Autoridades da Concorrência designadas 
Desde 1 de Maio de 2004, o presidente do Instituto da Concorrência e Defesa do Consumidor 
é responsável pela aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. O n.º 1 do artigo 24.º da lei 
da concorrência polaca estabelece a base para esta designação. 
 
Programa de não aplicação ou redução de coimas 
Foram incluídas na lei da concorrência polaca novas disposições relativas ao tratamento das 
empresas que forneçam espontaneamente informações sobre cartéis (artigos 103.º-A e 103.º-
B). A empresa que faz parte do cartel e que toma a iniciativa de fornecer à Autoridade da 
Concorrência informações suficientes para a abertura de uma investigação ou provas que 
permitam a adopção de uma decisão que verifique a existência de um cartel pode beneficiar 
de imunidade total no que se refere à aplicação de coimas, desde que estejam reunidas 
determinadas condições (cooperação durante a investigação, renúncia imediata à participação 
no cartel, o requerente não pode ser o iniciador nem o instigador do cartel e as informações ou 
provas apresentadas pelo requerente não deviam estar já à disposição da autoridade). Nos 
termos do programa de não aplicação ou redução de coimas polaco, é possível reduzir as 
coimas aplicáveis às empresas que participem num cartel e que forneçam ao presidente do 
ICDC provas da existência de um cartel mas que não preencham todas as condições exigidas 
para a obtenção da imunidade total. As regras processuais aplicáveis aos pedidos de não 
aplicação ou redução de coimas encontram-se no Regulamento do Conselho de Ministros de 
18 de Maio de 2004, que entrou em vigor a 22 de Junho de 2004. 
 
Inspecções 
Nos termos do artigo 22.º do Regulamento n.º 1/2003, o presidente do Instituto da 
Concorrência e Defesa do Consumidor, pode autorizar a participação dos funcionários da 
ANC numa inspecção. 
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A partir de 1 de Maio de 2004, por força do artigo 61.º-A da lei da concorrência e defesa do 
consumidor, a Autoridade da Concorrência polaca pode, sem abrir um inquérito separado, 
conduzir inspecções, incluindo buscas, caso uma empresa se oponha à inspecção conduzida 
pela Comissão ou pela Autoridade Nacional da Concorrência, com base no Regulamento 
n.º 1/2003 ou no Regulamento n.º 139/2004. Pode igualmente conduzir inspecções sem dar 
início a um inquérito separado ao aplicar o artigo 22.º do Regulamento n.º 1/2003 ou o artigo 
12.º do Regulamento n.º 139/2004.  
 
O n.º 1a do artigo 58.º recentemente aprovado da lei da concorrência e defesa do consumidor 
estabelece que, em casos urgentes, se existir suspeita razoável da ocorrência de uma infracção 
grave, a ordem do tribunal para a realização da inspecção pode ser decretada antes da abertura 
formal do processo pela Autoridade da Concorrência polaca.  
 
As regras em matéria de inspecções e buscas voltaram a ser aprovadas a fim de dotar a 
Autoridade da Concorrência polaca de mecanismos mais eficazes para realizar a instrução; 
esta é a razão para a ampliação da lista de documentos e de instalações não profissionais 
sujeitos a buscas.  
 
Amicus curiae 
A alteração da lei de concorrência polaca de 2004 introduziu a figura do amicus curiae no 
ordenamento jurídico polaco. O artigo 479.º, n.º 6a, do Código de Processo Civil permite que 
as autoridades da concorrência competentes apresentem observações escritas ou orais 
relativas à aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. 
 
Intercâmbio de informações 
Para harmonizar a legislação polaca com o disposto no Regulamento n.º 1/2003 em matéria de 
intercâmbio de informações, o artigo 65.º foi alterado: aditou-se um n.º 3, nos termos do qual 
é possível utilizar (com base no Regulamento n.º 1/2003) as informações recolhidas pelo 
presidente do Instituto da Concorrência e Defesa do Consumidor durante o processo. As 
informações recebidas pelo ICDC com base no artigo 12.º do Regulamento n.º 1/2003 só 
podem ser utilizadas durante o processo nos termos das condições em que foram transmitidas, 
que incluem uma obrigação de não aplicar sanções. 
 
Acesso ao processo 
Desde 1 de Maio de 2004, a limitação do direito de acesso ao processo pode justificar-se, não 
só devido ao risco de divulgação de segredos comerciais ou outros segredos legalmente 
protegidos, mas também para proteger o interesse público, como decorre da alteração ao 
artigo 62.º da lei da concorrência e defesa do consumidor. Esta limitação é aplicável a todos e 
não apenas às partes no processo. 
 
Novas regras processuais 
A investigação relativa a um processo de concorrência deve estar concluída no prazo de cinco 
meses (anteriormente, este prazo era de quatro meses). O presidente do Instituto da 
Concorrência e Defesa do Consumidor deve encerrar o processo ou indeferir a denúncia se a 
Comissão Europeia já estiver a apreciar o caso. Se uma Autoridade da Concorrência de outro 
Estado-Membro já estiver a apreciar o caso, o presidente do Instituto pode encerrar ou 
suspender o processo ou indeferir a denúncia. 
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Sanções 
A disposição que estabelecia que uma coima aplicada a uma empresa que tenha infringido 
regras de concorrência na Polónia não pode exceder cinco milhões de euros foi revogada 
devido à alteração atrás referida. Desde 1 de Maio de 2004, as sanções aplicáveis à violação 
de regras de concorrência substantivas são calculadas apenas com base no volume de 
negócios da empresa durante o exercício financeiro anterior (as coimas não podem ser 
superiores a 10% do volume de negócios). Esta alteração implica que as coimas aplicadas às 
empresas podem agora ser muito superiores ao limite de cinco milhões de euros prescrito na 
versão anterior da lei da concorrência polaca. 
 

Portugal 
Em Portugal, não se registaram desenvolvimentos no domínio legislativo nem alterações às 
regras da concorrência no ano de 2004. 
 

Eslovénia 
O novo sistema para a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE na União Europeia 
exigia algumas adaptações a nível nacional na Eslovénia, sobretudo a nível processual. Em 
2004, era necessário proceder a alterações da lei da prevenção das restrições da concorrência5, 
tendo em conta o Regulamento n.º 1/2003. O sistema de notificação de acordos foi revogado e 
introduzido um sistema de excepção legal. Nos termos das recentes alterações, o Instituto de 
Defesa da Concorrência foi designado como autoridade competente para a aplicação dos 
artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. Além disso, foram introduzidos novos tipos de decisões, 
incluindo decisões de compromisso.  

 

Eslováquia 
O Instituto Antimonopólio da República Eslovaca preparou as alterações à Lei n.º 136/2001 
de defesa da concorrência – em consequência, a Lei n.º 204/2004 entrou em vigor a 1 de Maio 
de 2004, introduzindo as seguintes alterações: 
 
Programa de não aplicação ou redução de coimas 
A alteração da lei veio ampliar a possibilidade de utilizar o programa de não aplicação ou 
redução de coimas, distinguindo duas situações em duas disposições independentes da lei – 
não aplicação de coimas ou redução de 50% das mesmas. Foram fixadas as condições para a 
aplicação desta disposição. Prevêem-se apenas duas condições para a aplicação de uma 
redução de 50% da coima imposta a uma empresa que participe num acordo horizontal que 
restrinja a concorrência: 

a) a empresa deve fornecer, por sua iniciativa, provas significativas que, juntamente com 
informações e documentos já acessíveis ao Instituto, permitam que este comprove a 
violação da proibição constante do artigo 4.º ou de legislação especial; 
b) a empresa deve pôr termo à participação num acordo que restrinja a concorrência, o 
mais tardar no momento em que fornece as provas referidas na alínea a).  
 

O Instituto espera que as alterações venham simplificar a aplicação prática do programa de 
não aplicação ou redução de coimas.  
 
                                                 
5  Jornal Oficial da RS, n.os 56/1999 e 37/2004. 
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Inspecções 
Com base no Regulamento n.º 1/2003, as alterações introduziram a possibilidade de realizar 
inspecções em instalações privadas das empresas; tanto o Instituto como a Comissão carecem 
de um mandado judicial. O Instituto tem uma nova atribuição que consiste em apresentar ao 
tribunal que ordenou a inspecção um relatório da mesma. Os funcionários do Instituto 
dispõem agora de mais poderes para a realização de inspecções: 

a) proibir o acesso a informação ou documentação ou selar, por período determinado, as 
instalações onde decorre a inspecção, na medida do necessário para proceder às 
investigações;  
b) apreender a informação e os documentos pelo tempo necessário para fazer cópias ou 
tomar conhecimento das informações, no caso de o Instituto não poder fazê-lo durante a 
inspecção, principalmente por motivos técnicos. O Instituto deve registar este facto em 
auto. 

 
Se não lhes for facultada a entrada, os funcionários do Instituto podem forçar o acesso a 
edifícios, instalações e meios de transporte. Durante uma inspecção, os funcionários do 
Instituto podem, na sequência de um pedido não atendido de fornecimento de informações e 
documentos, inspeccionar os edifícios, instalações ou meios de transporte para forçar o acesso 
às informações ou aos documentos, vencendo a resistência ou os obstáculos criados. O 
Instituto pode recorrer a terceiros para garantir que os obstáculos são ultrapassados. O 
Instituto deve registar este facto em auto. 
 
Amicus curiae 
O Código de Processo Civil foi igualmente alterado pela Lei n.º 204/2004, nos termos da qual 
a Comissão e o Instituto podem apresentar observações escritas sobre os factos jurídicos 
directamente relacionados com o objecto do processo de aplicação da disposição constante de 
legislação especial. O tribunal pode deferir o pedido da Comissão ou do Instituto no sentido 
de prestar declarações orais.  
 
Para efeitos de preparação das referidas declarações, o tribunal é obrigado a autorizar que a 
Comissão e o Instituto consultem o processo, retirem extractos e façam cópias do mesmo. 
Com base no pedido da Comissão e do Instituto, o tribunal também é obrigado a entregar 
cópias de qualquer documento relacionado com o objecto do processo necessário para a 
preparação das declarações.  
 
Intercâmbio de informações 
Uma vez que a obrigação de informar a Comissão ou o Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias decorre directamente do Tratado e do Regulamento n.º 1/2003, não se incluíram 
disposições relativas ao intercâmbio de informações. 
 
Autoridades da Concorrência designadas 
A alteração da lei de defesa da concorrência veio introduzir várias mudanças significativas 
neste domínio. 
 
O n.º 1, alínea b), do artigo 22º da lei confere ao Instituto o direito geral de proferir uma 
decisão que declare que a conduta ou actividade de uma empresa é proibida nos termos da lei 
de defesa da concorrência (legislação nacional) ou de legislação especial (artigos 81.º e 82.º 
do Tratado CE); este organismo deve escolher entre a obrigação de pôr termo a essa conduta e 
a obrigação de sanar a situação ilegal. O Instituto é competente, portanto, para abrir processos 
em caso de violação do direito da concorrência comunitário. 
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Em simultâneo, a alteração da lei veio estabelecer que tanto as disposições processuais da lei 
de defesa da concorrência como a disposição que permite a aplicação de coimas (artigos 22.º a 
40.º da lei) também se aplicam aos processos do Instituto, sempre que estes se destinem a 
avaliar actividades e actos de empresas à luz de legislação especial (Regulamento n.º 1/2003). 
 
Sanções 
A referida alteração introduziu modificações significativas em matéria de aplicação de coimas 
e respectivo montante. Acima de tudo, a possibilidade de aplicar uma sanção a uma empresa 
que não cumpra uma decisão do Instituto é ampliada de forma significativa. O Instituto pode 
aplicar uma coima que pode atingir 10% do volume de negócios às empresas que não 
preencham uma condição, que violem uma obrigação ou um compromisso imposto por uma 
decisão do Instituto, que não cumpram uma decisão do Instituto ou que tenham violado a 
proibição de exercer direitos e obrigações resultantes de uma concentração, a menos que o 
Instituto tenha concedido uma isenção. 
 
Outra das inovações consiste na possibilidade de aplicar uma coima que pode atingir dois 
milhões de coroas eslovacas (cerca de 50 000 euros) aos órgãos administrativos públicos, às 
administrações locais e aos organismos de interesse específico que, no exercício das 
respectivas funções, sejam elas da administração pública, autónoma ou delegada, tenham 
beneficiado determinadas empresas concedendo-lhes apoio evidente ou entravando a 
concorrência de qualquer outra forma. Anteriormente à alteração, era apenas possível avisar a 
entidade em causa ou solicitar uma solução e informar a entidade superior. 

O Instituto pode igualmente aplicar uma coima que pode atingir cinco milhões de coroas 
eslovacas (cerca de 125 000 euros) a uma empresa ou entidade jurídica que não cumpra a 
obrigação de fornecer ao Instituto, no prazo indicado, os documentos ou informações 
exigidos, ou que forneça informações ou documentos falsos ou incompletos, ou ainda que não 
permita a inspecção e a entrada nas respectivas instalações, profissionais ou não. Entre as 
reformas da políticas de sanções contam-se também as alterações ao programa de não 
aplicação ou redução de coimas. 

Outras questões 
Em conformidade com o Regulamento n.º 1/2003, o Instituto pode encerrar os processos em 
matéria de abuso de posição dominante e de acordos que restrinjam a concorrência mediante 
uma decisão que imponha à empresa o cumprimento dos compromissos por ela apresentados 
ao Instituto para efeitos de eliminação das eventuais restrições à concorrência. O Instituto 
pode proferir uma decisão desse tipo com duração determinada.  

O Instituto pode também alterar ou anular a decisão por sua própria iniciativa se:  
a) as condições decisivas para a tomada da decisão se tiverem alterado de forma substancial 
após a sua emissão;  
b) a empresa não cumprir os compromissos impostos pela decisão do Instituto; ou 
c) se as informações fornecidas pela empresa, que foram decisivas para a tomada da decisão, 
forem incompletas ou falsas. 

Finlândia 
O projecto de lei do Governo de alteração da lei finlandesa das restrições à concorrência 
finlandesa (lei da concorrência) foi apresentado ao Parlamento em 19 de Fevereiro de 2004. A 
nova versão da lei da concorrência é aplicada desde 1 de Maio de 2004. As alterações 
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introduzidas na lei da concorrência seguem, em grande medida, a reforma do sistema de 
aplicação das regras de concorrência comunitárias. A harmonização incide, sobretudo, na 
avaliação das restrições à concorrência relacionadas com acordos de fornecimento e entrega. 
A harmonização também implica a extensão do âmbito do princípio da proibição consagrado 
na legislação de concorrência finlandesa.  
 
A lei da concorrência inclui agora regras que correspondem aos artigos 81.º e 82.º do Tratado 
CE. Tal como o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE, o novo artigo 4.º proíbe as restrições à 
concorrência decorrentes de acordos. Tal como o artigo 82.º do Tratado CE, o artigo 6.º 
proíbe o abuso de uma posição dominante. O artigo 4.º abrange tanto os acordos horizontais 
entre concorrentes como acordos verticais relativos a acordos de fornecimento e entrega. 
Além disso, o artigo 4.º veio substituir o anterior artigo sobre a proibição de imposição de 
preços de revenda (IPR) e o artigo 9.º anteriormente aplicável a acordos de fornecimento e 
entrega. Apesar da proibição da IPR, as restrições à concorrência relacionadas com acordos de 
fornecimento e entrega eram permitidas desde que não afectassem negativamente a 
concorrência. Actualmente, todas as restrições à concorrência relacionadas com canais de 
distribuição são abrangidas pelo princípio da proibição consagrado no artigo 4.º; o artigo 5.º 
da lei da concorrência prevê a excepção legal correspondente ao n.º 3 do artigo 81.º do 
Tratado CE. No âmbito da reforma, as isenções nacionais e o sistema de certificação negativa 
foram abandonados e foi introduzida uma alteração à aplicação directa da regra de isenção 
prevista na lei. Visto que a lei da concorrência é aplicada em conformidade com as regras de 
concorrência comunitárias, a comunicação da Comissão relativa à regra de minimis e também 
os regulamentos da Comissão sobre as isenções por categoria e comunicações conexas são 
referidos como documentos de orientação interpretativa. 
 
No âmbito da reforma, as disposições relativas ao montante das coimas por infracção foram 
também revistas e foi introduzido um sistema de não aplicação de coimas em processos de 
cartéis. A primeira empresa a revelar a existência de um cartel beneficiará, nos termos do 
artigo 9.º, de imunidade total, desde que: 1) forneça as informações sobre uma restrição à 
concorrência à Autoridade da Concorrência Finlandesa (ACF), permitindo-lhe intervir, 2) 
forneça as informações antes de a ACF as ter obtido por outra via, 3) entregue à ACF todos os 
documentos e informações na sua posse, 4) coopere com a ACF durante toda a investigação 
da restrição à concorrência e 5) tenha posto termo ou ponha termo à participação na restrição 
no momento de fornecimento das informações. Se estiverem reunidas estas condições, a ACF 
não propõe ao Tribunal do Mercado a aplicação de uma coima por violação da concorrência à 
empresa em questão. Assim, o primeiro membro a denunciar o cartel beneficia de imunidade 
quanto à aplicação de coimas. A imunidade só pode ser concedida a um único membro do 
cartel. As coimas aplicáveis aos outros membros do cartel podem ser reduzidas nos termos do 
novo artigo 8.º, desde que estes prestem assistência considerável à ACF durante a 
investigação relativa ao cartel. Nos termos do artigo 8.º, a redução ou não aplicação de coimas 
é possível relativamente a todas as restrições à concorrência. As coimas não podem exceder o 
montante máximo de 10% do volume de negócios total da empresa ou associação de empresas 
em causa no exercício financeiro anterior. 
 
As Autoridades da Concorrência nacionais designadas são a ACF e o Tribunal do Mercado. 
Os poderes das Autoridades da Concorrência foram revistos no âmbito da reforma. A decisão 
de pôr termo a uma prática proibida será agora proferida pela ACF e não pelo Tribunal do 
Mercado. Das decisões da ACF cabe recurso para o Tribunal do Mercado, que é competente 
para aplicação de coimas por violação da concorrência. Das decisões do Tribunal do Mercado 
cabe recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. O Tribunal do Mercado pode conceder 
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a autorização necessária para inspeccionar instalações não profissionais nos termos da ordem 
constante de decisão da Comissão. A ACF tem os poderes necessários para assistir a 
Comissão. 
 

Suécia 
Os ajustamentos da legislação sueca por força do Regulamento n.º 1/2003 foram efectuados 
em 1 de Julho de 2004. As principais alterações da lei da concorrência sueca relativas à 
aplicação do Regulamento n.º 1/2003 são indicadas em seguida. 
 
