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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 respectivos relatórios nacionais. 

Evolução nos Estados-Membros 

Alterações da legislação nacional da concorrência  

Bélgica 
Tal como coordenado em 1 de Julho de 1999, foi elaborado em 2005 um decreto para alterar a lei 
de defesa da concorrência económica. 

A finalidade deste decreto relativo à defesa da concorrência económica, actualmente em 
discussão, assenta em três objectivos principais: 

1. Integrar a modernização das regras de concorrência europeias; 

2. Aumentar a capacidade de tratamento de práticas restritivas pelo Conselho da Concorrência; 

3. Conceder ao Conselho da Concorrência o estatuto de autoridade responsável em matéria de 
recursos relativos a decisões de entidades reguladoras sectoriais na área da concorrência 
económica. 

A extinção do sistema de notificação aplicado desde 1962 é a principal alteração introduzida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das 
regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81º e 82º do Tratado. 

Desde 1 de Maio de 2004, devem ser as próprias empresas a avaliar se os seus acordos cumprem 
os requisitos do artigo 81º na sua totalidade. Embora a supressão dos sistemas de notificação 
nacionais não seja obrigatória, a manutenção de um tal sistema e das regras de isenção não estaria 
em consonância com os objectivos subjacentes ao exercício de modernização, complicando 
desnecessariamente a aplicação do direito da concorrência pelos tribunais nacionais. Assim 
sendo, este decreto propõe a revogação das disposições sobre notificações e isenções. 

Este decreto vem igualmente permitir que a Autoridade da Concorrência belga possa adoptar 
orientações e, consequentemente, definir as linhas gerais da sua política. 

Tendo em consideração a descentralização das regras de concorrência europeias, foi dedicada 
uma secção à cooperação com a Comissão Europeia e com as autoridades da concorrência dos 
outros Estados-Membros, reproduzindo-se assim os princípios que regem essa cooperação nos 
termos do artigo 11º do Regulamento (CE) n.º 1/2003. 

Em matéria de controlo das concentrações de empresas, o procedimento introduzido pelo novo 
acto, segundo as linhas mestras do regulamento (CE) n.º 139/2004, passa a incluir a possibilidade 
de apresentação de compromissos por parte das empresas logo na fase I da investigação. 
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Ao nível institucional, propõe-se o aumento do número de membros a tempo completo do 
Conselho da Concorrência de quatro para seis, sendo algumas das responsabilidades do dito 
Conselho transferidas para o “Auditorat”. Este órgão, criado em paralelo com o Conselho da 
Concorrência, substitui o “Corps des Rapporteurs”, vendo aumentados os seus recursos humanos 
para um máximo de 10. 

Cabe ao “Auditorat” encerrar os processos sobre queixas e pedidos de medidas intercalares por 
motivo de inadmissibilidade ou falta de substância. Tem igualmente poderes para apreciar 
determinadas operações de concentração de empresas, mediante um procedimento simplificado. 

Esta mudança de competências, assim como o aumento dos limiares de notificação das 
concentrações, advém de, no passado, o Conselho da Concorrência ocupar grande parte do seu 
tempo com operações de concentração com pouco ou nenhum impacto concorrencial no mercado 
belga. 

Com estas alterações, o Conselho deverá agora poder concentrar-se mais em casos que envolvam 
práticas restritivas e abusos de posições dominantes. 

Para reforçar a luta contra as práticas restritivas, o decreto prevê também a possibilidade de 
isenção ou atenuação de coimas a empresas que, através do fornecimento de provas à Autoridade 
da Concorrência, ajudem a demonstrar a existência de uma prática proibida. 

Por fim, em casos previstos na lei, o Conselho da Concorrência pode apreciar recursos de 
decisões tomadas por autoridades reguladoras sectoriais, designadamente o Institut belge des 
Postes et Télécommunications (IBPT), a Commission bancaire et financière et des Assurances 
(CBFA), a Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) e o gestor das infra-
estruturas ferroviárias. 