Para cumprir a obrigação de informação dos tribunais, foi aprovado um regulamento que 
estabelece o seguinte: “Sempre que um tribunal geral ou o Tribunal do Mercado proferirem 
um acórdão ou sentença final sobre a aplicação dos artigos 81.º ou 82.º do Tratado CE, deve 
ser enviada, nesse mesmo dia, uma cópia do acórdão ou sentença à Autoridade da 
Concorrência.” 
 
A lei da concorrência sueca foi igualmente alterada para adaptar as regras nacionais ao novo 
sistema comunitário. As empresas já não poderão obter certificados negativos ou isenções da 
Autoridade da Concorrência sueca para os respectivos acordos e práticas. A possibilidade de 
receber uma isenção individual da Autoridade da Concorrência foi substituída por uma 
“excepção legal” relativamente à proibição de cooperação anticoncorrencial entre empresas, 
desde que as condições exigidas estejam preenchidas. Os certificados negativos concedidos 
nos termos da legislação nacional antes de 1 de Julho de 2004 continuam a ser aplicáveis. As 
decisões de isenção proferidas nos termos da legislação nacional pela Autoridade da 
Concorrência antes de 1 de Julho de 2004 continuam a ser aplicáveis até à data nelas fixada. 
O sistema nacional de isenções por categoria será mantido até nova decisão. 
 
Autoridades da Concorrência 
O Governo determina quais os tribunais e outras entidades a designar como autoridades da 
concorrência em conformidade com o Regulamento n.º 1/2003, caso a presente lei não o faça 
(artigo 5.º da lei da concorrência). 
 
Obrigação de fornecer informações e investigações nos termos do nº 1 do artigo 45.º da lei 
da concorrência 
As obrigações das empresas estabelecidas no nº 1 do artigo 45.º da lei da concorrência sueca 
foram alargadas às situações que a Autoridade da Concorrência sueca aprecia a pedido de 
uma Autoridade da Concorrência de outro Estado-Membro da União Europeia (nº 2 do artigo 
45.º da lei da concorrência).  
 
Pedido de inspecção 
A pedido da Autoridade da Concorrência sueca, o Tribunal Municipal de Estocolmo pode 
ordenar a esta autoridade a realização de uma inspecção às instalações de uma empresa a fim 
de verificar eventuais infracções às proibições constantes dos artigos 6.º ou 19.º da lei da 
concorrência ou dos artigos 81.º ou 82.º do Tratado CE (nº 1 do artigo 47.º da lei da 
concorrência). O primeiro parágrafo também se aplica aos pedidos apresentados pela 
Autoridade da Concorrência sueca a pedido da Autoridade da Concorrência de outro 
Estado-Membro da União Europeia (nº 2 do artigo 47.º da lei da concorrência). 
 
Autorização prévia 
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As questões relativas à autorização prévia prevista no nº 3 do artigo 21.º do Regulamento 
n.º 1/2003 são apreciadas pelo Tribunal Municipal de Estocolmo a pedido da Autoridade da 
Concorrência sueca (artigo 53.º-A da lei da concorrência). 
 
Aplicação do artigo 15.º do Regulamento n.º 1/2003 
As observações apresentadas pela Comissão Europeia ou pela Autoridade da Concorrência 
sueca nos termos do artigo 15.º do Regulamento n.º 1/2003 podem ser tidas em conta pelo 
tribunal sem a intervenção de uma das partes. As partes devem ter a faculdade de apresentar 
as respectivas observações a este respeito (artigo 70.º da lei da concorrência).  

 

Reino Unido 
Em 2004 foram introduzidas alterações substanciais à lei da concorrência de 1998, a fim de 
conferir ao Instituto do Comércio Equitativo (Office of Fair Trading – OFT) e a outras ANC 
do Reino Unido6 (neste texto, deve entender-se por “OFT” não só este instituto como todas as 
ANC no que se refere aos sectores respectivos) os poderes necessários para actuar de forma 
eficaz na era da pós-modernização e também de adaptar determinados aspectos da legislação 
nacional em matéria de concorrência ao regime comunitário da pós-modernização.  
 
Estas alterações incluem a revogação das disposições relativas à notificação da lei da 
concorrência de 1998 que, quando estavam em vigor, permitiam que as empresas solicitassem 
decisões relativas à eventual infracção da proibição do Capítulo I (correspondente ao artigo 
81.º) ou da proibição do Capítulo II (correspondente ao artigo 82.º). 
 
As partes da lei da concorrência de 1998 relativas aos poderes de investigação do OFT foram 
alteradas, de modo a estender a possibilidade de exercer estes poderes às investigações 
realizadas nos termos dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. Foram aditadas novas disposições 
à lei da concorrência de 1998, permitindo que o OFT seja mandatado, em nome da Comissão 
Europeia, para realizar as inspecções previstas no nº 3 do artigo 21.º e que o OFT conduza as 
investigações previstas no nº 2 do artigo 22.º em nome da Comissão Europeia e as 
investigações previstas no nº 1 do artigo 22.º, em nome de outras ANC. As ANC do Reino 
Unido podem igualmente decretar injunções e sanções financeiras pela violação dos artigos 
81.º e 82.º do Tratado CE. Das decisões de violação dos artigos 81.º e 82.º cabe recurso para o 
Tribunal de Recurso da Concorrência, o mesmo se aplicando às decisões de violação dos 
Capítulos I ou II. 
 
A lei da concorrência de 1998 foi também alterada de modo a permitir que o OFT aceite 
compromissos vinculativos em casos ligados tanto aos Capítulos I e II como aos artigos 81.º e 
82.º do Tratado CE.  
 
O montante máximo das coimas a aplicar por violação dos Capítulos I e II ou dos artigos 81.º 
e 82.º também foi ajustado. Anteriormente, o montante máximo da coima aplicável era 10% 
do volume de negócios realizado no Reino Unido pela empresa, considerando no máximo os 
três exercícios financeiros anteriores à infracção (dependendo da sua duração). Neste 
momento, o montante máximo da coima aplicável é de 10% do volume de negócios realizado 

                                                 
6  A saber, Office of Communications, Gas and Electricity Markets Authority, Northern Ireland Authority 
for Energy Regulation, Director General for Water Services, Office of Rail Regulation e Civil Aviation 
Authority. Todas estas autoridades são competentes, juntamente com o OFT, para aplicar a Lei da Concorrência 
de 1998 e os artigos 81.º e 82.º nos respectivos sectores regulados. 
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a nível mundial pela empresa no exercício financeiro anterior à decisão de violação dos 
artigos 81.ºe 82.º ou dos Capítulos I e II.  
 
O programa de não aplicação ou redução de coimas do Reino Unido foi ampliado para 
permitir que o OFT reduza ou não aplique coimas nos processos ligados tanto ao artigo 81.º 
como ao Capítulo I. 
 
Em Dezembro de 2004, o OFT publicou 12 directrizes e duas séries de regras de interpretação 
relativamente à aplicação concreta dos artigos 81.º e 82.º e da proibição constante nos 
Capítulos I e II no Reino Unido na era da pós-modernização.  
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1.2.  Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelas Autoridades da Concorrência 

nacionais 

As decisões referidas nesta secção são as decisões tomadas em 2004 indicadas pelas 
Autoridades da Concorrência nacionais que aplicam os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. 
Em 2004, a Comissão Europeia foi informada de 33 decisões nos termos do n.º 4 do artigo 
11.º do Regulamento n.º 1/2003. Nem todas elas chegaram a ser adoptadas em 2004, pelo que 
não são referidas neste texto.  

Dinamarca 
Em 29 de Setembro de 2004, o Conselho da Concorrência da Dinamarca adoptou uma decisão 
relativa ao alegado abuso por parte da Post Danmark A/S da sua posição dominante no 
mercado da distribuição de correspondência sem endereço e semanários locais. O Conselho da 
Concorrência concluiu que a Post Danmark tinha violado o artigo 82.º do Tratado CE e o nº 1 
do artigo 11.º da lei da concorrência dinamarquesa, por praticar preços discriminatórios. 
 
Em 24 de Dezembro de 2004, o Conselho da Concorrência da Dinamarca adoptou uma 
decisão na qual se indicava que a Post Danmark A/S não tinha abusado da sua posição 
dominante aplicando preços predatórios no mercado de distribuição de correspondência sem 
endereço e semanários locais. 
 

Alemanha 
Durante o período de referência, a Autoridade da Concorrência alemã (Bundeskartellamst) 
aplicou as regras de concorrência comunitárias nos seguintes processos: 
 
(1) Pequenos e médios fabricantes de produtos pré-fabricados de betão comunicaram a 

formação de um cartel no Noroeste da Alemanha. Tendo analisado o acordo, o 
Bundeskartellamst concluiu que os efeitos do cartel se faziam sentir também nos Países 
Baixos vizinhos e que as disposições contratuais continham restrições graves não 
abrangidas pelo n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE. O cartel em questão foi, portanto, 
proibido, tendo sido interposto recurso da decisão.  

(2) Na sequência da notificação do prolongamento de um cartel de racionalização, que tinha 
sido isento até Setembro de 2005, o Instituto Federal de Cartéis comunicou aos fabricantes 
de lajes de betão que participavam no cartel as suas preocupações relativamente à 
conformidade das regras do acordo em matéria de preços e quotas com o artigo 81.º do 
Tratado CE. Assim, a notificação foi retirada.  

(3) Um projecto da Henkel KgaA e da US Lord Corporation para criar uma empresa comum 
detida em partes iguais no domínio dos aglutinantes e revestimentos foi abandonada 
depois de o Bundeskartellamst se ter manifestado preocupado com o respeito das regras da 
concorrência. O projecto teria de ser proibida uma vez que violava o artigo 1.º da GWB e 
o artigo 81.º do Tratado CE. 

(4) As disposições em matéria de qualidade e ensaios aplicadas pela associação para a 
qualidade Acrylwanne e.V. a painéis e banheiras de acrílico celular foram analisadas pelo 
Bundeskartellamst, nomeadamente para verificar a sua conformidade com o artigo 81.º do 
Tratado CE. Foram levantadas objecções relativamente a uma disposição segundo a qual 
só os fabricantes de acrílico fundido podiam tornar-se membros da associação para a 
qualidade. Dado que, até à data, na ausência do rótulo de qualidade em questão, não se 
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verifica qualquer efeito significativo sobre o êxito comercial de banheiras de plástico, 
acabou por não ser proibida a aplicação das disposições em matéria de qualidade.  

(5) Num processo relativo à notificação da interrupção do método POZ (um método de 
pagamento com “cartão ec” nos terminais dos pontos de venda) em 1 de Julho de 2005, o 
Bundeskartellamst utilizou a sua influência para assegurar uma prorrogação do prazo até 
31 de Dezembro de 2006. A notificação foi analisada, nomeadamente, à luz do artigo 81.º 
do Tratado CE. 

(6) O Bundeskartellamst encerrou o processo contra uma empresa de comercialização de 
solários por violação do artigo 81.º do Tratado CE. As cláusulas não conformes dos 
acordos entre a empresa de comercialização e os seus fornecedores foram alteradas.  

(7) Um acordo de cooperação em matéria de compra no domínio dos produtos de uso 
doméstico foi exaustivamente analisado relativamente a uma isenção do controlo de 
concentrações nos termos do artigo 81.º do Tratado CE respeitava, segundo o 
Bundeskartellamst, as condições do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado.  

(8) O Bundeskartellamst analisou um acordo de cooperação celebrado entre empresas de 
autocarros para assegurar o cumprimento das instruções das autoridades responsáveis, na 
acepção da lei do transporte de passageiros, e participar nos concursos do sector do 
transporte local de passageiros, no intuito de avaliar a sua conformidade com o artigo 81.º 
do Tratado CE. Na opinião do Instituto, estavam preenchidas as condições do n.º 3 do 
artigo 81.º do Tratado CE.  

(9) O estabelecimento de cooperação comercial no domínio das entregas no mercado grossista 
de produtos lácteos e outros alimentos, o chamado mercado externo, foi considerado 
conforme com as regras de controlo das concentrações. A análise dos diversos aspectos da 
cooperação mostrou que, para o Bundeskartellamst, estes preenchiam as condições 
previstas no n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE. 

(10) Foi analisada a compatibilidade com a legislação comunitária (artigo 81.º do Tratado 
CE) do cartel da racionalização criado pela associação Fleurop. Enquanto a Fleurop AG 
continuar a respeitar as condições previstas para a isenção nos termos da lei da 
concorrência nacional, o Bundeskartellamst presume que as suas actividades não carecem 
de medidas por força das regras comunitárias da concorrência.  

(11) Em resposta às denúncias de diversos fornecedores de serviços postais concorrentes, o 
Bundeskartellamst intentou um processo de abuso de posição dominante contra a 
Deutsche Post AG, ao abrigo ao artigo 20.º da GWB e do artigo 82.º do Tratado CE, 
devido ao alegado entrave desleal e tratamento desigual objectivamente injustificado na 
concessão de acesso parcial aos serviços, nos termos do artigo 28.º da lei dos serviços 
postais. Este processo foi intentado pelo Bundeskartellamst contra a Deutsche Post AG ao 
abrigo do artigo 82.º do Tratado CE, devido à recusa desta empresa de facultar acesso 
parcial à sua rede de cartas com peso inferior aos limites fixados na licença exclusiva. 
Atendendo à repartição de tarefas na rede europeia da concorrência, a Comissão Europeia 
não interveio neste processo. 

(12) Em resposta às denúncias de diversas editoras de jornais, o Bundeskartellamst deu 
início a uma investigação preliminar relativamente à fixação de preços da Deutsche Post 
AG quanto ao seu produto “Einkauf Aktuell”. A investigação foi encerrada depois de se 
tornar claro que a fundamentação apresentada para o alegado abuso sob a forma de 
estratégia de fixação de preços predatórios, nos termos do artigo 82.º do Tratado CE, era 
insuficiente.  
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(13) Na sequência da aquisição da Duales System Deutschland AG por um investidor 
financeiro, a anterior distribuição dos accionistas, semelhante a um cartel, foi dissolvida. 
A totalidade dos grandes retalhistas e das grandes empresas industriais foi afastada do 
círculo de accionistas. A proporção dos accionistas dos sectores do retalho e da indústria 
foi reduzida para menos de 5%. Na sequência desta reestruturação, o processo contra a 
DSD pôde ser encerrado. O caso foi analisado, designadamente, à luz do artigo 81.º do 
Tratado CE. 

(14) Num processo intentado ao abrigo do artigo 81.º do Tratado CE relativamente à 
criação de um sistema nacional de recuperação de embalagens de bebidas descartáveis, 
sujeita a depósito obrigatório, e de pagamento de depósito pelas embalagens descartáveis, 
o Bundeskartellamst não levantou objecções, à luz do direito da concorrência, às partes 
em causa: Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG e VfW AG.  

(15) A criação de uma empresa comum para o aluguer de quartos de hotel por ocasião do 
campeonato mundial de futebol de 2006 beneficiou de uma isenção no âmbito de um 
processo de controlo de concentrações. Apesar de a concentração implicar uma restrição 
da concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE, o Instituto Federal de 
Cartéis considerou que não se justificava agir contra a empresa comum visto que eram 
observadas as condições do n.º 3 do mesmo artigo. 

(16) Segundo um acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, as 
federações de caixas de seguro de doença não constituem empresas na acepção do artigo 
81.º do Tratado CE quando estabelecem montantes máximos fixos para o reembolso do 
custo de medicamentos. Com base nesta decisão, foram encerrados vários processos de 
análise da regra do “montante fixo”.  

 

Espanha 
Decisões do Tribunal da Concorrência –  
Processos anteriores a 1 de Maio de 2004 
Processo ASTEL/TELEFÓNICA: Serviço da Concorrência n.º 2340/01, Tribunal da 
Concorrência n.º 557/03  
Em 29 de Novembro de 2001, a ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) apresentou uma denúncia ao Serviço 
da Concorrência contra a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA), invocando 
práticas restritivas proibidas pelo artigo 6.º da lei da concorrência e pelo artigo 82.º do 
Tratado CE. A requerente defendia a existência de um abuso de posição dominante, que 
consistia no tratamento discriminatório dos pedidos de pré-atribuição, na prestação de 
determinados serviços pela TELEFÓNICA apenas se os consumidores não dispusessem de 
pré-atribuições junto dos concorrentes e no recurso a práticas comerciais para recuperar 
clientes que induziam os utilizadores em erro.  
 
Em 17 de Fevereiro de 2003, depois de analisada a denúncia, o Serviço da Concorrência 
enviou um relatório ao Tribunal da Concorrência recomendando-lhe que verificasse a 
existência de uma infracção e aplicasse uma coima.  
 
Em 1 de Abril de 2004, o Tribunal da Concorrência proferiu a Decisão 557/03 que declara 
que a TELEFÓNICA infringiu o artigo 6.º da lei da concorrência e o artigo 82.º do Tratado 
CE, por ter abusado de uma posição dominante, prestando determinados serviços apenas se os 
consumidores não dispusessem de pré-atribuições junto dos seus concorrentes e realizando 
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campanhas publicitárias ofensivas para os concorrentes e que induziam os utilizadores em 
erro. O Tribunal ordenou à TELEFÓNICA o pagamento de uma coima de 57 milhões de 
euros e a cessação das referidas práticas.  
 
Processos posteriores a 1 de Maio de 2004 
Processo ASEMPRE/CORREOS: Serviço da Concorrência n.º 2353/02, Tribunal da 
Concorrência n.º 568/03  
Em 21 de Janeiro de 2002, a ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) apresentou uma denúncia ao 
Serviço da Concorrência contra a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS), invocando violação do artigo 6.º da lei da concorrência e do artigo 82.º do 
Tratado CE. A requerente alegava que os CORREOS celebravam contratos com grandes 
clientes para a prestação conjunta de serviços postais oferecidos em concorrência com outros 
operadores e de serviços legalmente reservados aos CORREOS, e que esta empresa aplicava 
políticas de preços predatórios recorrendo a subvenções cruzadas. 
 
O Serviço da Concorrência comentou as alegadas práticas de aplicação de preços predatórios 
noutro processo (Serviço da Concorrência n.º 2353/02) e, a 10 de Setembro de 2003, enviou 
ao Tribunal da Concorrência um relatório recomendando-lhe a verificação de uma infracção e 
a aplicação de uma coima aos CORREOS por abuso de posição dominante, devido à 
celebração de contratos exclusivos e contratos para a prestação conjunta de serviços postais 
reservados e não reservados e à aplicação de condições diferentes a serviços equivalentes. 
 
Em 15 de Setembro de 2004, o Tribunal da Concorrência proferiu a Decisão 608/04 que 
declarava que a empresa CORREOS tinha infringido o artigo 6.º da lei da concorrência e o 
artigo 82.º do Tratado CE por ter abusado da sua posição dominante no mercado regulado dos 
serviços postais, ao celebrar contratos exclusivos com grandes descontos para prestação de 
serviços postais reservados por lei aos CORREOS e de outros serviços não regulados. O 
Tribunal ordenou à empresa CORREOS o pagamento de uma coima de 15 milhões de euros e 
a cessação das referidas práticas. 
 
Processo SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Serviço da Concorrência n.º 
2023/99, Tribunal da Concorrência n.º R 611/04.  
Este processo teve origem numa denúncia apresentada em 1999 ao Serviço da Concorrência 
pela SPAIN PHARMA contra os LABORATORIOS ALTER (ALTER) e a GLAXO 
WELLCOME (GLAXO), que originou dois processos diferentes. O processo em apreço 
refere-se à recusa da ALTER e da GLAXO de fornecer determinados produtos farmacêuticos, 
anterior a Abril de 1998. 
 
Em 16 de Março de 2004, o Serviço da Concorrência decidiu encerrar o processo com base na 
ausência de provas de abuso de uma posição dominante, na acepção do artigo 6.º da lei da 
concorrência e do artigo 82.º do Tratado CE. Em 2 de Abril de 2004, a SPAIN PHARMA 
recorreu desta decisão para o Tribunal da Concorrência, que o indeferiu na Decisão 
R 611/2004, de 13 de Outubro de 2004, uma vez que estava de acordo com as conclusões do 
Serviço da Concorrência no que se refere à definição de um mercado do produto e à ausência 
de posição dominante colectiva ou individual, e considerando ainda que a recusa de fornecer 
produtos era justificada visto que os pedidos de fornecimento da SPAIN PHARMA 
aumentaram cerca de 400% relativamente ao período anterior. 
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Processo EDICIONES MUSICALES: Serviço da Concorrência n.º 2420/03, Tribunal da 
Concorrência n.º R 609/04.  
Em 25 de Outubro de 2002, as empresas UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., 
EDICIONES MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING 
HOLDINGS LLC S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. e PEERMUSIC 
ESPAÑOLA S.A. apresentaram uma denúncia ao Serviço da Concorrência contra a 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) por abuso de posição 
dominante e concorrência desleal na gestão dos direitos de autor, violando os artigos 6.º e 7.º 
da lei da concorrência e o artigo 82.º do Tratado CE. Em 26 de Junho de 2003, as requerentes 
estenderam a denúncia à decisão da assembleia geral anual da SGAE. 
 
Após a análise dos factos, a 19 de Fevereiro de 2004, o Serviço da Concorrência decidiu 
encerrar o processo com base na inexistência de prova suficiente das infracções invocadas e 
no facto de muitas das actividades contestadas terem carácter essencialmente privado. 
 
As requerentes interpuseram recurso da decisão do Serviço da Concorrência para o Tribunal 
da Concorrência, que a confirmou, na decisão R 609/04 de 16 de Dezembro de 2004, 
declarando que as investigações efectuadas pelo Serviço da Concorrência não revelaram 
qualquer abuso de posição dominante. Este tribunal considerou também que as práticas 
contestadas consistiam sobretudo em litígios cíveis resultantes de relações internas entre 
parceiros da SGAE, entre os quais se incluem as cinco empresas que apresentaram a 
denúncia. 
 
Processo UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) e MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL e AMENA: Serviço da Concorrência n.º 2421/02, 2435/02 e 
2436/02, Tribunal da Concorrência n.º 571/03, 572/03 e 573/03. 
Em 31 de Outubro de 2002, as empresas UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) e MCI 
WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), operadoras de telefones fixos, apresentaram 
duas denúncias ao Serviço da Concorrência contra as operadoras de telefones móveis 
TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL e AMENA por abuso de posição 
dominante no mercado de terminação de chamadas nas respectivas redes móveis. As práticas 
invocadas consistem em preços discriminatórios do fornecimento grossista do serviço de 
terminação de chamadas na própria rede e numa grande diferença entre os preços grossistas 
do serviço de terminação de chamadas oferecido aos concorrentes e os preços retalhistas do 
serviço de telefone móvel oferecido pelos operadores móveis às empresas.  
 
O Serviço da Concorrência examinou os três processos (um para cada operador móvel) e 
enviou os relatórios para o Tribunal da Concorrência recomendando-lhe a verificação da 
existência de um infracção e a aplicação de uma coima, defendendo que os alegados delitos 
constituíam um abuso de posição dominante, proibida pelo artigo 6.º da lei da concorrência e 
pelo artigo 82.º do Tratado CE. 
 
No entanto, nas Decisões 571/03 e 572/03, de 22 de Dezembro de 2004, e 573/03, de 20 de 
Dezembro de 2004, o Tribunal da Concorrência não considerou que existisse prova suficiente 
das alegadas infracções.  
 

França 
Decisão n.º 04-D-32 de 8 de Julho de 2004 
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O Grupo More France apresentou uma denúncia ao Conselho da Concorrência referindo que 
após lhe ter sido atribuído o contrato de fornecimento de mobiliário urbano publicitário pelo 
município de Rennes, em Julho de 1997, anteriormente na titularidade da JC Decaux, o Grupo 
Decaux abusou da sua posição dominante impedindo que o Grupo More explorasse 
comercialmente o contrato que tinha acabado de obter. Em 1998, o Grupo Decaux detinha 
quase 80% do mercado do mobiliário urbano publicitário dependente de autoridades locais. 
Além disso, o Conselho considerou que o Grupo Decaux tinha uma posição dominante neste 
mercado. Considerou igualmente que este grupo tinha abusado da sua posição dominante e 
infringido o artigo 82.º do Tratado CE e o artigo L 420-2 do Código Comercial devido ao 
seguinte comportamento: 
- contestação indevida do termo do contrato de fornecimento de mobiliário urbano 

publicitário celebrado com o município de Rennes; 
- ameaça de desmontar total e imediatamente os abrigos das paragens de autocarro da 

cidade no meio do Inverno, no intuito de adiar a desmontagem das restantes partes do seu 
mobiliário; 

- recusa de cooperar com o novo adjudicatário para uma melhor coordenação da 
substituição dos abrigos das paragens de autocarro; 

- manutenção e exploração do respectivo mobiliário após o termo do contrato;  
- oferta aos maiores anunciantes de espaço gratuito para cartazes de campanhas 

publicitárias em Rennes, impedindo assim que o Grupo More France utilizasse o espaço 
publicitário do mobiliário urbano; 

- adopção de preços discriminatórios apenas no município de Rennes para que os 
anunciantes não recorressem ao seu concorrente, o Grupo More France. 

O Conselho considerou que este comportamento contribuiu para que o Grupo Decaux 
mantivesse o seu quase-monopólio no mercado nacional de mobiliário urbano publicitário e 
aplicou-lhe uma coima de 700 000 euros. 
 
Decisão n.º 04-D-48 de 14 de Outubro de 2004 
Na sequência de uma denúncia da Tenor, uma associação que representa operadores de 
telecomunicações, o Conselho da Concorrência aplicou coimas de 18 milhões e de 2 milhões 
de euros, respectivamente, à France Télécom e à SFR. O Conselho considerou que estes 
operadores, verticalmente integrados nos mercados da telefonia fixa e móvel, recorriam a 
práticas de compressão de preços, oferecendo às empresas médias e aos clientes mais 
importantes serviços “fixo para móvel” com preços retalhistas incompatíveis com os encargos 
de terminação de chamadas em vigor no respectivo sector de telefonia móvel (as empresas em 
questão eram a FTM, mais tarde Orange, e a SFR). Assim, as ofertas eram feitas a preços que 
não cobriam os custos variáveis ligados à prestação dos serviços em causa. Além disso, estas 
práticas ocorreram entre Abril de 1999 e o final de 2001, período em que não existiam ou não 
estavam ainda amplamente disponíveis soluções alternativas como o reencaminhamento 
internacional ou a caixa móvel. Para as operadoras que entrassem no mercado da telefonia 
fixa, este facto implicava que não podiam oferecer às empresas preços competitivos para o 
fornecimento de serviços de comunicação de postos fixos para as redes móveis da Itinéris ou 
SFR, ou através da interconexão directa com as redes FTM ou SFR, sem incorrer em perdas. 
Uma vez que a Bouygues Télécom não tinha uma posição dominante nos mercados das 
chamadas da rede fixa para a rede móvel, não estava sujeita à proibição. A decisão do 
Conselho da Concorrência foi revista e alterada por um acórdão do Tribunal de Recurso de 
Paris, em 12 de Abril de 2005. A requerente, a associação ETNA (ex-Tenor), recorreu deste 
acórdão do Tribunal de Recurso para o Tribunal de Cassação. 
 
Decisão n.º 04-D-49 de 28 de Outubro de 2004 



 

 41

Os centros de inseminação artificial tinham adoptado práticas para impedir que os criadores 
de gado seleccionassem livremente o fornecedor de serviços para a introdução de sémen no 
gado no âmbito da inseminação artificial bovina. Estas práticas destinavam-se, 
nomeadamente, a impedir que os consumidores seleccionassem o veterinário para a prestação 
do serviço, que seria, deste modo, indicado pelo especialista do centro aprovado que 
abrangesse a área dos consumidores. Cada um dos centros em causa, com uma posição 
dominante na respectiva área geográfica, recorria a uma ou mais das seguintes práticas: 
- recusa, sem motivo razoável, de entrega aos veterinários do certificado que os autoriza a 

prestar serviços de inseminação artificial; 
- subordinação da emissão desses certificados a condições anticoncorrenciais, tais como 

cláusulas de aprovação do consumidor; 
- criação de restrições relativas aos serviços de inseminação terapêutica prestados por 

veterinários; 
- introdução de uma cláusula de exclusividade no que se refere ao sémen; 
- tarifação que não distingue o preço do sémen do preço do serviço prestado; 
- aplicação de um acordo promovido pela União Nacional das Cooperativas Agrícolas de 

Criação e de Inseminação Artificial (UNCEIA) que recomenda aos membros a celebração 
de acordos com cláusulas anticoncorrenciais, especialmente as que se destinam a limitar o 
número de clientes de um veterinário.  

O Sindicato Nacional dos Veterinários do Sector Privado (SNVEL) apresentou uma denúncia 
ao Conselho. Este organismo aplicou coimas entre 300 e 71 200 euros aos centros e à 
UNICEIA por violação do artigo L. 420-1 do Código Comercial e do artigo 81.º do Tratado 
CE e do artigo L. 420-2 do Código Comercial e artigo 82.º do Tratado CE, ordenando-lhes 
que pusessem termo à respectiva conduta e que publicassem a decisão numa revista agrícola. 
 
Decisão n.º 04-D-65 de 30 de Novembro de 2004 
Em 10 de Abril 2001, o Conselho da Concorrência, no parecer sobre a denúncia apresentada 
pelo Ministro dos Assuntos Económicos, comunicou ao Grupo La Poste que determinados 
descontos concedidos a clientes importantes nos seus contratos comerciais constituíam um 
entrave à concorrência. Em 1 de Julho de 2002, o Conselho, tendo considerado que a La Poste 
não tinha atendido a todas as suas recomendações, decidiu proceder, por sua iniciativa, ao 
exame dos contratos. O resultado foi a Decisão n.º 04-D-65, na qual o Conselho considera 
que, embora a La Poste tivesse alterado alguns dos seus contratos comerciais desde 1 de 
Janeiro de 2002, tinha continuado a conceder descontos de subordinação e de fidelidade até 1 
de Janeiro de 2003 no sector da venda por correspondência, que representa uma parte muito 
substancial das suas actividades. Mantendo a coerência das suas decisões, o Conselho 
considerou que estas práticas constituíam abusos de posição dominante. No entanto, a La 
Poste optou por considerar-se culpada e assumiu compromissos específicos no sentido de 
renunciar no futuro a todas as condutas que restrinjam a concorrência. Tendo em conta estes 
compromissos, o Conselho decidiu reduzir em 90% a coima aplicada. 
 
Decisão n.º 04-D-74 de 21 de Dezembro de 2004 
Este processo refere-se a uma denúncia apresentada ao Conselho da Concorrência sobre 
práticas identificadas entre 1993 e 1996 no mercado de ligações marítimas entre França e as 
ilhas de Jersey e Guernsey. As práticas afectavam o comércio entre Estados-Membros visto 
que o transporte para as ilhas Anglo-Normandas envolve consumidores europeus e os 
principais concorrentes eram uma empresa francesa e uma empresa britânica.  
O Conselho considerou que relativamente às empresas em causa – Emeraude Lines e Condor 
Ferries – se verificava uma prática concertada destinada e impedir a determinação dos preços 
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pelas forças do mercado. Estas práticas destinavam-se sobretudo a excluir novos operadores 
do mercado em questão. 
Todavia, o Conselho não aplicou qualquer coima porque, por um lado, a Emeraude Lines é 
alvo de um processo colectivo e realiza apenas uma pequena parte do seu volume de negócios 
em França e, por outro, a Condor Ferries não realiza qualquer volume de negócios em França. 
No momento da ocorrência dos factos, a legislação francesa não permitia a aplicação de 
coimas apenas com base no volume de negócios nacional: só a partir de 2001 passou a ser 
possível incluir o volume de negócios mundial para este fim. 
 
Decisão n.º 04-D-05 de 24 de Fevereiro de 2004 
A Phoenix Pharma, distribuidor grossista de produtos farmacêuticos, apresentou uma 
denúncia ao Conselho da Concorrência quanto aos fundamentos e solicitando medidas 
provisórias no que se refere à contingentação das compras estabelecida pelos principais 
laboratórios farmacêuticos do mercado francês. 
No que se refere à existência de uma prática restritiva, o Conselho mencionou o acórdão 
Bayer/Adalat do Tribunal de Primeira Instância e considerou não existirem indícios de 
concordância de vontades num acordo entre os laboratórios em questão ou entre estes 
laboratórios e um ou mais grossistas. Indicou também que cada um dos laboratórios tem 
interesse, independentemente das medidas adoptadas por outros laboratórios, na aplicação 
unilateral de medidas que lhe permitam, por um lado, cumprir os compromissos assumidos 
perante as autoridades públicas no sentido de dar resposta ao consumo de medicamentos e, 
por outro, evitar a escassez decorrente da exportação de medicamentos em larga escala.  
Dado que a situação implica o abuso de uma posição dominante, o Conselho considera não 
poder excluir, nesta fase das investigações, que o funcionamento dos sistemas de 
contingentação dos laboratórios constitua uma restrição à concorrência no mercado de 
fornecimento grossista de medicamentos, nomeadamente através da criação de um entrave à 
entrada no mercado. Deste modo, o Conselho decidiu que a denúncia da Phoenix Pharma era 
admissível. No entanto, uma vez que as condições exigidas para a tomada de medidas 
provisórias não estavam preenchidas, recusou o pedido da Phoenix Pharma a este respeito. 
 
Decisão n.º 04-D-73 de 21 de Dezembro de 2004 
A Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) apresentou uma denúncia ao 
Conselho da Concorrência relativo ao abuso de uma posição dominante por parte da France 
Télécom e suas filiais no fornecimento de acesso à Internet. Queixava-se de que a France 
Télécom havia utilizado subvenções cruzadas em benefício da sua filial Wanadoo Interactive 
em detrimento dos concorrentes, denegrido os parceiros e utilizado dados de que dispunha na 
qualidade de fornecedor de serviços de telefonia fixa para facilitar as ofertas feitas pela 
Wanadoo. 
O Conselho, na Decisão n.º 04-D-73, decidiu a favor da France Télécom e indeferiu a 
denúncia contra as práticas desta empresa no domínio do fornecimento de acesso à Internet. O 
Conselho não acolheu a alegação de concessão de subvenções cruzadas, visto não ter provas 
de que a diferença entre as comissões pagas pela Wanadoo e os custos reais da France 
Télécom era financiada por um excedente de receitas decorrente da exploração do seu 
quase-monopólio da rede local e não por fundos acumulados pelo operador histórico nas suas 
outras actividades concorrenciais. De igual modo, o Conselho não acolheu a alegação de 
fixação de preços predatórios ou perturbação permanente do mercado e rejeitou as outras 
alegações por motivos processuais. 
 
Decisão n.º 04-D-76 de 22 de Dezembro de 2004 
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A Digitechnic apresentou uma denúncia ao Conselho da Concorrência relativa à Microsoft, 
invocando que as práticas desta empresa incluíam a recusa de atribuição de licenças à série de 
programas informáticos Pack Office Pro (de Janeiro de 1995 a Junho de 1996) e uma 
subsequente política de preços discriminatórios (de Junho de 1996 a Maio de 1998). Na 
Decisão n.º 04-D-76, o Conselho indeferiu a denúncia dado que o requerente não provara que, 
entre 1995 e 1998, a Microsoft tinha seguido práticas que limitassem as vendas do Pack 
Office Pro, cujo objectivo ou efeito consistisse na restrição à concorrência no mercado da 
venda de computadores.  
 

Irlanda 
Em 2004, a Autoridade da Concorrência instaurou um processo relacionado com os artigos 
81.º/82.º do Tratado CE: Autoridade da Concorrência contra John O’Regan and Ors [2003 
No 8608P]. Este processo dizia respeito à presumível violação dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado CE e seus equivalentes nacionais, os artigos 4.º e 5.º da lei da concorrência de 2002. 
 
No processo Autoridade da Concorrência contra John O’Regan and Ors. (“ILCU”), a 
Autoridade da Concorrência sustentou que a ILCU tinha abusado da sua posição dominante, 
ao impedir o acesso das cooperativas de crédito não inscritas ao seu regime de protecção da 
poupança. Defendeu-se que este comportamento constituía um abuso da posição dominante 
da ILCU na qualidade de única entidade a propor um regime de protecção da poupança às 
cooperativas de crédito. Além disso, a Autoridade da Concorrência alegou que as actividades 
da ILCU constituíam um acordo anticoncorrencial de vendas subordinadas.  
 
A Autoridade da Concorrência reclamou, inicialmente, uma injunção interlocutória no intuito 
de impedir que a ILCU, e também os demandados a título individual, criassem ou aplicassem 
regimes ou acordos cujo objectivo ou efeito consistisse na sustentação de regras e/ou decisões 
da ILCU relativas à perda de acesso e à ausência de reembolso do SPS em caso de 
desinscrição de uma cooperativa de crédito. No entanto, na sequência de um compromisso da 
ILCU no mesmo sentido, a injunção interlocutória não foi solicitada.  
 
O Tribunal considerou que a ILCU havia violado o artigo 4.º (acordo anticoncorrencial) e o 
artigo 5.º (abuso de posição dominante) da lei da concorrência de 2002 e que as suas 
actividades haviam violado os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, uma vez que eram 
susceptíveis de afectar o comércio entre Estados-Membros. As actividades da ILCU não 
cumprem o disposto no n.º 3 do artigo 81.º e não podiam ser justificadas de forma objectiva 
nos termos do artigo 82.º do Tratado CE.  
 