Cabe a cada lei orgânica definir quais as decisões susceptíveis de recurso para o Conselho da 
Concorrência. 

República Checa 
As regras nacionais em matéria de concorrência da República Checa são estabelecidas pela Lei 
n.º 143/2001, relativa à protecção da concorrência, alterada em 2005 pela Lei n.º 361/2005, em 
vigor desde 1 de Outubro de 2005. Mais especificamente, esta lei introduziu as isenções 
comunitárias por categoria no direito checo da concorrência, de modo que sejam aplicadas a 
acordos sem efeitos para o comércio, mas abrangidos pelas regras nacionais de concorrência. Esta 
lei relativa à protecção da concorrência foi ainda alterada pela Lei n.º 127/2005, no que se refere 
à sua aplicação no sector das comunicações electrónicas, tal como especificado a seguir. 

Resumo das novas disposições:  

 

• Introdução da possibilidade de selar instalações empresariais durante uma inspecção (art.º 
21º, n.º 5) 

• Artigo 22º – sanções: 
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- possibilidade de coima de valor até 1% do volume de negócios para 
infracções processuais 

 - introdução de um novo tipo de coima pela quebra de selos. 

• As isenções comunitárias por categoria aplicam-se a acordos sem dimensão comunitária 
(artigo 4º): 

 

• Outra alteração à Lei relativa à protecção da concorrência de 2005 trata da aplicação da 
mesma ao sector das comunicações electrónicas. Foi introduzida pela Lei n.º 127/2005, (Lei 
relativa às comunicações electrónicas), em vigor desde 1 de Maio de 2005. 

 

Dinamarca 
A Lei da Concorrência dinamarquesa foi alterada pela Lei n.º 1461, de 22 de Dezembro de 2004, 
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2005. As principais alterações legislativas consistem na 
adaptação da Lei da Concorrência ao Regulamento (CE) n.º 1/2003. A Lei da Concorrência 
dinamarquesa tem como base os mesmos princípios subjacentes à legislação da concorrência 
comunitária, pelo que a sua adaptação às últimas alterações do regime legislativo comunitário da 
concorrência constituiu uma evolução natural. 

As principais alterações à Lei da Concorrência dinamarquesa são as seguintes: 

• Transparência 

Para assegurar a transparência no que diz respeito a violações à Lei da Concorrência, as decisões 
de aplicação de coimas em processos penais são publicadas na Internet, com vista a facilitar os 
processos cíveis por danos em benefício dos consumidores e das empresas. Isto diz respeito tanto 
às coimas impostas pelos tribunais como às impostas ou aceites ao abrigo da secção 23 (n.º 2 da 
secção 13 da Lei da Concorrência). Os tribunais dinamarqueses estão obrigados a enviar à 
Autoridade da Concorrência (n.º 4 da secção 20 da Lei da Concorrência) cópias das decisões 
judiciais relativas à Lei da Concorrência ou aos artigos 81º ou 82º. 

• Acesso ao processo 

A alteração restringe o acesso das partes ao processo, de acordo com os artigos 27º e 28º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003, o qual também limita o acesso ao processo no que diz respeito a 
correspondência e documentos trocados entre a Comissão Europeia e as autoridades da 
concorrência dos Estados-Membros (n.º 1 da secção 15a da Lei da Concorrência). 

• Compromissos 

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1/2003, o Conselho da Concorrência pode atribuir força 
vinculativa a compromissos de empresas, desde que cumpram os requisitos do n.º 1 da secção 6, 
do n.º 1 da secção 11 e do artigo 81º ou 82º (n.º 1 da secção 16a). Esta disposição está em 
consonância com o artigo 9.º do o Regulamento (CE) n.º 1/2003. 
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• Inspecções 

A Lei da Concorrência alterada autoriza a Autoridade da Concorrência a selar documentos e 
instalações empresariais por um período de 72 horas. Esclarece ainda que, por força do artigo 81º 
ou 82º, a Autoridade da Concorrência pode inspeccionar instalações empresariais em nome da 
Comissão ou das autoridades da concorrência dos Estados-Membros (secção 18 da Lei da 
concorrência). 