Nos termos da sua decisão, o Tribunal ordenou que os demandados autorizassem as 
cooperativas de crédito não inscritas estabelecidas na Irlanda a participar no regime de 
protecção da poupança em termos equivalentes às cooperativas de crédito inscritas. A decisão 
do Tribunal Superior está a ser apreciada pelo Supremo Tribunal, na sequência de um recurso 
interposto pela ILCU. 
 

Países Baixos 
Camarão do Mar do Norte 

A decisão conclui um processo de recurso administrativo no qual a Autoridade da 
Concorrência neerlandesa (NMa) teve de reconsiderar a sua decisão de 14 de Janeiro de 2003, 
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com base num parecer de peritos independentes. A nova decisão mantém as coimas aplicadas 
a quatro organizações de produtores neerlandeses, três (associações de) organizações de 
produtores alemãs, uma organização de produtores dinamarquesa e três empresas grossistas 
do sector das pescas, todas acusadas de violação do artigo 6.º da lei da concorrência 
neerlandesa e do artigo 81.º do Tratado CE. Todas as partes participavam em acordos no 
âmbito das chamadas consultas tripartidas relativamente aos limites da apanha e preços 
mínimos do camarão do Mar do Norte (crangon crangon) durante o período de 1998-2000. Só 
as organizações de produtores e as empresas dos Países Baixos participaram num boicote para 
evitar que uma nova empresa comprasse camarão do Mar do Norte nos leilões de peixe 
neerlandeses do Outono de 1999. As coimas têm em conta os efeitos produzidos apenas no 
mercado neerlandês e totalizam 6 176 000 euros (o que constitui uma redução considerável 
relativamente à decisão de 2003). A decisão de 2003 é revogada no que se refere às cinco 
empresas mais pequenas: reanalisando as provas da sua acção específica, a NMa considerou 
que estas não tinham participado em qualquer das violações de modo a instituir um acordo de 
comportamento coordenado na acepção do artigo 81.º do Tratado CE.  
 
A participação de empresas multinacionais neerlandesas e de organizações de produtores 
neerlandesas, alemãs e dinamarquesas nas consultas trilaterais (tanto as primeiras como as 
segundas detêm uma grande parte do mercado da oferta e da procura de camarão do Mar do 
Norte), juntamente com a natureza fundamental dos acordos (quotas de captura e fixação de 
preços), têm inegáveis efeitos no comércio. Quanto à segunda violação, no boicote 
participaram apenas partes neerlandesas e a acção limitou-se a compras nos leilões 
neerlandeses. Contudo, a empresa que constituía o alvo do boicote exportava produtos de 
pesca neerlandeses para outros Estados-Membros. As empresas estrangeiras poderiam ter sido 
dissuadidas de comprar camarão no mercado neerlandês em consequência dessa acção. A 
decisão de 14 de Janeiro de 2003 só aplicava coimas às partes responsáveis pela violação da 
lei da concorrência neerlandesa. Nos termos do Regulamento n.º 1/2003, a presente decisão 
relativa ao recurso administrativo estabelece efectivamente a existência de efeitos interestatais 
e, portanto, também de violação do artigo 81.º do Tratado CE, sem aumentar o montante da 
coima (dada a convergência das regras materiais de concorrência neerlandesas e 
comunitárias). 
 
São rejeitadas as objecções das partes com base na política comum das pescas da UE. 
Considerou-se que o tipo de intervenção no mercado acordada nas consultas trilaterais não 
contribuiu para a prossecução dos objectivos do artigo 33.º do Tratado CE. Não é justificada 
pela organização comum de mercado nem salvaguardada pelo Regulamento n.º 26. O 
Regulamento n.º 1767/2004 (que altera o Regulamento n.º 2318/2001) relativo ao 
(procedimento de) reconhecimento de associações transnacionais de organizações de 
produtores (que entrou em vigor a 21 de Outubro de 2004) não conduz a uma avaliação 
diferente. 
 
Operadores de serviços móveis 
A presente decisão conclui um processo de recurso administrativo contra a decisão do 
director-geral da NMa de 30 de Dezembro de 2002, que aplicava coimas aos cinco operadores 
de redes de telefonia móvel nos Países Baixos – KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange 
(antes denominada Dutchtone), Telfort (antes denominada O2) e T-Mobile (antes denominada 
Ben) – por violação do artigo 6.º da lei da concorrência (equivalente nacional do artigo 81.º 
do Tratado CE). A violação consiste numa prática concertada e/ou acordo entre os operadores 
no sentido de ajustar/baixar a taxa de ligação fixa (bónus) que pagam aos fornecedores em 
troca da venda de cartões pré-pagos e de assinaturas de telefonia móvel. Os documentos e 
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declarações da autoria dos directores comerciais dos operadores em causa permitem concluir 
que a coordenação ocorreu e/ou foi obtido um acordo durante uma reunião que teve lugar no 
Verão de 2001. O objectivo dos operadores em causa consistia em influenciar a conduta 
recíproca e/ou divulgar a conduta prevista no que se refere às taxas de ligação para 
fornecedores e o momento de redução (substancial) destas taxas. Por outro lado, concluiu-se 
que as práticas concertadas e/ou o acordo foram concretizados mediante a redução das taxas 
de ligação fixas para fornecedores de forma semelhante e durante o mesmo período. Esta 
conduta foi considerada uma violação muito grave e foram aplicadas coimas de 6 000 000 a 
31 300 000 euros. 
 
Os cinco operadores recorreram da decisão. Depois de obtido o parecer de um comité 
consultivo independente designado, o director-geral mantém a violação (material) do artigo 
6.º da lei da concorrência, considerando-a agora, porém, apenas uma prática concertada. Além 
disso, nos termos do Regulamento n.º 1/2003, em vigor desde 1 de Maio de 2004, a conduta 
dos cinco operadores descrita na decisão de 30 de Dezembro de 2002 foi igualmente 
qualificada como violação do artigo 81.º do Tratado CE. A apreciação à luz do artigo 81.º do 
Tratado CE é idêntica à efectuada à luz do artigo 6.º da lei da concorrência, excepto no que se 
refere ao conceito de comércio entre os Estados-Membros. Relativamente ao Tratado CE, 
concluiu-se que a conduta em causa poderia ter efeitos significativos sobre o comércio 
interestatal visto que afecta indirectamente a venda de serviços de telefonia móvel (pré-pagos 
ou assinaturas) e, portanto, do tráfego de comunicações móveis (tanto nacionais como 
internacionais), bem como o investimento e a tomada de decisões dos fornecedores (incluindo 
aqueles cuja sede se situa fora dos Países Baixos). 
 
No entanto, as coimas foram (substancialmente) reduzidas para valores entre 4 492 000 e 
14 828 000 euros, dado que o volume de negócios ligado à violação (que constitui a referência 
para fixar o montante de base da coima) não tinha sido determinado de forma suficientemente 
rigorosa na primeira decisão. A aplicação do artigo 81.º do Tratado CE em paralelo com o 
artigo 6.º da lei da concorrência não implica um aumento das coimas, visto que, neste caso, 
são consideradas suficientes para punir ambas as violações. As regras materiais de 
concorrência neerlandeses e comunitárias convergem e o eventual efeito sobre o comércio não 
justifica, por si só, o aumento das coimas. Além disso, os efeitos das violações limitam-se ao 
mercado neerlandês e o volume de negócios em causa foi realizado nos Países Baixos.  
 
Pessoal temporário e contratado 
A NMa aplicou à Stichting Financiële Toetsing (SFT) uma coima de 10 000 euros pela 
violação do artigo 81.º do Tratado CE e do seu equivalente na legislação neerlandesa (o artigo 
6.º da lei da concorrência), entre Outubro de 1998 e Setembro de 2001. A SFT é uma empresa 
em cujo registo se podem inscrever as agências de trabalho temporário que observem 
determinados critérios financeiros. O registo destina-se a fornecer, até certo ponto, uma 
“garantia” da boa-fé das agências de trabalho temporário aos clientes destas agências. 
 
Frequentemente, as agências de trabalho temporário não dispõem do pessoal que os seus 
clientes procuram. Sendo assim, vêem-se obrigadas a contratar pessoal de outras agências 
para satisfazer os clientes. Segundo as regras da SFT, as agências registadas (cerca de 67% de 
todas as agências neerlandesas estão registadas) não podem contratar pessoal (para trabalhar 
para os seus clientes) de agências que não se encontrem registadas. As agências sem uma 
filial nos Países Baixos não se podiam registar. De igual modo, as regras da SFT proibiam que 
as agências registadas contratassem pessoal (para trabalhar para os seus clientes) de agências 
inscritas num registo que fornecesse garantias equivalentes, se estas agências não dispusessem 
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de uma filial nos Países Baixos. Existia, portanto, falta de abertura no sistema da SFT e, em 
simultâneo, esta empresa não aceitava garantias equivalentes oferecidas por outros sistemas. 
Por conseguinte, as agências sem uma filial nos Países Baixos não podiam contratar pessoal 
de agências registadas pela SFT, o que colocava as agências estrangeiras em desvantagem 
relativamente às agências estabelecidas neste país. 
 

Suécia 
ADSL 
Em Dezembro de 2004, a Autoridade da Concorrência apresentou, ao Tribunal Municipal de 
Estocolmo, um pedido de citação do operador nacional de telecomunicações. Segundo a 
Autoridade da Concorrência, a empresa tinha abusado da sua posição dominante ao limitar a 
concorrência no mercado sueco de serviços prestados através de ADSL. A empresa é 
detentora da rede pública de telefonia fixa que cobre todos os lares do país. Utiliza a rede para 
vender os seus próprios serviços de telecomunicações aos consumidores mas também faculta 
o acesso de outros operadores à mesma rede. 
 
Devido a diversas denúncias de outros operadores de telecomunicações, a Autoridade da 
Concorrência examinou a situação do mercado e considerou que os concorrentes da empresa 
tinham sido sujeitos a uma compressão das margens. Assim, as margens (diferença entre o 
preço retalhista e o preço grossista) eram insuficientes para operar no mercado a jusante. As 
margens entre os preços a retalho e por grosso não cobriam os custos crescentes da empresa 
no domínio das vendas a retalho. 
 
Segundo a Autoridade da Concorrência, a empresa abusou da sua posição dominante no 
mercado grossista de forma a reforçar a própria posição no mercado a jusante, o que impediu 
a existência de concorrência no mercado. A Autoridade da Concorrência considerou que a 
empresa abusou da sua posição dominante de Abril de 2000 até Janeiro de 2003, inclusive, e 
solicitou que o tribunal aplicasse uma coima no valor de 144 milhões de coroas suecas.  
 
Serviços de assistência automóvel 
Em Outubro de 2004, a Autoridade da Concorrência apresentou ao Tribunal Municipal de 
Estocolmo um pedido de citação de uma empresa-mãe (uma associação sem fins lucrativos) e 
da sua filial detida a 100% do sector dos serviços de assistência automóvel. Os membros da 
associação sem fins lucrativos são empresas que prestam serviços de assistência automóvel, 
mas a própria associação não exerce qualquer actividade deste género. Os membros da 
associação sem fins lucrativos comprometem-se, na sua adesão, a assinar um acordo de 
cooperação com a filial detida a 100%. O fundamento do pedido de citação consistia no facto 
de a empresa-mãe e a sua filial detida a 100%, numa decisão de uma associação de empresas 
de Novembro de 2000, intencionalmente ou de forma negligente, terem violado o disposto no 
artigo 6.º da lei da concorrência sueca e o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE, ao fixar ou, pelo 
menos, recomendar preços para a prestação de determinados serviços de assistência 
automóvel, no período entre 1 de Janeiro de 2001 e 31 de Dezembro de 2001.  
 
As empresas de assistência automóvel que são membros da associação sem fins lucrativos 
devem ser consideradas concorrentes, uma vez que actuam no mesmo sector. Deste modo, o 
referido acordo é um acordo de preços horizontal. A associação sem fins lucrativos e a sua 
filial detida a 100% foram consideradas unidades económicas integradas do ponto de vista da 
lei da concorrência. A Autoridade da Concorrência solicitou ao tribunal a aplicação de coimas 
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no valor de 20 000 coroas suecas à associação sem fins lucrativos e de um milhão de coroas 
suecas à sua filial detida a 100%, por acordo ilícito de fixação de preços. 
 
Bitumen I 
Em Dezembro de 2004, a Autoridade da Concorrência apresentou ao Tribunal Municipal de 
Estocolmo um pedido de citação de duas empresas petrolíferas, devido a cooperação ilícita no 
mercado de betumes (agente aglutinante do asfalto). A cooperação entre as empresas começou 
em 1999, quando uma das empresas tentou entrar no mercado sueco de betumes, dominado 
em grande medida pela outra empresa. A empresa que pretendia entrar não precisou de 
competir a nível dos preços e de outros factores, visto que tinha um acordo com a outra 
empresa. Nos termos do acordo, esta empresa garantia à empresa que entrava um determinado 
volume de vendas e de clientes. Desta forma evitaram a concorrência de preços no mercado, 
conseguindo manter os preços já praticados.  
 
Além da alegada participação num cartel ilícito, uma das empresas petrolíferas é também 
acusada pela Autoridade da Concorrência de ter abusado da sua posição dominante no 
mercado, ao aplicar condições comerciais que discriminam outras empresas e restringem, 
portanto, o acesso ao mercado. A Autoridade da Concorrência solicitou ao tribunal a 
aplicação de uma coima no valor total de 394 milhões de coroas suecas, dos quais uma 
empresa devia pagar 205 milhões e a outra 189 milhões.  
 
Bitumen II 
Em Outubro de 2004, uma decisão da Autoridade da Concorrência sueca aceitava os 
compromissos das partes num processo ligado ao incumprimento de uma cláusula de um 
acordo de locação, celebrado entre as partes em 1997, relativo ao principal sistema de 
depósito de betume da Suécia. Um depósito de uma cidade sueca foi utilizado até 1997 por 
diversas empresas petrolíferas. Durante o período de vigência do acordo de locação entre as 
partes, outras empresas petrolíferas mostraram interesse em arrendar um depósito de betume 
na região em causa. 
 
Em resultado da referida cláusula, o depósito com maior volume de vendas da Suécia não 
pôde ser utilizado pelos concorrentes existentes e potenciais durante um período de tempo 
considerável. Assim sendo, a cláusula constituía um entrave à eventual entrada no mercado de 
novas empresas e à possibilidade de os concorrentes já estabelecidos se expandirem no 
mercado. O acordo foi considerado uma infracção aos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE. O 
efeito da infracção era notório em todos os mercados relevantes, sobretudo devido às quotas 
de mercado das partes. 
 
A Autoridade da Concorrência sueca considerou que a limitação da concorrência afecta o 
comércio entre Estados-Membros, uma vez que o betume pode ser comercializado entre eles, 
que o volume de negócios do produto é considerável, que as partes detêm quotas 
significativas de mercado e que o acordo impede o acesso ao principal depósito de betume da 
Suécia. Atendendo à importância do sistema de depósito, o abuso afectou uma parte 
substancial do mercado comum na acepção do artigo 82.º do Tratado CE. Sendo assim, para a 
Autoridade da Concorrência sueca, os artigos 81.º e 82.º do Tratado CE são aplicáveis. 
 
Depois de terem recebido uma comunicação de objecções, as partes suprimiram a condição 
consagrada na cláusula em questão e substituíram-na por nova condição. Nos termos do artigo 
23.º-A da lei da concorrência sueca, a Autoridade da Concorrência aceitou este compromisso 
das partes. 
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2. Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelos tribunais nacionais 

As autoridades da concorrência da República Checa, Estónia, Grécia, Irlanda, Itália, Chipre, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia, 
Eslováquia e Finlândia não apresentaram quaisquer informações sobre decisões adoptadas 
pelos seus tribunais em aplicação das regras de concorrência comunitárias. Decisões deste 
tipo foram comunicadas pelas autoridades da concorrência dos seguintes Estados-Membros:  

Bélgica 
1. Tribunal de Recurso de Bruxelas, acórdão de 28 de Setembro de 2004 (Lodiso contra 

SPRLU Monde) 
Nos termos do artigo 42.º-A da lei de defesa da concorrência económica, coordenada em 1 de 
Julho de 1999, se a resolução de um litígio depender da licitude de uma prática concorrencial, 
o tribunal em que foi intentada a acção deve suspender a instância e reenviar o processo para 
o Tribunal de Recurso de Bruxelas.  
 
Em acórdão de 28 de Setembro de 2004, o Tribunal de Recurso de Bruxelas pronunciou-se 
sobre a questão prejudicial que lhe fora apresentada pelo Tribunal de Primeira Instância de 
Tournai (Hainaut). 
 
A questão colocada pelo Tribunal de Primeira Instância era a seguinte: “A norma 
deontológica n.º 2 da Ordem dos Arquitectos e, em especial, o seu artigo 4.º são contrários aos 
artigos 81.º e 82.º do Tratado de Amesterdão (ex-artigos 85.º e 86.º do Tratado de Roma) e ao 
disposto na lei de 1 de Julho de 1999 sobre a defesa da concorrência económica, podendo por 
isso ser considerados automaticamente nulos?” 
 
A questão foi levantada num litígio entre um arquitecto e a empresa SPRLU Monde (Monde) 
relativo ao pagamento dos honorários do arquitecto. O Conselho da Ordem dos Arquitectos 
aprovou uma tabela de honorários mínimos recomendados a cobrar pelos arquitectos. Esta 
tabela é conhecida como “norma deontológica n.º 2”. O contrato relativo aos trabalhos a 
realizar pelo arquitecto incluía uma série de disposições que faziam referência à norma 
deontológica n.º 2. A empresa Monde veio alegar que a norma deontológica n.º 2 e, portanto, 
o contrato celebrado com o arquitecto eram nulos. 
 
Na Decisão de 24 de Junho de 2004, a Comissão considerou que, “entre 12 de Julho de 1967 e 
21 de Novembro de 2003, a Ordem dos Arquitectos Belga violou o n.º 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE ao adoptar, numa decisão de 12 de Julho de 1967, alterada em 1978 e em 2002, 
uma tabela de honorários mínimos conhecida como norma deontológica n.º 2.” Foi aplicada à 
Ordem dos Arquitectos uma coima de 100 000 euros.  
 
Por conseguinte, atendendo à referida decisão, em resposta à questão prejudicial apresentada, 
o Tribunal de Recurso defendeu (na ausência de recurso contra decisão da Comissão) que a 
norma deontológica n.º 2 era automaticamente nula, nos termos do artigo 81.º do Tratado CE. 
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2. N.V. MSA contra Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Pedido de medidas 
temporárias 

Nos termos do primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 35.º da LDCE7, devem ser cumpridos os 
seguintes requisitos para que o presidente possa tomar medidas provisórias que se destinem a 
suspender práticas concorrenciais restritivas:  

• existência de uma denúncia, de modo a que as práticas concorrenciais restritivas 
possam ser investigadas; deve existir também um interesse directo e imediato do 
requerente;  

• existência aparente da prática concorrencial restritiva proibida, neste caso um acordo 
anticoncorrencial que viola o artigo 2.º da LDCE; 

• necessidade urgente de evitar uma situação que pode causar danos graves, iminentes e 
irreparáveis às empresas cujos interesses sejam afectados pela prática ou que prejudica 
o interesse económico geral. 

 
A N.V. MSA é uma empresa de publicidade e relações públicas, cujas actividades incluem a 
organização de feiras comerciais. Duas vezes por ano, organiza feiras internacionais de arte e 
antiguidades, uma em Knokke no mês de Agosto e outra em Bruges no final de Outubro e 
princípio de Novembro. A Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs (Liga dos Antiquários 
Flamengos) é uma associação comercial que organiza feiras de antiguidades em Knokke e em 
Gent. Quando esta Liga decidiu deixar de organizar feiras de antiguidades em Knokke, 
proibiu a participação dos seus membros em qualquer feira de Knokke ou Bruges que não 
fosse ela própria a organizar. A MSA apresentou, em 24 de Junho de 1998, uma denúncia 
relativamente a esta decisão ao Conselho da Concorrência, pedindo ao presidente que tomasse 
medidas provisórias.  
 
Decisão n.º 2002-V/M-38, de 27 de Maio de 2002, em que o presidente do Conselho da 
Concorrência toma as medidas provisórias solicitadas pela N.V. MSA contra a Liga dos 
Antiquários Flamengos.  
Foi solicitado ao presidente do Conselho da Concorrência que ordenasse à Liga, como medida 
provisória, a suspensão da referida proibição e a sua comunicação aos membros. O presidente 
do Conselho da Concorrência considerou que a denúncia apresentada pela N.V. MSA estava 
bem fundamentada e descrevia de forma suficientemente clara a prática concorrencial em 
causa e, contrariando o parecer do Serviço da Concorrência, declarou a admissibilidade do 
pedido de medidas provisórias por decisão de 27 de Maio de 2002. Antes desta decisão 
relativa à admissibilidade do pedido, o processo foi devolvido ao Serviço da Concorrência 
para mais investigações. Foi ordenada, assim, a elaboração de um relatório de investigação 
complementar relativo ao pedido de medidas provisórias, e nomeadamente a análise mais 
aprofundada das duas condições seguintes:  
- existência de violação prima facie da LDCE; 
- existência de uma situação que possa causar danos graves, iminentes e irreparáveis à 
empresa cujos interesses sejam afectados pelas práticas ou que tenha prejudicado o interesse 
económico geral, devendo portanto ser evitada de forma urgente. 
 
Decisão n.º 2002-V/M-95, de 24 de Dezembro de 2002, em que o presidente do Conselho da 
Concorrência toma as medidas provisórias solicitadas pela N.V. MSA contra a Liga dos 
Antiquários Flamengos  
Em 24 de Dezembro de 2002, o presidente decidiu, no que se refere à existência de violação 
prima facie da LDCE, que a Liga é uma associação de empresas e que as respectivas decisões 

                                                 
7 LDCE: Lei de Defesa da Concorrência Económica, coordenada em 1 de Julho de 1999. 



 

 50

devem ser consideradas decisões tomadas por uma associação de empresas, na acepção do nº 
1 do artigo 2.º da LDCE. As decisões em questão foram consideradas anticoncorrenciais, dado 
que se proibia aos membros a participação nas feiras organizadas pela N.V. MSA. No que 
toca à segunda condição, o presidente concluiu que o dano era sério, iminente e irreparável, 
que o dano se podia claramente associar à prática contestada e que estava também cumprido o 
requisito da urgência. O presidente do Conselho da Concorrência declarou, em conformidade, 
que o pedido de medidas provisórias era fundado, ordenando a suspensão da decisão da Liga 
dos Antiquários Flamengos. Além disso, ordenou que a Liga comunicasse esta decisão do 
Conselho da Concorrência a todos os seus membros por carta registada e colocasse a parte 
relevante da mesma no site Internet da Liga.  
 
Tribunal de Recurso de Bruxelas, acórdão de 29 de Setembro de 2004 
A Liga interpôs recurso contra as decisões do presidente do Conselho da Concorrência, de 27 
de Maio e 24 de Dezembro de 2002, que decretavam medidas provisórias nos termos do 
artigo 35.º da LDCE. Uma vez que ambas as decisões eram referidas no mesmo pedido de 
tomada de decisões provisórias, o tribunal proferiu um único acórdão a este respeito. 

O recurso contra a decisão de 27 de Maio de 2002, que decretava medidas provisórias 
nos termos do artigo 35.º da LDCE, foi indeferido, dado que a Liga não podia provar que as 
outras partes tinham sido devidamente notificadas da interposição desse recurso. 

Todavia, o recurso contra a decisão de 24 de Dezembro de 2002, que decretava 
igualmente medidas provisórias nos termos do artigo 35.º da LDPCE, foi aceite.  

O Tribunal de Recurso de Bruxelas tem jurisdição plena para decidir em matéria de 
recursos contra decisões do Conselho da Concorrência ou do seu presidente. No entanto, tal 
não significa que o processo seja definitivamente retirado ao Conselho da Concorrência ou ao 
seu presidente.  
 No recurso, a Liga alegava que a proibição em causa havia sido suprimida na 
assembleia geral realizada a 7 de Dezembro de 1999, mas que das actas desta reunião não 
constava qualquer referência explícita a esta decisão. 

O tribunal concluiu que o presidente decidira correctamente que a proibição constituía, 
à primeira vista, uma violação do disposto no artigo 2.º da LDCE relativamente à proibição de 
cartéis. Contudo, o tribunal assinalou que, desde a adopção da decisão contestada, é 
necessário ter em conta a primeira frase do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento n.º 1/2003, que 
tem a seguinte redacção: 
 “A aplicação da legislação nacional em matéria de concorrência não pode levar à 
proibição de acordos, decisões de associação ou práticas concertadas susceptíveis de afectar 
o comércio entre os Estados-Membros mas que não restrinjam a concorrência na acepção do 
n.º 1 do artigo 81.º do Tratado, ou que reúnam as condições do n.º 3 do artigo 81.º do 
Tratado ou se encontrem abrangidos por um regulamento de aplicação do n.º 3 do artigo 81.º 
do Tratado.”  

Por outras palavras, o Tribunal de Recurso considerou que a aplicação da legislação 
nacional belga não podia conduzir à proibição de decisões de associações de empresas que 
fossem admitidas pela legislação comunitária. Se a decisão contestada tomada pela Liga não 
for abrangida pela proibição consagrada no artigo 81.º do Tratado CE, a aparente violação do 
artigo 2.º da LDCE não poderá, segundo o tribunal, ser proibida e as medidas decretadas não 
poderão ser mantidas.  

O tribunal analisou, em seguida, se a decisão contestada seria abrangida pelo artigo 
81.º do Tratado CE e considerou que não era possível presumir um efeito considerável da 
proibição contestada sobre a concorrência intracomunitária. O tribunal defendeu, portanto, 
que a proibição contestada não constituía uma decisão de uma associação de empresas 
proibida pelo n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. 
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Visto que a legislação nacional de concorrência não pode ter como efeito a proibição 
de algo que não desrespeite o artigo 81.º do Tratado CE, o tribunal decidiu que a decisão 
contestada do presidente não podia ser mantida.  

O recurso contra a decisão do presidente do Conselho da Concorrência de 27 de Maio 
de 2002 foi indeferido pelo Tribunal de Recurso. O recurso contra a decisão do presidente do 
Conselho da Concorrência de 24 de Dezembro de 2002 teve deferimento. 
 
3. Acórdão proferido pelo Tribunal de Recurso de Bruxelas em 29 de Setembro de 2004 
(Gema Plastics contra V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. 
Belgisch Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens 
Plastics, N.V. Pipelife Belgium e N.V. Wavin Belgium). 

 
Em acórdão de 29 de Setembro de 2004, o Tribunal de Recurso de Bruxelas deferiu o pedido 
de medidas provisórias apresentado pela Gema Plastics à Autoridade da Concorrência belga.  

 
O pedido visava o novo “regulamento de aplicação Benor (TR 1401)” belga, que estabelece 
uma profundidade mínima a que os componentes em PVC dos sistemas de esgotos devem ser 
enterrados para poderem utilizar a marca “Benor”. No entanto, esta norma belga prevê uma 
profundidade maior do que a prevista na norma europeia (EN 1401-1 e NBN EN 1401-1). 
Para a Gema Plastics, o objectivo da norma belga é eliminar a concorrência no mercado belga 
dos fabricantes ou fornecedores de componentes que não devam ser enterrados à 
profundidade exigida, violando deste modo o n.º 1 do artigo 2.º da lei federal belga de defesa 
da concorrência comercial e o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. O presidente da Autoridade 
da Concorrência belga decidiu indeferir o pedido de medidas provisórias, dado que a 
requerente não preenchia a condição exigida, a saber, a existência de um interesse real e 
imediato da Gema Plastics, na acepção do artigo 35.º da lei belga de defesa da concorrência 
comercial. Todavia, o Tribunal de Recurso declarou que o presidente da Autoridade da 
Concorrência tinha interpretado a definição de forma muito restritiva e que esta empresa tinha 
efectivamente um interesse imediato e genuíno neste caso. Porém, as condições exigidas – 
situação que possa causar danos graves, imediatos e irremediáveis e que careça de acção 
urgente – não estavam preenchidas  

 
4. Tribunal Comercial de Mons, acórdão de 23 de Dezembro de 2004, S.P.R.L. Lust 
Automobiles contra DaimlerChrysler A.G. Stuttgart e S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg 

A S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), revendedor independente de veículos Mercedes, 
intentou uma acção contra a DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) e a S.A. 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) com fundamento na violação das regras de 
concorrência comunitárias. 
 
A Lust acusava a DCBL e a DCAG de restringirem: 
 
(1) as importações paralelas, nomeadamente impedindo que a Lust fosse fornecida por 
concessionários da Mercedes estrangeiros 
 
(2) as vendas através de um intermediário autorizado, nomeadamente exercendo pressão 
sobre o concessionário da Mercedes em Charleroi – Car & Truck Charleroi – no sentido de 
cancelar as encomendas em que a Lust actuasse apenas como agente de um cliente final.  
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No que se refere à restrição das importações paralelas, apesar de serem proibidas as vendas de 
um distribuidor autorizado a um revendedor não autorizado no contexto de contratos de 
distribuição entre filiais nacionais da DCAG e concessionários ou agentes estabelecidos nos 
diversos países da União Europeia, o Tribunal Comercial de Mons considerou que este tipo de 
cláusula era permitido pelos três regulamentos europeus relativos à distribuição de veículos a 
motor – Regulamento n.º 123/85 (n.º 10 do artigo 3º), Regulamento n.º 1475/95 (nº 10 do 
artigo 3.º) e Regulamento n.º 1400/2002 [alínea b), subalínea iii), do nº 1 do artigo 4º] – e que, 
sendo assim, a cláusula respeitava o direito comunitário. 
 
No que se refere à restrição das vendas através de um intermediário autorizado, o tribunal 
solicitou à DaimlerChrysler Belgium Luxembourg a apresentação de uma cópia do contrato 
de concessão actualmente aplicável celebrado com os concessionários belgas pertencentes à 
rede da Mercedes, juntamente com todos os documentos ou meios de prova que permitam 
determinar a data da sua entrada em vigor e o facto de vincular efectivamente os 
concessionários, e ordenou a audição de testemunhas para determinar se: 
 
“A S.A. Car & Truck Charleroi cancelou as encomendas 1168 e 1169 de 29 de Maio de 2000, 
por ordem da DaimlerChrysler Belgium Luxembourg e/ou da DaimlerChrysler A.G ou com 
base em circulares ou instruções escritas destas empresas.” 
 

Dinamarca 
A 18 de Agosto de 2004, o Tribunal de Recurso da Concorrência dinamarquês proferiu um 
acórdão que anulava a decisão do Conselho da Concorrência dinamarquês de 24 de Setembro 
de 2003, relativa ao processo da Associação Dinamarquesa do Livro. A decisão do Conselho 
da Concorrência anulada pelo acórdão declarava que a Associação Dinamarquesa do Livro 
tinha violado o artigo 81.º do Tratado CE por gerir um acordo no sector nacional do livro que 
impede os livreiros de outros países de vender livros dinamarqueses aos consumidores 
dinamarqueses, excepto se forem respeitados os preços fixados na Dinamarca.  
 
A Dinamarca e outros países da UE praticam o preço fixo do livro (numa base contratual ou 
por foça da lei), ao passo que noutros países o preço é livre. Esta situação está na origem de 
diversos problemas para o comércio entre os países que praticam políticas diferentes no que 
se refere aos preços dos livros.  
 
O Conselho da Concorrência dinamarquês havia considerado que, segundo a jurisprudência 
comunitária, os preços fixos no comércio intracomunitário de livros só podem ser aceites nos 
casos em que a parte contratante que pretende aplicar os preços fixados possa provar que a 
reimportação subsequente se destina unicamente a contornar este sistema do preço fixo. 
Assim, o Conselho da Concorrência dinamarquês concluiu que a aplicação generalizada de 
preços fixos na reimportação não respeitava o artigo 81.º do Tratado CE.  
 
No apreciação do recurso, o Tribunal de Recurso da Concorrência baseou a sua decisão numa 
carta de 12 de Novembro de 1998 da Comissão dos Ministros da Cultura da UE, que expunha 
o ponto de vista da Comissão relativamente à compatibilidade dos sistemas nacionais de preço 
fixo do livro em vigor na UE com o artigo 81.º do Tratado CE. Este tribunal decidiu que, 
segundo a referida carta, o acordo dinamarquês sobre o preço fixo do livro não tinha impacto 
significativo sobre o comércio entre os Estados-Membros, não sendo, portanto, abrangido 
pelo artigo 81.º do Tratado CE. Deste modo, o Tribunal de Recurso da Concorrência 
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dinamarquês proferiu um acórdão que anulou a decisão do Conselho da Concorrência a este 
respeito. 
 

Alemanha 
Tribunal Regional de Berlim, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Não são nulos os acordos de distribuição celebrados por estações de serviço com fundamento 
na exclusividade anticoncorrencial de longo prazo; tratando-se de contratos de agência, não 
são abrangidos pelo artigo 81.º do Tratado CE; devido à ausência de restrições à concorrência 
na acepção do artigo 18.º da GWB, antiga versão, não são abrangidos pelo artigo 34.º da 
GWB, antiga versão.  
(Artigo 81.º do Tratado CE; artigos 134.º e 138.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional de Mainz, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Não há fundamento para um pedido de indemnização pelo preço excessivo de vitaminas 
devido à participação do demandado num cartel mundial de vitaminas, tal como estabelecido 
pela Comissão com força vinculativa para o tribunal, uma vez que, na qualidade de 
consumidor, o requerente não se encontra abrangido pela proibição de cartéis constante dos 
artigos 1.º e 33.º da GWB e do nº 2 do artigo 823.º do Código Civil, conjugados com o artigo 
81.º do Tratado CE, dado que a fixação de preços não é abrangida.  
(Artigo 81.º do Tratado CE; artigos 1.º e 33.º da GWB e nº 2 do artigo 823.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional Superior de Berlim, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Posição dominante do operador da rede de telefonia móvel no mercado para a terminação de 
chamadas da rede fixa na respectiva rede de telefonia móvel; não existe abuso pelo facto de o 
requerente impedir o demandado de utilizar cartões SIM e de criar ligações de telefonia móvel 
porque o requerente utiliza os cartões SIM para o reencaminhamento comercial de chamadas 
da rede fixa (risco para a integridade da rede). 
(Artigos 19.º e 20.º da GWB, n.º 1 e n.º 2, alínea b), do artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º 
da UWG) 
 
Tribunal Regional de Mainz, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Não há fundamento para um pedido de indemnização pelo preço excessivo de vitaminas 
devido à participação do demandado num cartel mundial de vitaminas, tal como estabelecido 
pela Comissão com força vinculativa para o tribunal, uma vez que, na qualidade de 
consumidor, o requerente não se encontra abrangido pela proibição de cartéis constante dos 
artigos 1.º e 33.º da GWB e do nº 2 do artigo 823.º do Código Civil, conjugados com o artigo 
81.º do Tratado CE, dado que a fixação de preços não é abrangida.  
(Artigo 81.º do Tratado CE; artigos 1.º e 33.º da GWB e nº 2 do artigo 823.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional Superior de Berlim, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Não é possível apresentar recurso para forçar um operador da rede de telefonia móvel a 
facultar o acesso de outras empresas à respectiva rede para a terminação de chamadas da rede 
fixa através de portais GSM, visto que estas empresas pretendem entrar, não no mercado a 
montante ou a jusante, mas no próprio mercado (ponto 4 do n.º 4 do artigo 19.º da GWB); por 
outro lado, a recusa de acesso à rede também não constitui uma discriminação nem um 
entrave, dado que a restrição não é excessiva.  
(n.º 4, ponto 4, do artigo 19.º da GWB, n.º 1 e n.º 4, ponto 1, do artigo 19º da GWB, artigo 
20.º da GWB, artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º da GWB) 
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Tribunal Regional Superior de Berlim, 22.01.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Recurso para verificar a nulidade da rescisão do demandado, a 31 de Dezembro de 2002, do 
contrato de concessionário autorizado da Chrysler Automobile celebrado entre as partes, 
devido a um abuso de direito; ausência do direito de continuar a receber fornecimentos de 
veículos e peças da Chrysler; no que se refere à extensão de pedido mediante recurso cruzado: 
verificação da validade da rescisão de 31 de Dezembro de 2002, que não viola a proibição de 
discriminação constante dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º da lei que proíbe restrições à 
concorrência (GWB) nem o nº 1 do artigo 81.º do Tratado CE (ausência de efeito 
significativo).  
(n.º 1 e primeira frase do n.º 2 do artigo 20.º da GWB; n.os 1, 2 e 3 do artigo 81.ºdo Tratado 
CE; n.º 2, ponto 2, do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1475/95; artigo 10.º do 
Regulamento (CE) n.º 1400/2002; artigo 242.º e nº 3, segunda frase, do artigo 315.º (segunda 
cláusula principal) do Código Civil; artigo 9.º da lei das condições gerais de venda) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Indeferimento de um pedido de apoio judiciário no âmbito de uma acção de indemnização e 
de fixação do nível de compensação por boicote anticoncorrencial e preços excessivos de 
venda de tijolos, visto que não se observam os requisitos do ponto 2 do nº 1 do artigo 116.º do 
Código de Processo Civil. 
(artigos 81.º e 82.º do Tratado CE; nº 2 do artigo 823.º e artigo 249.º do Código Civil; n.º 1, 
ponto 2, do artigo 116.º do Código de Processo Civil) 
 