• Sistema de notificação 

A alteração introduzida confere ao Conselho da Concorrência e à Autoridade da Concorrência 
uma série de novos instrumentos para gerir a Lei. Ao contrário do previsto na legislação 
comunitária, o sistema de notificação nacional mantém-se na Dinamarca. No entanto, se um 
acordo ou prática afectar consideravelmente o comércio entre Estados-Membros da UE (n.º 2 da 
secção 9 da Lei da Concorrência), o Conselho ou a Autoridade da Concorrência devem ignorar 
essa notificação. 

• Condições gerais de comércio de empresas dominantes 

A Lei da Concorrência contém uma nova disposição ao abrigo da qual, em determinadas 
condições, o Conselho da Concorrência é autorizado a impor a uma empresa dominante a 
apresentação das respectivas condições gerais de comércio à Autoridade da Concorrência (secção 
10a da Lei da Concorrência). Com esta disposição pretende-se aumentar a transparência das 
condições gerais de comércio de uma empresa dominante, para que o Conselho da Concorrência 
possa avaliar de forma mais fundamentada se uma empresa dominante abusou da sua posição. 

• Outras questões 

A Autoridade da Concorrência dinamarquesa passa a ter a possibilidade de emitir decisões em 
inglês a pedido das partes (secção 15c). As decisões emitidas pelo Conselho, anteriormente 
limitadas a uma duração de um ano, podem abranger agora um período superior. Para além disso, 
o número de membros do Tribunal da Concorrência foi aumentado em dois membros, sendo 
agora constituído por um presidente e quatro membros especialistas em direito ou economia. O 
presidente deve ser juiz do Supremo Tribunal Dinamarquês (Højesteret) (n.º 1 da secção 21). 

Em consequência da modernização das regras de concorrência comunitárias, a competência da 
Autoridade da Concorrência dinamarquesa foi alargada, podendo actualmente tratar de processos 
ao abrigo dos artigos 81º e 82º quando as empresas estão sedeadas na Dinamarca e os efeitos 
concorrenciais se fazem sentir em mercados fora do território dinamarquês mas sempre dentro da 
União Europeia (secção 23a da Lei da Concorrência). 

A versão consolidada da Lei da Concorrência dinamarquesa está disponível no endereço Internet 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 

 

Alemanha 
Em 1 de Julho entrou em vigor uma lei que altera de forma global a legislação que proíbe as 
restrições da concorrência (GWB). O objectivo da alteração foi adaptar a legislação alemã à 
europeia, em especial ao Regulamento (CE) n.º 1/2003. Com esta alteração, o sistema de 
notificação e aprovação de acordos anticoncorrenciais anteriormente previsto no direito alemão é 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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substituído por um sistema de excepção legal, estando prevista a aplicação paralela das 
legislações europeia e nacional. Tendo em vista a harmonização extensiva do direito da 
concorrência, são igualmente incluídos nas novas disposições os acordos horizontais e verticais 
que não tenham efeitos sobre o comércio entre Estados-Membros. A nova lei permite a aplicação 
de coimas por incumprimento da legislação europeia, pelo que as regras que regem a aplicação de 
coimas a empresas foram estreitamente alinhadas com as regras europeias. No entanto, no que diz 
respeito ao controlo dos abusos sob a forma de comportamentos anticoncorrenciais unilaterais, 
mantêm-se algumas disposições já testadas e validadas pela legislação alemã e que não têm 
equivalente no artigo 82º do Tratado CE. Além disso, foram redefinidas as sanções de direito 
civil no caso de violação da legislação antitrust, concedendo-se assim maior peso ao controlo 
privado da aplicação das leis. Por outro lado, as autoridades regionais de cartéis estão agora 
autorizadas a aplicar a legislação europeia, competência que cabia exclusivamente ao Serviço 
Federal de Defesa da Concorrência. A lei alterada possui ainda disposições sobre o intercâmbio 
de informações entre autoridades e sobre a transposição do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 
1/2003 (amicus curiae). 

Em 2005, o Governo Federal decidiu que era necessária uma alteração suplementar relativa ao 
controlo de abusos. Considerou-se que, no caso dos géneros alimentícios, se deveria reforçar a 
proibição existente para as empresas com grande poder que fazem ofertas abaixo do preço de 
custo mais do que apenas “ocasionalmente”. Assim, passaram a ser proibidas todas as vendas de 
géneros alimentícios abaixo do preço de custo, mesmo se ocasionais, excepto quando houver uma 
justificação objectiva para tal. O Governo Federal espera desta forma fortalecer a posição das 
pequenas e médias empresas que não têm possibilidades de enfrentar as estratégias de preços 
baixos praticadas pelos grandes retalhistas e que, consequentemente, se vêem muitas vezes fora 
do mercado. Prevê-se que esta alteração seja aprovada em 2006. 

 

Estónia 
Verificaram-se dois grandes desenvolvimentos legislativos durante o ano de 2005. Em primeiro 
lugar, a elaboração de alterações fundamentais à Lei da Concorrência estónia e, em segundo, a 
preparação de orientações sobre a isenção ou atenuação de coimas por parte do Ministério 
Público. 

As alterações à Lei da Concorrência incidem na eliminação do sistema de isenção de 
notificações, tendo-se verificado que a sua existência era desnecessária visto que raramente era 
utilizado pelas empresas. A proposta de alteração foi apresentada ao Parlamento, esperando-se a 
sua entrada em vigor em Julho de 2006. 

Quanto à preparação de orientações sobre a isenção ou atenuação de coimas, o Código Penal da 
Estónia considera como crimes todos os acordos, decisões e práticas concertadas que restrinjam a 
concorrência. Na eventualidade de não existir interesse público em prosseguir com o processo e 
se a culpa for negligenciável (artigo 202º do Código de Processo Penal), o processo penal poderá 
ser arquivado pelo Tribunal a pedido do Ministério Público. Este tem também poderes para, por 
decisão própria, 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 se, sem a referida assistência, tivesse sido 
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impossível ou especialmente complicado detectar essa infracção penal ou recolher as provas 
necessárias (artigo 205º do Código de Processo Penal). 

As disposições acima, referidas constituem a principal base jurídica para a adopção das 
orientações sobre a isenção ou atenuação de coimas nos casos de cooperação anticoncorrencial 
entre empresas. Com vista à aplicação efectiva do regime de imunidade, o Ministério Público está 
a braços com a preparação das orientações sobre a isenção ou atenuação de coimas. O Conselho 
da Concorrência apresentou já ao Ministério Público a sua proposta nesta matéria. 

Grécia 
Principais disposições da Lei n.º 703/77 (legislação antitrust grega) e alterações recentes mais 
importantes 

A Lei n.º 703/19771 relativa ao controlo de monopólios e oligopólios e protecção da livre 
concorrência foi aprovada pouco tempo antes da adesão da Grécia à Comunidade Europeia. As 
principais disposições da Lei são semelhantes ao disposto nos artigos 81º e 82º do Tratado CE. 
Em 2005, o Parlamento grego aprovou a Lei n.º 3373/2005, que altera a Lei n.º 703/1977, 
alinhando em grande medida a legislação helénica com o Regulamento (CE) do Conselho n.º 
1/2003 e introduzindo várias alterações consideráveis à legislação antitrust grega, a saber: (i) 
concedeu a base jurídica e a autorização legislativa necessárias para um regime de não aplicação 
ou redução de coimas; (ii) reforçou os poderes de investigação da Comissão da Concorrência 
grega (“CCG") bem como os seus poderes em casos de incumprimento da Lei n.º 703/1977; (iii) 
reintroduziu a proibição relativa ao abuso de uma relação de dependência económica; (iv) 
concedeu à CHC poderes de intervenção reguladora em determinados sectores da economia; e (v) 
reforçou a estrutura interna da CHC (inter alia, dando-lhe uma personalidade jurídica diferente e 
aumentando o número de membros e empregados). 