Tribunal Regional Superior de Karlsruhe, 28.01.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Indeferimento de um pedido de declaração; além disso, não foi atribuída compensação para as 
empresas que não participam no cartel das vitaminas devido à ausência de dano (comparação 
das margens de lucro hipotéticas com as margens de lucro reais e não dos preços de compra 
hipotéticos com os preços de compra reais).  
(Artigo 33.º da GWB, artigo 81.º do Tratado CE e nº 2 do artigo 823.º do Código Civil) 
 
Tribunal Federal de Justiça, 10.02.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00  
Um procedimento de autorização de pagamento oficial (para ligações de telecomunicações) 
não exclui a possibilidade real de uma empresa apresentar uma tarifa através da qual abusa da 
sua posição dominante e de obter uma autorização para este efeito, uma vez que o abuso em 
questão não é abrangido pelo procedimento de exame (obiter dictum).  
[Artigo 86.º do Tratado CEE (artigo 82.º do Tratado CE); artigos 24.º, 25.º, 35.º e 39.º da lei 
das telecomunicações] 
 
Tribunal Regional Superior de Munique, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Validade da rescisão por parte do demandado, em 30 de Setembro de 2003, do contrato de 
concessão celebrado com o requerente, devido à entrada em vigor do Regulamento (CE) 
n.º 1400/2002, de 31 de Outubro de 2003, relativo à isenção por categoria no sector 
automóvel, e da consequente necessidade sentida pelo demandado de reorganizar a sua rede 
de distribuição em todo o território alemão e europeu. (Admitida possibilidade de recurso).  
[Regulamento (CE) n.º 1400/2002 relativo à isenção por categoria no sector automóvel; artigo 
307.º do Código Civil] 
 
Tribunal Regional Superior de Munique, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Validade da rescisão por parte do demandado, em 30 de Setembro de 2003, do contrato de 
concessão celebrado com o requerente, devido à entrada em vigor do Regulamento (CE) 
n.º 1400/2002, de 31 de Outubro de 2003, relativo à isenção por categoria no sector 
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automóvel, e da consequente necessidade sentida pelo demandado de reorganizar a sua rede 
de distribuição em todo o território alemão e europeu.  
[Regulamento (CE) n.º 1400/2002 relativo à isenção por categoria no sector automóvel]  
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Recurso para a divulgação do número de remessas enviadas a destinatários alemães, incluindo 
os respectivos formato, peso e conteúdo, entregues pessoalmente ou por terceiros nos correios 
dos Países Baixos em 1997; em especial, este recurso não foi indeferido com fundamento no 
abuso de posição dominante por parte do requerente. 
(n.º 3, primeira e segunda frases, do artigo 25.º,da antiga Convenção Postal Mundial; artigos 
86.º, 90.º e 59.º do Tratado CE, antiga versão; artigo 242.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Posição dominante do operador da rede de telefonia móvel no mercado para a terminação de 
chamadas da rede fixa na respectiva rede de telefonia móvel; não existe abuso pelo facto de o 
requerente impedir o demandado de utilizar cartões SIM e de criar ligações de telefonia móvel 
porque o requerente utiliza os cartões SIM para o reencaminhamento comercial de chamadas 
da rede fixa (risco para a integridade da rede). 
(Artigos 19.º e 20.º da GWB, n.º 1 e n.º 2, alínea b), do artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º 
da UWG) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Um acordo de estação de serviço não foi considerado nulo devido a uma cláusula de 
exclusividade a longo prazo, visto que o nº 1 do artigo 85.º do Tratado CEE (nº 1 do artigo 
81.º do Tratado CE) e o artigo 15.º da GWB, antiga versão (art. 14.º da GWB, nova versão) 
não se aplicam ao acordo de estação de serviço, enquanto contrato de agência, e o requerente 
não demonstrou a existência de efeito considerável de segmentação do mercado, segundo a 
teoria dos efeitos cumulativos; não houve incumprimento quanto à forma escrita exigida pelo 
artigo 34.º da GWB, antiga versão.  
(Artigo 85.º do Tratado CE; artigos 15.º e 34.º da GWB, antiga versão; artigos 125.º e 138.º 
do Código Civil) 
 
Tribunal Federal de Justiça, 30.03.2004, KZR 24/02, P-197/98  
Se um revendedor de veículos a motor novos que não integra a rede de distribuição selectiva 
de um fabricante não puder, porque os concessionários estrangeiros autorizados se recusam a 
fornecer veículo novos a revendedores independentes, executar as encomendas de novos 
veículos feitas pelos seus clientes, poderá eventualmente ter direito a uma indemnização nos 
termos do nº 2 do artigo 823.º do Código Civil, conjugado com o nº 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE, desde que à data dos factos os efeitos da isenção da proibição – aplicável aos 
concessionários autorizados no que se refere ao fornecimento de veículos novos a 
revendedores independentes –prevista no referido nº 1 do artigo 81.º do Tratado CE, não 
fossem aplicáveis por força do nº 1 do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1475/95.  
 
As práticas unilaterais proibidas do fabricante e o permanente incentivo para respeitar uma 
disciplina de preços implicam, nos termos do nº 3 do artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
1475/95, a perda da isenção (apenas) para o período durante o qual a conduta repreensível for 
susceptível de influenciar os concessionários autorizados e só no que se refere aos acordos de 
distribuição aplicáveis ao território em que a concorrência tiver sido falseada pelas práticas 
proibidas. As práticas proibidas dos concessionários estrangeiros autorizados não podem ser 
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automaticamente imputadas ao fabricante, nos termos do n.º 1, pontos 6 a 12, do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 1475/95.  
[Artigo 81.º do Tratado CE; Regulamento (CE) n.º 1475/95, nº 1 do artigo 6.º] 
 
Tribunal Regional de Dortmund, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Pedido de indemnização por pagamento de preços excessivos por vitaminas, devido à 
participação do demandado num cartel de vitaminas.  
(Artigo 81.º do Tratado CE; artigos 1.º e 33.º da GWB e nº 2 do artigo 823.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional de Kiel, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Validade, nos termos da lei da concorrência, de uma cláusula contratual que proíbe a 
utilização de cartões SIM em sistemas de transmissão para alimentar a comunicação de um 
terceiro para outro terceiro.  
(Artigos 19.º e 20.º da GWB, n.º 1 e n.º 2, alínea b), do artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º 
da UWG) 
 
Tribunal Regional de Dortmund, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Após a decisão final na acção principal, resta a questão dos custos: a proibição de 
concorrência entre parceiros constante de um acordo de parceria não é contestável do ponto 
de visto da lei da concorrência, durante um período de dois anos após o afastamento de um 
parceiro.  
(Artigo 1.º da lei que proíbe a concorrência desleal – UWG, artigo 1.º da GWB e artigo 81.º 
do Tratado CE) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Não há possibilidade de recurso em matéria de responsabilidade pré-contratual relativamente 
a um contrato de franquia (Pizza Hut), dado que todos os direitos invocados pela recorrente 
estão sujeitos ao direito do Estado do Kansas, EUA, devido ao regime de escolha do direito 
aplicável; não existe nulidade nos termos dos artigos 15.º e 18.º da GWB, antiga versão. Não 
há lugar a reparação de danos por violação dos FTC – Regulamentos relativos a franquias.  
(Artigos 11.º, 27.º, 29.º, 31.º e 34.º da lei que introduz o Código Civil; artigos 15.º, 18.º, 34.º e 
98.º da GWB, antiga versão; artigo 85.º do Tratado CE, antiga versão; artigo 3.º do 
Regulamento n.º 4087/88) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 21.04.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
O contrato de franquia (Pizza Hut) não foi considerado nulo por violação da legislação da 
concorrência alemã ou comunitária; não existe possibilidade de recurso dado que a escolha do 
direito aplicável é válida e a legislação inglesa/galesa se aplica a todas as alegações. 
(Artigos 11.º, 27.º, 29.º, 31.º e 34.º do lei que introduz o Código Civil; artigos 15.º, 18.º, 34.º e 
98.º da GWB, antiga versão; artigo 85.º do Tratado CE, antiga versão; artigo 3.º do 
Regulamento n.º 4087/88) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 21.04.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Validade do contrato de franquia (Pizza Hut), dado que todos os direitos invocados pela 
recorrente estão sujeitos ao direito do Estado do Kansas, EUA. Não há lugar a reparação de 
danos por violação dos FTC – Regulamentos relativos a franquias. 
(Artigos 11.º, 27.º, 29.º, 31.º e 34.º da lei que introduz o Código Civil; artigos 15.º, 18.º, 34.º e 
98.º da GWB, antiga versão; artigo 85.º do Tratado CE, antiga versão; artigo 3.º do 
Regulamento n.º 4087/88) 
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Tribunal Regional Superior de Munique, 22.04.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Não há possibilidade de recurso em caso de desbloqueamento de determinados cartões SIM e 
de anulação da recusa de criar ligações de telefonia móvel, uma vez que a utilização dos 
cartões SIM cedidos em conversores para GSM é contratualmente proibida.  
(Artigos 19.º, 20.º e 33.º da GWB, n.º 2, alíneas b) e c), do artigo 82.º do Tratado CE e artigo 
1.º da UWG) 
 
Tribunal Regional de Dusseldórfia, 28.04.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
O requerente pede o pagamento das despesas telefónicas ligadas à disponibilização de cartões 
SIM e da utilização da sua rede de telefonia móvel; validade da anulação extraordinária dos 
contratos de telefonia móvel por parte do requerente, visto que o demandado utiliza os cartões 
SIM conjuntamente com um portal de GSM para introduzir chamadas exteriores na rede 
móvel do requerente, violando o contrato; não é nula a correspondente restrição contratual 
relativa à utilização.  
(Artigos 19.º e 20.º da GWB, n.º 1 e n.º 2, alíneas b) e c), do artigo 82.º do Tratado CE e 
artigo 1.º da UWG) 
 
Tribunal Regional de Ingolstadt, 11.05.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Validade da rescisão do contrato de concessão, na sequência da adopção do Regulamento 
n.º 1400/2002, desde que exista uma cláusula contratual correspondente (eventualmente: nº 1 
do artigo 81.º do Tratado CE, Regulamento n.º 1400/2002) 
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 23.06.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Proibição da venda livre de cerveja “Budweiser Budvar” aos clientes do requerente num 
território determinado e de fazer publicidade a este produto com base num direito exclusivo 
de distribuição, até à adopção de uma decisão final sobre o contrato de importação celebrado 
entre as partes; inexistência de efeito significativo sobre o comércio entre Estados-Membros.  
(Artigos 1.º e 3.º da UWG, nº 1 do artigo 81.º do Tratado CE) 
 
Tribunal Federal de Justiça, 13.07.2004, KZR 10/03, P-66/00  
Validade das cláusulas típicas de um contrato de concessão relativo a veículos a motor 
(distribuição multimarcas, vendas mínimas, garantias, aviso de denúncia, rescisão do 
contrato)  
(Artigo 307.º do Código Civil, artigo 81.º do Tratado CE, Regulamento n.º 1475/95 e 
Regulamento n.º 1400/2002) 
 
Tribunal Regional Superior de Stuttgart, 22.07.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Demandada condenada a pagar uma indemnização pelos danos sofridos pela recorrente em 
resultado da renovação tardia de um contrato de serviço de pós-venda, na sequência da 
adaptação do sistema de distribuição ao novo regulamento comunitário em matéria de isenção 
por categoria no sector automóvel; tratamento desigual da recorrente relativamente a outras 
oficinas com as quais foi mantida relação contratual.  
[Artigo 33.º e  n.os 1 e 2 do artigo 20.º da GWB; Regulamento (CE) n.º 1475/95; artigo 81.º do 
Tratado CE] 
 
Tribunal Regional de Stuttgart, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Não é possível reclamar uma indemnização em caso de infracção do direito exclusivo de 
distribuição do requerente através da designação de um distribuidor complementar, dado que, 
no momento em que o Regulamento (CE) n.º 1475/1995 cessou de vigorar, o acordo de 
protecção territorial deixou de estar isento da proibição constante do nº 1 do artigo 81.º do 
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Tratado CE. Questão da invalidade da cláusula de exclusividade devido à entrada em vigor do 
novo regulamento comunitário em matéria de isenção por categoria no sector automóvel.  
(Artigo 81.º do Tratado CE, Regulamento n.º 1400/2002 e Regulamento n.º 1475/1995) 
 
Tribunal Regional de Frankfurt/Main, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
O requerente não pode celebrar um contrato de serviços com o demandado, mesmo que 
preencha os critérios de distribuição selectiva, porque o demandado foi autorizado a rescindir 
o contrato de concessão automóvel sem pré-aviso e as actividades de venda e pós-venda 
exercidas pelo requerente constituem uma unidade operacional do ponto de vista comercial.  
(nº 2 do artigo 823.º e artigo 249.º do Código Civil, artigo 81.º do Tratado CE, Regulamento 
n.º 1400/2002 – isenção por categoria no sector automóvel, artigos 20.º e 33.º, primeira frase, 
da GWB) 
 
Tribunal Regional de Munique I, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Ausência de direito de retenção do demandado que se oponha ao pagamento de um crédito 
pecuniário decorrente da não-activação de cartões SIM.  
(Artigos 19.º e 20.º da GWB; artigo 82.º do Tratado CE; artigo 1.º da UWG) 
 
Tribunal Regional de Munique I, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Ausência de direito de retenção do demandado que se oponha ao pagamento de um crédito 
pecuniário decorrente da não-activação de cartões SIM.  
(Artigos 19.º e 20.º da GWB; artigo 82.º do Tratado CE; artigo 1.º da UWG) 
 
Tribunal Regional de Potsdam, 23.09.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Obrigação constante do pedido reconvencional imposta ao demandado de eliminar pneus 
usados através do requerente da referida acção, e de remunerar e informar este requerente, na 
medida prevista pelo dispositivo; não se verifica violação do nº 1 do artigo 81.º do Tratado 
CE pelo contrato em que se baseiam as alegações, uma vez que a restrição da concorrência 
não é, em qualquer caso, considerável.  
(n.os 1 e 2 do artigo 81º do Tratado CE, artigo 138.º do Código Civil e artigo 134.º do Código 
Civil conjugado com o artigo 266.º do Código Penal)  
 
Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Recurso apresentado pelo requerente para forçar o demandado a comprar-lhe toda a 
quantidade de cerveja de que necessita; pedido de divulgação de informações sobre cerveja 
comprada a outros fornecedores; não se aplica o artigo 81.º do Tratado CE ao contrato de 
fornecimento de cerveja devido à ausência de restrição considerável à concorrência. 
(nº 1 do artigo 81.º do Tratado CE, nº 1 do artigo 138.º do Código Civil) 
 
Tribunal Regional de Leipzig, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Decisão sobre os custos após resolução amigável: pedido do requerente para que cesse a 
violação do seu sistema geral de distribuição selectiva cometida pelo demandado ao comprar 
ilegalmente veículos a motor novos no intuito de os revender.  
(Artigo 81º do Tratado CE, Regulamento n.º 1400/2002, artigos 19.º e 20.º da GWB) 
 
Tribunal Regional de Munique I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Ausência de direito de retenção do demandado que se oponha ao pagamento de um crédito 
pecuniário decorrente da não-activação de cartões SIM. 
(Artigos 19.º e 20.º da GWB, artigo 82.º do Tratado CE, artigo 3.º da UWG, artigo 33.º da 
TKG) 
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Tribunal Regional de Colónia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Não há possibilidade de intentar uma acção devido à activação de cartões SIM pelo 
demandado; o bloqueamento era admissível porque o requerente utilizava os cartões SIM 
violando o contrato, ligando-os a um portal GSM de modo a permitir que outras empresas 
procedam à terminação de chamadas na rede de telefonia móvel do requerente; não há 
possibilidade de intentar uma acção por utilização de cartões SIM para a prestação de serviços 
comerciais de telecomunicações.  
(Artigos 19.º e 20.º do Código Civil, artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º da UWG) 
 
Tribunal Regional de Colónia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Não há possibilidade de intentar uma acção devido à activação de cartões SIM pelo 
demandado; o bloqueamento era admissível porque o requerente utilizava os cartões SIM 
violando o contrato, ligando-os a um portal GSM de modo a permitir que outras empresas 
procedam à terminação de chamadas na rede de telefonia móvel do requerente; não há 
possibilidade de intentar uma acção por utilização de cartões SIM para a prestação de serviços 
comerciais de telecomunicações.  
(Artigos 19.º e 20.º do Código Civil, artigo 82.º do Tratado CE e artigo 1.º da UWG) 
 

Espanha 
As questões debatidas nos processos judiciais entre as companhias petrolíferas e as estações 
de serviços foram semelhantes, centrando-se principalmente na eventual invalidade dos 
contratos de fornecimentos que os tribunais classificaram como contratos de comissão 
(contratos de agência genuínos) ou contratos de revenda (contratos de agência não genuínos) 
que podem ser compatíveis com o n.º 1 do artigo 81.º (proibição geral), visto que podem ser 
abrangidos pela isenção da proibição prevista nos regulamentos de isenção n.os 1984/83, de 22 
de Junho de 1983, e 2790/1999, de 22 de Dezembro de 1999, ambos relacionados com a 
aplicação do actual n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE a determinadas categorias de acordos 
verticais e práticas concertadas. 
 
Quatro dos referidos processos judiciais foram recursos contra decisões de tribunais de 
primeira instância. O processo da Automoción y Servicios La Safor, S.L. contra a Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A. consiste na denúncia n.º 44 apresentada ao Tribunal de 
Primeira Instância de Madrid na qual a requerente expressava a intenção de recorrer da 
decisão pronunciada pelo tribunal a seu desfavor. 
 
Decisão do Tribunal de Primeira Instância de Madrid n.º 44, proferida em 10 de Junho de 
2004, em sede de processo ordinário 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. contra 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
A Automoción y Servicios La Safor S.L. apresentou uma denúncia contra a Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A. pedindo para ser considerada como revendedora em sentido 
estrito. O tribunal indeferiu o pedido porque considerou que se tratava de um “contrato de 
comissão”, isto é, um contrato de agência genuíno. 
 