 

Aguarda-se para breve a emissão de comunicações2 da CHC, nomeadamente sobre as questões da 
não aplicação ou redução de coimas e do acesso ao processo. 

 

Resumo das novas disposições 

• Regime de não aplicação ou redução de coimas 

A Lei n.º 3373/2005 apresentou a base jurídica para o regime grego de não aplicação ou redução 
de coimas (aditamento de um novo parágrafo 4 ao artigo 9º da Lei n.º 703/77), estando eminente 
a introdução do mesmo. A participação de uma empresa neste programa isentará as pessoas 
singulares envolvidas num processo penal. O programa não se aplicará a empresas que abusem da 
sua posição dominante. 

                                                 
1 Tal como alterada pelas Leis n.º 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 e, mais recentemente, 

pela Lei n.º 3373/2005 (publicada no Jornal Oficial 188/Agosto 02, 2005) 

2 Sob a forma de decisões. 
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• Inspecções – Investigações 

Nos termos da Lei n.º 3373/2005, os poderes de investigação da CHC foram significativamente 
aumentados, em concordância com o Regulamento (CE) n.º 1/2003. 

• Amicus Curiae 

Em virtude da inserção de um novo n.º 14 no parágrafo 2 do artigo 8º-B da Lei n.º 703/1977, a 
CHC pode, por iniciativa própria, emitir pareceres escritos (ou orais, com a autorização do 
tribunal competente) dirigidos aos tribunais e relativos à aplicação dos artigos 81º e 82º do 
Tratado CE, podendo igualmente solicitar quaisquer documentos necessários para a emissão de 
tais pareceres (à excepção de processos perante o Tribunal de Recurso Administrativo de Atenas 
e o Conselho de Estado). 

O novo parágrafo 3 do artigo 18º da Lei n.º 703/1977 prevê especificamente que qualquer 
tribunal que aplique os artigos 81º e 82º CE possa solicitar à Comissão Europeia a transmissão 
das informações na posse desta ou o seu parecer em assuntos relacionados com a aplicação da 
legislação comunitária da concorrência. 

• Sanções 

Por força do artigo 9º da Lei n.º 703/77, foram aumentados os poderes da CHC em casos de 
infracção a essa Lei. 

• Outras questões 

a. Proibição de abuso de relações de dependência económica 

Artigo 2-A da Lei n.º 703/1977: proibição de abuso de relações de dependência económica 

A Lei n.º 3373/2005 reintroduziu o artigo 2-A (revogado pela alteração introduzida à Lei n.º 
703/77 em Agosto de 2000), que rege as relações de dependência económica entre uma ou mais 
empresas e um consumidor ou fornecedor, sempre que o consumidor ou fornecedor não possuir 
uma fonte alternativa equivalente de fornecimento ou de procura do produto ou serviço em 
questão. Nessas circunstâncias, a imposição de condições comerciais arbitrárias, a discriminação 
e a revogação injustificada ou súbita de uma relação comercial de longa duração constituem um 
abuso da relação de dependência económica. 

b. Intervenção reguladora em sectores da economia nacional 

O novo artigo 5º da Lei n.º 3373/2005 permite a possibilidade de intervenção reguladora em 
determinados sectores da economia. 