Acórdãos proferidos pela Secção 18 da Audiencia Provincial de Madrid, n.º 358/2004, de 7 
de Junho de 2004, Melón, S.A. contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A, e 
n.º 423/2004, de 23 de Junho de 2004, Melón, S.A. e Estación de Servicio Ahigal, S.L. contra 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A, nos recursos n.os 220/2003 e 486/2003.  
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Os recursos faziam parte dos processos ordinários 895/2001 e 556/2001, apresentados pela 
requerente nos Tribunais de Primeira Instância de Madrid n.º 8 e n.º 15, respectivamente. As 
decisões iniciais indeferiam o pedido da Melón, S.A., que recorreu contra o conteúdo da 
decisão do tribunal em ambos os processos. O Tribunal Superior não deu provimento aos dois 
recursos das estações de serviço porque considerou que se tratava de “contratos de comissão”, 
isto é, contratos de agência genuínos. Ambas as decisões condenavam a Melón S.A. ao 
pagamento das custas. 
 
Acórdão da Secção 18 do Audiencia Provincial de Madrid n.º 94/2004, de 2 de Junho de 
2004, Caminas S.A. contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Esta decisão foi proferida no recurso n.º 218/2003 apresentado pela Repsol relativo ao 
processo de menor quantia n.º 53/2001 tramitado no Tribunal de Primeira Instância de Madrid 
n.º 20, Caminas S.A. contra Repsol. A decisão inicial, de 25 de Outubro de 2002, deferiu o 
pedido da Caminas, S.A. ao declarar que os contratos em questão eram nulos em termos 
legais e condenou a Repsol ao pagamento das custas. O recurso da Repsol teve provimento e 
os contratos foram considerados válidos porque foram considerados “contratos de comissão”. 
 
Acórdão da Secção 1 da Audiencia Provincial de Gerona n.º 188/2004, de 10 de Junho de 
2004, Clau, S.A. contra CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Este acórdão foi proferido no recurso n.º 48/2004 apresentado por ambas as partes 
relativamente ao processo n.º 266/2002 tramitado no Tribunal de Primeira Instância de 
Gerona n.º 1, Clau, S.A. contra CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. A sentença inicial era 
favorável à CEPSA. Ambas as empresas recorreram mas o recurso da CEPSA não foi aceite 
por motivos processuais. O recurso da Clau, S.A. teve provimento uma vez que se tratava de 
um “contrato de revenda”. Estes contratos são contratos de agência não genuínos que, neste 
caso, eram inválidos porque não são abrangidos pelos regulamentos de isenção, nos termos do 
n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. Os três contratos, relativos ao arranque de uma estação de 
serviço e à venda de produtos da CEPSA em exclusividade, foram, assim, declarados nulos 
por não respeitarem um requisito ou proibição legal e por não ser determinado o preço, o que 
implica que não existia qualquer contrato. O tribunal condenou as partes ao reembolso mútuo 
pelos serviços fornecidos nos termos do contrato que celebraram, por força do artigo 1303.º 
do Código Civil, após dedução dos montantes totais já amortizados. O tribunal condenou o 
demandado nas custas. 
 
Acórdão n.º 1235/2004 do Supremo Tribunal (Juízo Cível, Secção 1), de 23 de Dezembro, 
relativa ao recurso apresentado pelas L'Andana S.A. e Estación de Servicio L'Andana S.L 
contra a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
A decisão aprecia o recurso apresentado pelas L'Andana S.A. e Estación de Servicio 
L'Andana S.A. como parte integrante do processo que opõe estas empresas à Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Na petição inicial apresentada no Tribunal de Primeira Instância de Valência, as empresas 
pediam que fossem declarados nulos os contratos de funcionamento das estações de serviço, 
de leasing e de fornecimento exclusivo, celebrados por um período de 25 anos.  
 
As requerentes consideraram que foi violada a alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1984/83 da Comissão, de 23 de Junho de 1983, relativamente ao n.º 1 
do artigo 81.º (ex-artigo 85.º) do Tratado CE, sendo portanto aplicável a proibição prevista no 
n.º 2 deste mesmo artigo. Consideraram ainda que tinha sido violada a jurisprudência do 
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Tribunal da Justiça das Comunidades Europeias (processo C-234/89, Stergios Delimitis 
contra Henninguer Bräu A.G., relativo à interpretação do referido regulamento). 
 
As requerentes defenderam que, nos termos do Regulamento 1984/83, os contratos em 
questão neste processo estão limitados a um período de 10 anos. O Supremo Tribunal não deu 
provimento ao recurso com o fundamento de que a limitação temporal imposta pela referida 
alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento (CEE) n.º 1984/83 não fora infringida dado 
que o n.º 2 do mesmo artigo consagra uma excepção absoluta a esta limitação. Pelos mesmos 
motivos, considerou que não tinha havido violação da jurisprudência comunitária. 
 

França 
Acórdão do Tribunal de Recurso de Orleães, de 15 de Julho de 2004, relativo a um recurso 
interposto pela Toyota France contra uma medida provisória decretada pelo presidente do 
Tribunal de Comércio de Orleães, de 5 de Março de 2005, que lhe impunha a continuação 
das relações contratuais com a Automobile Diffusion 45, sob pena de sanções financeiras.  
O litígio referia-se à recusa de reconhecer como distribuidor, ao abrigo do novo regulamento 
dos veículos a motor (n.º 1400/2002), um concessionário cujo contrato havia expirado na 
sequência de resolução nos termos do anterior Regulamento n.º 1475/95. O Tribunal de 
Recurso de Orleães considerou, na fase intermédia, que o litígio era sério, visto ter origem na 
incapacidade do concessionário para cumprir os critérios de selecção qualitativa. Assim 
sendo, a exclusão do concessionário não tinha sido correcta, dado que a rejeição do seu 
pedido não se tinha baseado em critérios objectivos ou legítimos. Podia, portanto, consistir 
numa decisão discriminatória contrária aos objectivos do Regulamento n.º 1400/2002. O 
Tribunal confirmou, pois, a medida provisória que obrigava o fabricante a continuar a 
fornecer veículos ao distribuidor, até à decisão material final, prevista para 2005. 
 
Acórdão do Tribunal de Recurso de Paris, de 21 de Setembro de 2004, relativa a um recurso 
interposto pelo Sindicato dos Profissionais Europeus do Automóvel (SPEA) contra a decisão 
de arquivamento n.º 03-D-67, de 23 de Dezembro de 2003 (Peugeot), do Conselho da 
Concorrência. 
Se o Conselho da Concorrência não cumprir a obrigação de proferir uma decisão num prazo 
razoável, o processo não é anulado e mantêm-se as possibilidades que existiriam se a decisão 
tivesse sido tempestivamente proferida.  
 
Da decisão de dividir o pedido original apresentado ao Conselho da Concorrência em três 
processos separados não cabe recurso, nos termos dos artigos L 464-2 e 464-8 do Código 
Comercial. Os motivos para contestar esta divisão do pedido são inadmissíveis. Segundo o 
princípio audi alteram partem, o relator pode, analisando as eventuais respostas das partes, 
alterar a apreciação dos factos referentes ao processo que corre no Conselho.  
 
A apresentação, por uma das partes, de uma comunicação de objecções da Comissão 
destina-se a fornecer ao tribunal informações que podem afectar a tramitação do processo, nos 
termos do Regulamento n.º 1/2003. Este mecanismo pode ser utilizado a todo o tempo durante 
a tramitação do processo, não constituindo prova documental do recurso.  
 
A concessão, pelo fabricante, de auxílio financeiro aos seus concessionários não é, em si, 
ilícita nos casos em que as condições de atribuição deste auxílio não possam ser contestadas 
com base nas exclusões constantes de um regulamento de isenção por categoria (artigo 6.º do 
regulamento de isenção por categoria n.º 1475/95). Por outro lado, se não forem de modo 
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algum discriminatórias, estas práticas não podem ser contestadas ao abrigo de disposições que 
estabeleçam a retirada da protecção prevista por um regulamento deste tipo. No caso em 
apreço, as práticas não só eram compatíveis com o nº 3 do artigo 81.º, como também 
estimularam a concorrência, mantiveram a densidade da rede de distribuição e a qualidade dos 
serviços prestados, conduzindo ainda a quebras significativas dos preços dos produtos pagos 
pelo consumidor final. 
 
Acórdão do Tribunal de Recurso de Paris, de 29 de Junho de 2004, relativo a um recurso 
interposto pelo Sindicato dos Profissionais Europeus do Automóvel (SPEA) contra a decisão 
do Conselho de Concorrência n.º 03-D-66, de 23 de Dezembro de 2003 (Renault). 
Se o Conselho da Concorrência não cumprir a obrigação de proferir uma decisão num prazo 
razoável, o processo não é anulado e mantêm-se as possibilidades que existiriam se a decisão 
tivesse sido tempestivamente proferida.  
 
Da decisão de dividir o pedido original apresentado ao Conselho da Concorrência em três 
processos separados não cabe recurso, nos termos dos artigos L 464-2 e 464-8 do Código 
Comercial. Os motivos para contestar esta divisão do pedido são inadmissíveis. Segundo o 
princípio audi alteram partem, o juiz relator pode, analisando as eventuais respostas das 
partes, alterar a apreciação dos factos do processo que corre no Conselho.  
 
A concessão, pelo fabricante, de auxílio financeiro aos seus concessionários não é, em si, 
ilícita nos casos em que as condições de atribuição deste auxílio não possam ser contestadas 
com base nas exclusões constantes de um regulamento de isenção por categoria (artigo 6.º do 
regulamento de isenção por categoria n.º 1475/95). Por outro lado, se não forem de modo 
algum discriminatórias, estas práticas não podem ser contestadas ao abrigo de disposições que 
estabeleçam a retirada da protecção prevista por um regulamento deste tipo. No caso em 
apreço, as práticas não só eram compatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º como também 
estimularam a concorrência, mantiveram a densidade da rede de distribuição e a qualidade dos 
serviços prestados, conduzindo ainda a quebras significativas dos preços dos produtos pagos 
pelo consumidor final. A apresentação, pela Renault, de planos antidescontos não constitui a 
fixação de preços mínimos, prática proibida pelo artigo 6.º do Regulamento n.º 1475/95, uma 
vez que não ficou provado o acordo de vontades entre os operadores económicos, que 
caracteriza o conceito de acordo na acepção do artigo 81.º 

Países Baixos8 
Supremo Tribunal dos Países Baixos, 7 de Maio de 2004, n.º. 37.375, X-5, anula a decisão do 
Tribunal da Haia de 1 de Junho de 2001 (cassação) 
O regulamento das taxas portuárias da cidade de Roterdão, de 1990 [Verordening 
zeehavengeld 1990], é essencial para a apreciação deste processo. As pessoas singulares ou 
colectivas cujos navios utilizem o porto devem pagar taxas portuárias. As taxas devidas pela 
descarga de petroleiros são, porém, três vezes mais elevadas do que as devidas pelos 
porta-contentores (para carga ou descarga). A X-5 exigia a restituição do montante (em 
excesso) pago a título de taxas portuárias, invocando que o regulamento atrás referido não era 
vinculativo por não respeitar o artigo 82.º do Tratado CE.  
 

                                                 
8  Esta síntese não se refere às decisões do Tribunal de Roterdão nem às do Tribunal de Recurso de 
Comércio e Indústria (CBb) em processos de direito administrativo relativamente a decisões tomadas pelo 
director-geral da NMa. Antes de 1.5.2004, o direito comunitário da concorrência não era aplicado de forma 
autónoma nestes processos. 
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O Tribunal da Haia decidiu que o regulamento em causa, por um lado, não afecta o comércio 
entre os Estados-Membros e, por outro, é conforme com o artigo 82.º do Tratado CE. A X-5 
recorreu desta decisão para o Supremo Tribunal. 
  
O Supremo Tribunal dos Países Baixos anulou a decisão do Tribunal da Haia pelo facto de 
esta não fundamentar as suas conclusões relativamente ao regulamento e reenviou o processo 
para o Tribunal de Amesterdão, para nova apreciação e decisão. Na sua conclusão, o 
Advogado-Geral do Supremo Tribunal neerlandês faz referência aos pontos 29 a 45 do 
acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 17 de Julho de 1997 (processo 
C-242/95, GT-Link, 1997 Col. I-04449). Com estes fundamentos, o Advogado-Geral conclui 
que o tribunal baseou a sua decisão num parecer jurídico erróneo. O tribunal parece ter 
atribuído importância decisiva ao facto de “o presente método de cobrança de taxas portuárias 
ter um efeito desfavorável para o comércio entre Estados-Membros”. Contudo, a decisão 
relativa ao processo GT-Link parece indicar que se trata de averiguar se o (alegado) abuso da 
empresa pública em causa é susceptível de afectar o comércio entre Estados-Membros. Na 
ausência de ulteriores justificações, não é claro o modo como os factos e circunstâncias 
fundamentam a decisão de que não houve abuso, nos termos da alínea c) do artigo 82.º do 
Tratado CE. “A circunstância de diferentes tipos de embarcações utilizarem de formas 
diferentes o porto e beneficiarem de modos diversos das instalações fornecidas, sem qualquer 
indicação da extensão destas diferenças e da sua relação com as diferentes taxas cobradas pelo 
município, não constitui, por si só, base suficiente para esta decisão, sobretudo porque o 
tribunal não decidiu expressamente se os petroleiros e os porta-contentores podem ser 
considerados idênticos para este efeito.”  
 
Presidente do Tribunal Distrital de Arnhem, 19 de Maio de 2004, 111855 / KG ZA 04-217, 
Van der Sluijs Retail B.V. contra Autobedrijf X v.o.f. et al. (processo interlocutório) 
X explora uma estação de serviço. Em 14 de Agosto de 1998, X celebrou um contrato de 
compra exclusiva com a TOTAL referente à compra de combustíveis por um período de oito 
anos (a seguir designado “contrato de compra”). Em 12 de Maio de 2003, X rescindiu o 
contrato de compra por carta registada, nos termos da legislação comunitária. A TOTAL não 
aceitou a rescisão e, nos termos das suas condições gerais aplicáveis às vendas e distribuição, 
transferiu o contrato de compra para o Grupo Van der Sluijs. X recusou-se a que a sua estação 
de serviço fosse fornecida pela Van der Sluijs.  
 
O presidente do Tribunal Distrital de Arnhem teve em consideração, em primeiro lugar, o 
facto de não ser possível determinar com precisão o efeito do contrato de compra sobre o 
comércio entre Estados-Membros. Por conseguinte, a possibilidade da existência de um efeito 
desse tipo não podia ser excluída. Por esta razão, o contrato de compra devia ser examinado 
com base no direito comunitário da concorrência. O presidente decidiu que o contrato de 
compra não era abrangido pelo Regulamento n.º 2790/1999 no que se refere à isenção por 
categoria aplicável aos acordos verticais. Apesar de a Van der Sluijs ter uma quota de 
mercado inferior a 30%, o contrato de compra vigorou durante mais de cinco anos, mesmo 
após a aplicação do nº 2 do artigo 12.º da isenção por categoria. Nos termos da comunicação 
da Comissão relativa à regra de minimis, o presidente decidiu que a quota de mercado da Van 
der Sluijs era de aproximadamente 7%. O limite mínimo estabelecido na comunicação era de 
5%. Por outro lado, com base no artigo 9.º da comunicação, a Comissão considera que os 
acordos não restringem a concorrência se os limites não forem excedidos em mais de 2% nos 
dois anos anteriores. Sendo assim, o presidente considerou que, a priori, a invocação da 
referida comunicação não seria votada ao insucesso. Na sua decisão provisória, o presidente 
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decidiu, portanto, que o contrato de compra não desrespeitava o direito comunitário da 
concorrência. 
 
Todavia, o presidente decidiu que o contrato era nulo por força da legislação nacional da 
concorrência. O artigo 7.º da lei da concorrência estabelece os limites aplicáveis aos volumes 
de negócios para determinar se um acordo constitui um restrição significativa da 
concorrência. O volume de negócios da Van der Sluijs excedia consideravelmente os limites 
fixados no artigo 7.º da lei da concorrência. Visto que a Van der Sluijs não apresentou um 
pedido de isenção, nos termos do artigo 17.º da lei da concorrência (que deixou de ser 
possível depois de 1 de Maio de 2004), o contrato de compra deve ser considerado nulo nos 
termos do artigo 6.º da lei da concorrência. 
 
Presidente do Tribunal da Haia, 27 de Maio de 2004, KG/RK 2002-979 e 2002-1617, 
Marketing Displays International Inc. contra VR Van Raalte Reclame B.V. (processo 
interlocutório) 
A Marketing Displays International (a seguir designada MDI) e a Van Raalte Reclame B.V. (a 
seguir designada Van Raalte) celebraram um contrato de licença exclusiva relativo a caixilhos 
de alumínio intermutáveis para painéis. A MDI solicitou ao Tribunal de Roterdão a aplicação 
de três decisões de arbitragem americanas, nos termos do artigo 1075.º do Código de Processo 
Civil neerlandês, conjugado com os artigos 985.º-991.º do mesmo diploma, e ainda do 
Tratado de Nova Iorque. A Van Raalte contestou a aplicação dessas decisões de arbitragem 
com o fundamento de que eram contrárias à ordem pública. Segundo a Van Raalte, o contrato 
de exclusividade a que as decisões se referiam infringia o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. 
O contrato não é abrangido pela comunicação relativa à regra de minimis nem pelo 
Regulamento 240/96. 
 
A Van Raalte invocou o n.º 4 do artigo 3.º e o artigo 6.º do Regulamento n.º 240/96 
relativamente à isenção por categoria aplicável às transferências de tecnologia. O n.º 4 do 
artigo 3.º não foi tido em conta. O presidente considerou que a cláusula do contrato em 
questão não tinha como objectivo dividir os clientes entre as partes, mas sim a qualidade dos 
distribuidores. O presidente decidiu, assim, que o contrato não era abrangido pelo âmbito da 
isenção por categoria, devido à aplicabilidade do n.º 6 do artigo 3.º A obrigação de ceder 
direitos sobre melhoramentos constitui uma restrição à concorrência. 
 
Por último, a Van Raalte defendeu que os contratos em causa constituíam acordos de 
repartição do mercado que não se justificavam em termos de direitos de propriedade 
intelectual. O presidente considerou que a MDI não tinha rebatido convenientemente as 
alegações da Van Raalte e decidiu que o contrato violava o nº 1 do artigo 81.º do Tratado CE. 
As medidas provisórias solicitadas pela MDI foram indeferidas.  
 
Presidente do Tribunal de Haarlem, de 28 de Setembro de 2004, 103753/KG ZA 04-347, 
recorrente contra Daewoo Motor Benelux B.V. (processo interlocutório) 
A Daewoo optou por um sistema de distribuição qualitativo e selectivo, na acepção do 
Regulamento n.º 1400/2002. Este sistema permite à Daewoo seleccionar os seus 
distribuidores nos Países Baixos com base em critérios próprios. A recorrente considerava que 
o regulamento obrigava a Daewoo a reconhecer todas as garagens (reparadores) que cumpram 
as suas regras referentes a reparadores autorizados. 
 
No processo interlocutório, a questão central consistia em determinar se a Daewoo se 
encontrava obrigada a celebrar um contrato de reparador autorizado com a recorrente. O facto 
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de a Daewoo ter declarado que os seus contratos de distribuição eram abrangidos pelo 
Regulamento n.º 1400/2002 e, ao fazê-lo, ter optado por um sistema de distribuição selectiva, 
não foi contestado. No entanto, a Daewoo defendeu que este facto não criava a obrigação de 
celebrar um contrato de reparador autorizado com um reparador que cumpra as regras 
exigidas. Para a Daewoo, a celebração de um contrato deste tipo depende das disposições do 
direito contratual nacional. O presidente atendeu ao facto de o Regulamento n.º 1400/2002 
não poder impor restrições aos fornecedores no que se refere ao número de reparadores 
autorizados que cumpram os critérios de qualidade definidos pelo fornecedor. De igual modo, 
o regulamento não pode determinar o local de actividade do reparador autorizado. O 
presidente teve igualmente em consideração o facto de o tribunal não poder obrigar um 
fornecedor a celebrar um contrato com um reparador que cumpra todas as normas de 
pós-venda do fornecedor, mesmo que este tenha optado por um sistema de distribuição 
selectiva, na acepção do Regulamento n.º 1400/2002, e não reúna as condições exigidas para a 
isenção por categoria relativas aos reparadores autorizados. O presidente decidiu que a 
obrigação de celebrar contratos não pode resultar do excerto do Regulamento n.º 1400/2002 
citado pela recorrente nem de outra disposição do mesmo diploma. Se um fornecedor que 
tenha optado por um sistema de distribuição selectiva, na acepção do Regulamento 
n.º 1400/2002, não cumprir as obrigações decorrentes da isenção por categoria relativamente à 
selecção dos seus reparadores, a única sanção aplicável será a perda do benefício da isenção 
por categoria, com todas as consequências que esta situação implica. Para o presidente, 
mesmo que a isenção por categoria deixe de se aplicar, o fornecedor continua a não ser 
obrigado a celebrar um contrato com um reparador que cumpra todas as suas regras.  
 
Supremo Tribunal dos Países Baixos, 3 de Dezembro de 2004, C03/213HR, recorrente contra 
a Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., na qualidade de sucessora legal da 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (cassação) 
A Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) gere uma leiloeira de flores. Antes de se 
poderem leiloar, as flores devem ser “processadas” (preparadas para o leilão). Desde 1990 que 
a recorrente tem vindo a ser contratada pela BVH para processar cravos de Espanha para a 
venda em determinados leilões sazonais. Em 1998, a recorrente verificou que a BVH tinha 
recorrido a terceiros para o processamento de cravos de Espanha, violando o contrato. A 
recorrente reclamou uma indemnização à BVH.  
 
O litígio prendia-se, essencialmente, com a interpretação do contrato. A recorrente alegava ter 
direitos exclusivos para o processamento de todos os cravos apresentados a leilão. Por seu 
turno, a BVH considerava que a recorrente tinha um direito exclusivo para processar todos os 
cravos apresentados para processamento no leilão. O Tribunal da Haia, contrariamente à 
decisão do Tribunal Distrital da Haia, acolheu, em princípio, o argumento da recorrente. O 
Tribunal da Haia concluiu que esta interpretação do contrato não seria conforme com o artigo 
6.º da lei da concorrência e com o artigo 81.º do Tratado CE, o que resultaria na nulidade 
(parcial) do mesmo contrato. 
 
O Supremo Tribunal dos Países Baixos considerou que o Tribunal da Haia devia ter indicado 
se, na sua opinião, o contrato já havia causado restrições à concorrência devido ao seu objecto 
ou aos seus efeitos, indicando as razões de estas se terem verificado. Com efeito, só uma 
análise aprofundada dos elementos de prova, sob a forma de uma análise do mercado, podia 
dar azo à conclusão de que o contrato restringia a concorrência; da decisão contestada não 
decorre que esta análise tenha sido efectuada. O Tribunal da Haia também não teve em 
consideração o efeito negativo sobre o comércio entre Estados-Membro, a existência de efeito 
significativo e a eventualidade de se tratar de uma questão insignificante, nos termos do artigo 
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7.º da lei da concorrência. O Supremo Tribunal dos Países Baixos anulou a decisão do 
Tribunal da Haia e reenviou o caso para o Tribunal de Amesterdão, para nova apreciação e 
decisão. 
 
Tribunal da Haia, 16 de Dezembro de 2004, 03/1647, 04/87 e 04/1033, Dekker Breeding B.V. 
contra Sunfield Holland B.V (No. 03/1647) e Sunfield Holland B.V. contra Dekker Breeding 
B.V. (n.os 04/87 e 04/1033) (recurso da decisão proferida em processo interlocutório) 
A Dekker é uma empresa que se dedica ao cultivo de variedades de crisântemos. A Sunfield 
dedica-se à reprodução de variedades de crisântemos para efeitos de cultivo (estacas) 
destinadas aos cultivadores. Um empresa irmã da Dekker também desenvolve actividade no 
mercado da reprodução de variedades de crisântemos. Uma empresa comum da Sunfield e da 
Van Zanten Cuttings B.V. desenvolve actividade no mercado do cultivo de variedades de 
crisântemos. 
 
A Dekker e a Sunfield celebraram um contrato de licença em 1991, que prevê uma limitação 
das vendas e da produção da Sunfield. A Dekker rescindiu este contrato de licença em 1 de 
Janeiro de 2004. A Sunfield solicitou, ao juiz-presidente do Tribunal da Haia, que a Dekker 
fosse obrigada a anular a sua rescisão do contrato. O recurso apresentado pela Dekker 
contesta parcialmente a decisão do juiz-presidente, segundo a qual a rescisão do contrato por 
esta empresa constituía um abuso de direito, sendo a Dekker obrigada a cumprir 
rigorosamente o contrato de licença celebrado com a Sunfield, sem as limitações impostas 
relativamente à identidade dos cultivadores e à quantidade de material que a Sunfield pode 
fornecer. 
 
O Tribunal da Haia apreciou em primeiro lugar a questão da validade jurídica das limitações 
relativas à identidade dos compradores da Sunfield e às quantidades de material de plantação 
a produzir por esta empresa, previstas no contrato de licença. Para o tribunal, o contrato de 
licença não é abrangido pela isenção por categoria prevista no Regulamento n.º 240/1996 
(transferência de tecnologia). Nos termos dos artigos 3.º (preâmbulo), 4.º e 5.º, a isenção por 
categoria não se aplica às limitações de venda e produção fixadas na cláusula em questão. Nos 
termos do Regulamento n.º 772/2004 (que substituiu o Regulamento n.º 240/1996 em 1 de 
Maio de 2004), em princípio, um limite de produção imposto ao titular de uma licença num 
contrato não recíproco não é proibido. Segundo o tribunal, a quota de mercado total das partes 
não excede o limite fixado pelo Regulamento n.º 772/2004 e, portanto, o limite de produção é 
abrangido pela isenção. 
 
O tribunal decidiu que a Dekker tinha legitimidade para rescindir o contrato de licença a partir 
de 1 de Janeiro de 2004. Da apreciação do tribunal decorre ainda que a Dekker, na ausência 
de isenção individual, nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE e do n.º 1 do artigo 6.º 
da lei da concorrência, não tinha legitimidade para impor restrições relativamente à identidade 
dos compradores da Sunfield nem, até 1 de Maio de 2004, à quantidade de material de 
plantação a produzir. 
 

Suécia 
O Supremo Tribunal da Suécia, no acórdão de 23 de Dezembro de 2004 relativo ao processo 
n.º T 2280-02, indeferiu o pedido do requerente no sentido de obter uma decisão a título 
prejudicial do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e confirmou a parte do acórdão 
do tribunal de recurso que admitia a apresentação de recurso. O requerente alegava, 
nomeadamente, que uma das cláusula de um acordo nacional de normalização constituía um 
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acordo anticoncorrencial proibido, devendo ser anulada por força do n.º 2 do artigo 81.º e da 
disposição correspondente da lei da concorrência sueca. O Supremo Tribunal considerou, 
porém, que não tinha ficado demonstrado qualquer efeito potencial sobre o comércio entre 
Estados-Membros e, como tal, analisou a prática apenas à luz da legislação nacional da 
concorrência. 
 
Num acórdão de 9 de Dezembro de 2004, relativo ao processo n.º Ö 1891-03, o Supremo 
Tribunal da Suécia indeferiu uma denúncia do Conselho da Aviação Civil sueco relativa a um 
erro judiciário e ao pedido de novo julgamento. O Supremo Tribunal decidiu também neste 
caso não solicitar ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias uma decisão a título 
prejudicial. No acórdão, o Supremo Tribunal abordou, nomeadamente, a interpretação e a 
aplicação do artigo 82.º do Tratado CE. 
 

Reino Unido 
Days Medical Aids Ltd contra (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang 
Wu sub nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (decisão de 
Langely J da Divisão de Chancelaria do Tribunal Superior, 29 de Janeiro de 2004) 
A requerente interpôs uma acção por incumprimento de contrato. No contrato em questão, a 
primeira demandada tinha designado a requerente – em 1996 e contra um montante de 1108 
dólares americanos – como distribuidora exclusiva na Europa das motoretas (scooters) para 
pessoas com mobilidade reduzida fornecidas pela primeira demandada, por um período de 
cinco anos. O contrato de exclusividade podia ser renovado por períodos subsequentes de 
cinco anos, desde que, entre outras condições, a empresa requerente pagasse um montante de 
100 000 dólares à primeira demandada. A requerente alegou que a primeira demandada havia 
violado as cláusulas de exclusividade do contrato por ter fornecido as motoretas em causa a 
uma empresa para a qual trabalhava um antigo director da requerente, alegando ainda que a 
primeira demandada acabara por deixar de lhe fornecer as referidas motoretas. Na sua defesa, 
a primeira demandada invocou que o contrato era nulo por infringir o n.º 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE e por constituir uma restrição excessiva ao comércio, nos termos da legislação 
britânica. 
 
O tribunal considerou que o acordo não tinha um objectivo nem tão-pouco efeitos 
anticoncorrenciais, não infringindo, portanto, o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. Deste 
modo, não podia ser nulo nos termos do n.º 2 do mesmo artigo. No entanto, o tribunal 
considerou igualmente que se o contrato infringisse o n.º 1 do artigo 81.º, não teria 
beneficiado da isenção concedida pelo regulamento relativo à isenção por categoria aplicável 
aos acordos verticais (Regulamento n.º 2790/1999), visto que as cláusulas de renovação do 
contrato previam efectivamente um período de exclusividade contratual superior a cinco anos. 
De igual modo, se infringisse o n.º 1 do artigo 81.º, o tribunal considerou que este contrato 
não teria cumprido os critérios constantes do n.º 3 do mesmo artigo (embora, em qualquer 
caso, à data da decisão, o Regulamento n.º 1/2003 ainda não tivesse entrado em vigor e o 
tribunal não pudesse, portanto, concluir se haveria motivo para intervir pelo facto de o n.º 3 
do artigo 81.º se aplicar ao contrato).  
 
O tribunal considerou que, para o direito inglês, a duração prevista na cláusula de 
exclusividade implica uma restrição excessiva ao comércio. No entanto, o tribunal entendeu 
não dever aplicar esta doutrina uma vez que o contrato não infringia o n.º 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE. Para o tribunal, recorrer ao direito nacional para declarar a nulidade de uma 
cláusula de um contrato que não infringe o n.º 1 do artigo 81.º seria violar os princípios 
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estabelecidos pela jurisprudência no processo Bundeskartellamt contra Volkswagen e VAG 
Leasing (C-266/93). Por conseguinte, a requerente ganhou a acção de incumprimento do 
contrato e o montante de base da indemnização foi avaliado em 10,2 milhões de libras. 
 
Bernard Crehan contra (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group, 
(Tribunal de Recurso, acórdão de 21 de Maio de 2004) 
O Sr. Crehan recorreu da decisão de um tribunal de primeira instância que indeferiu o seu 
pedido de indemnização contra a primeira demandada, por violação do n.º 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE. O Sr. Crehan tinha celebrado contratos de arrendamento relativos a dois pubs 
pertencentes à primeira demandada. Cada um dos contratos de arrendamento obrigava o 
Sr. Crehan a comprar cerveja à Courage, cervejeira britânica líder do mercado. Os pubs 
acabaram por se revelar fonte de grandes prejuízos e o Sr. Crehan rescindiu os contratos. A 
Courage intentou uma acção para reclamar os montantes devidos. O Sr. Crehan introduziu um 
pedido reconvencional de indemnização, solicitando ainda a imputação desta indemnização 
em todos os montantes que a Courage lhe devia, juntando-se à IPC como demandado no 
processo. Para o efeito, invocou que os contratos de arrendamento dos pubs que tinha 
assinado, com fornecedor obrigatório de cerveja, violavam o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado 
CE e o seu insucesso comercial resultava da incapacidade de concorrer com os pubs das 
proximidades, que – por não terem vínculos de fornecimento semelhantes – podiam comprar 
cerveja com desconto e, portanto, revendê-la a preços mais baixos.  
 
Em primeira instância, nem os contratos de arrendamento nem a imposição do fornecedor de 
cerveja foram considerados contrários ao n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE; o tribunal 
considerou que o Sr. Crehan não podia reclamar uma indemnização recorrendo a regras do 
direito nacional que impedem a qualquer pessoa a apresentação de denúncia ou pedido caso 
seja parte de um contrato ilícito.  
 
O Sr. Crehan recorreu para o Tribunal de Recurso que, por seu turno, reenviou o processo 
para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, nos termos do artigo 243.º Na 
sequência da decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, o recurso do Sr. 
Crehan foi admitido pelo Tribunal de Recurso e alguns pontos foram devolvidos à primeira 
instância, para reapreciação. Nesta reapreciação, o tribunal de primeira instância considerou 
que a imposição do fornecedor de cerveja constante dos contratos de arrendamento não 
infringia o n.º 1 do artigo 81.º, nomeadamente por não preencher a primeira parte do critério 
enunciado no processo Delimitis contra Henninger Brau AG (1991) Col. I-935. Todavia, o 
tribunal de primeira instância reconheceu que o insucesso comercial do Sr. Crehan se devia à 
imposição do fornecedor de cerveja e que, na qualidade de parte no contrato, ele não 
partilhava qualquer responsabilidade pela violação do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE.  
 
O Sr. Crehan apresentou recurso desta decisão no Tribunal de Recurso. Este tribunal anulou a 
decisão do tribunal de primeira instância, considerando que ambas as partes do critério 
Delimitis se encontravam preenchidas no que se refere aos contratos de arrendamento dos 
pubs e à imposição do fornecedor de cerveja em questão. Para chegar a esta conclusão, o 
tribunal atendeu, sobretudo, às decisões da Comissão Europeia nos processos Whitbread, Bass 
e Scottish & Newcastle. No processo Whitbread, por exemplo, a Comissão Europeia 
considerou que uma imposição de fornecedor semelhante à que o Sr. Crehan foi submetido 
preenchia a primeira parte do critério Delimitis. Por outro lado, nas referidas decisões, a 
Comissão Europeia considerou que os acordos celebrados por cervejeiras com quotas de 
mercado inferiores à da Courage preenchiam a segunda parte do critério Delimitis. Deste 
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modo, o Tribunal de Recurso concluiu que o juiz de primeira instância devia ter considerado 
que tanto a primeira como a segunda partes do critério Delimitis se encontravam preenchidas. 
 
Por conseguinte, o Tribunal de Recurso atribuiu ao Sr. Crehan uma indemnização provisória 
de 131 336 libras, acrescida de juros. 
 
Unipart Group Ltd contra (1) O2 (UK) Ltd (Antiga BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Tribunal de Recurso, acórdão de 30 de Julho de 2004) 
Neste processo, o Tribunal de Recurso inglês apreciou um recurso contra uma decisão 
pronunciada em primeira instância que indeferia uma denúncia relativa a uma alegada 
infracção ao n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE.  
 
O juiz da primeira instância indeferiu uma denúncia apresentada pela Unipart, na qual se 
alegava que o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE tinha sido infringido por prática da primeira 
demandada consistente em incorporar uma política de compressão das margens nos seus 
contratos de fornecimento grossista de tempos de comunicação celebrados com fornecedores 
independentes de telefonia móvel. Nesta denúncia, a Unipart invocava que os preços cobrados 
aos fornecedores independentes, como a Unipart, pelos referidos serviços eram tão elevados 
que os colocavam numa situação de grande desvantagem para concorrer com fornecedores de 
serviços detidos ou controlados pelas demandadas, especialmente porque estas concediam 
subsídios cruzados aos “seus” fornecedores. A Unipart alegou que tinha aceitado pagar os 
referidos preços no âmbito de um acordo que violava o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE.  
 
As demandadas defenderam, em primeira instância, que mesmo que a alegada política tivesse 
sido adoptada e praticada (o que negaram), não poderia ter sido adoptada no âmbito de um 
“acordo” na acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. O pedido das demandadas de 
decisão sumária de indeferimento da denúncia foi acolhido pelo tribunal de primeira instância, 
que sustentou que qualquer conduta deste tipo teria sido unilateral da parte das demandadas. 
A Unipart recorreu. 
 
O Tribunal de Recurso considerou, aplicando o acórdão Bayer AG contra Comissão Europeia 
(processos apensos C-2/0P e C-3/01P), que o elemento essencial de um acordo na acepção do 
n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE era o acordo de vontades entre, pelo menos, duas partes. A 
conduta unilateral só poderia ser atacada, no âmbito das regras de concorrência comunitárias, 
utilizando o artigo 82.º do Tratado CE – mas, nos termos deste artigo, seria necessária, neste 
caso, a existência de posição dominante num mercado. O Tribunal de Recurso considerou que 
as práticas de fixação de preços da demandada não eram objecto de acordo entre as partes. 
Confirmou também a decisão do juiz de primeira instância, que considerara que as práticas 
em matéria de preços eram unilaterais, não sendo abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81.º do 
Tratado CE. O Tribunal de Recurso assinalou, aplicando o acórdão Richard Cound Ltd contra 
BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277, que o mero facto de uma conduta ter efeitos contratuais não 
a impede de ser totalmente unilateral. Para o Tribunal de Recurso, a Unipart não deu o seu 
consentimento ou o seu acordo à alegada política de compressão das margens. 
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