A pedido do Ministro do Desenvolvimento ou ex officio, a CHC pode examinar um sector 
específico da economia grega e, caso se confirme que no mesmo não existem condições para 
uma concorrência efectiva e que, em simultâneo, a aplicação dos artigos 1º, 2º, 2º-A e 4º-ff 
não é suficiente para criar tais condições, pode, através de uma decisão fundamentada, tomar 
qualquer medida comportamental ou estrutural absolutamente indispensável para a criação 
das referidas condições de concorrência efectiva naquele sector económico específico. 

c. Alinhamento com várias disposições do Regulamento (CE) n.º 1/2003 
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O artigo 8º-b da Lei n.º 703/1977 foi alterado da seguinte forma: 

- Sem prejuízo das competências de outras autoridades nomeadas por uma disposição legislativa 
pertinente, a CHC tem competência exclusiva quanto às disposições da legislação vigente e dos 
artigos 81º e 82º do Tratado CE. 

- De acordo com o parágrafo 2 do artigo 29º do Regulamento (CE) do Conselho n.º 1/2003, de 16 
de Dezembro de 2002, a CHC pode revogar o benefício de uma derrogação à aplicação das regras 
de concorrência previstas nos artigos 81º e 82º do Tratado. 

- A CHC tem de aplicar as regras de concorrência comunitárias em estreita cooperação com a 
Comissão Europeia e com as Autoridades da Concorrência dos outros Estados-Membros da UE. 

De acordo com o novo artigo 11º-b da Lei n.º 703/77, o início de um procedimento para adopção 
de uma decisão ao abrigo do Capítulo III do Regulamento (CE) do Conselho n.º 1/2003 por parte 
da Comissão Europeia isentará a CHC das competências de aplicação dos artigos 81º e 82º do 
Tratado CE. Sempre que uma Autoridade da Concorrência de outro Estado-Membro receba uma 
queixa ou actue por iniciativa própria no âmbito dos artigos 81º e 82º do Tratado contra um 
acordo, decisão de associação ou prática por parte de uma ou mais empresas, a CHC pode, por 
aquele motivo, suspender ou encerrar os processos desencadeados por sua iniciativa, rejeitar a 
queixa ou seguir os trâmites normais e emitir uma decisão sobre a matéria em causa. 

d. Empresas comuns  

Segundo a Lei n.º 337/2005, todas as empresas comuns (joint ventures) em pleno funcionamento 
são consideradas concentrações e, desta forma, estão sujeitas às disposições aplicáveis ao 
controlo de concentrações. No entanto, como a criação de uma empresa comum se reveste de 
uma dimensão cooperativa, a mesma é examinada sob os critérios do artigo 1º, parágrafos 1 e 3, 
da Lei n.º 703/1977. Durante a referida avaliação, a CHC deverá ter em consideração o seguinte: 
a) se as duas ou mais empresas-mãe relacionadas exercem ou não, de forma significativa, 
actividades no mesmo mercado que a empresa comum ou num mercado a montante, jusante, 
vizinho ou intimamente relacionado e b) se os efeitos cooperativos directamente decorrentes da 
criação da empresa comum conferem ou não às empresas envolvidas a possibilidade de 
eliminarem a concorrência numa parte considerável dos seus mercados. 

Espanha 
Não se adoptaram quaisquer novas disposições jurídicas de alteração à legislação nacional da 
concorrência durante o ano de 2005. No entanto, o objectivo de revisão do actual Sistema de 
Concorrência Espanhol tem dado origem a bastantes actividades. 

Propostas governamentais de nova legislação 

1. Livro Branco sobre a Reforma do Sistema de Concorrência Espanhol 

O Livro Branco para a Reforma do Sistema de Concorrência Espanhol, elaborado em 2004, foi 
oficialmente apresentado pelo Vice-Presidente do Governo e Ministro da Economia e Finanças 
em 20 de Janeiro de 2005. Trata-se de um documento de debate que pretende lançar a revisão do 
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quadro legislativo 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 distribuição eficaz de recursos. 

O Livro Branco propõe várias medidas de reforma que abrangem o quadro institucional das 
Autoridades da Concorrência espanholas, a luta contra práticas anticoncorrenciais, o sistema de 
controlo de concentrações, o controlo das ajudas estatais e o papel de patrocínio de causas 
desempenhado pela Autoridade da Concorrência. Estas medidas prevêem maior independência 
para esta autoridade, o reforço dos seus poderes de aplicação da lei (nomeadamente, através da 
criação de um programa de imunidade), a aceleração dos processos de revisão judicial, a 
coordenação com reguladores da indústria e, possivelmente, a aplicação directa das regras da 
concorrência nacionais pelos tribunais. 

O Livro Branco foi alvo de um processo de consulta pública através do sítio Web do Serviço da 
Concorrência, tendo sido recebidos numerosos contributos e comentários. 

2. Preparação do projecto de lei 

As principais propostas do Livro Branco foram incluídas no projecto de lei da concorrência 
actualmente em preparação. O projecto foi enviado para consulta ao Tribunal da Concorrência, o 
qual apresentou várias observações, algumas das quais foram incluídas no texto da proposta. 

Finalmente, o Conselho de Defesa da Concorrência, órgão encarregue da colaboração, 
coordenação e informação mútuas entre o Estado e as Comunidades Autónomas com o fim de 
promover a aplicação uniforme da legislação de concorrência, emitiu um relatório favorável. 

O projecto será apresentado ao Parlamento durante o ano de 2006. 

França 
As condições de aplicação das regras da concorrência, alinhadas em 2004 com o Regulamento 
(CE) n.º 1/2003, foram definidas num primeiro decreto (n.º 2005-1668), datado de 27 de 
Dezembro de 2005, o qual estabelece os procedimentos de assistência nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do referido Regulamento. Para além disso, define novas regras processuais para análise 
dos casos apresentados ao Conselho da Concorrência, tendo como objectivo a eficácia da acção 
pública e em conformidade com os direitos de defesa. O decreto estabelece o enquadramento para 
a transmissão obrigatória de decisões emitidas ao abrigo dos artigos 81º e 82º (de acordo com o 
artigo o n.º 1 do 15º do Regulamento n.º (CE) 1/2004) e para a apresentação de pedidos de 
parecer ou de informação por parte dos tribunais à Comissão Europeia no âmbito do n.º 2 do 
artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1/2003. 

Num segundo decreto (n.º 2005-1667), também datado de 27 de Dezembro de 2005, 
estabelecem-se as regras que regem a representação do Conselho da Concorrência junto do 
Tribunal de Recurso. 

Em 30 de Dezembro de 2005, um terceiro decreto (n.º 2005-1756) vem estabelecer os tribunais 
cíveis e comerciais que se especializarão nos conflitos relacionados com a aplicação das regras de 
concorrência nacionais e comunitárias. 
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Resumo das novas disposições 

Inspecções 

O Decreto n.º 2005-1668 define as regras que regulam a possibilidade de assistência prestada por 
funcionários de outras autoridades da concorrência nacionais aos inspectores acreditados da 
Direcção-Geral da Concorrência, Consumo e Controlo de Fraude (DGCCFR). Do relatório 
deverão constar o nome e presença do inspector que presta auxílio, fazendo-se referência ao 
despacho ministerial autorizando essa assistência. 

Amicus Curiae 

Segundo o Decreto n.º 2005-1668, o Conselho da Concorrência será representado junto do 
tribunal que aprecia os recursos referentes a decisões do mesmo Conselho pelo seu Presidente ou 
por outrem nomeado por este. 

Com o Decreto n.º 2005-1667, a possibilidade de apresentação de observações por escrito pelo 
Conselho da Concorrência ao tribunal de recurso foi alargada. Pode agora intervir oralmente em 
audiências tal como qualquer outra autoridade administrativa independente. O Ministro da 
Economia detinha já essa possibilidade de intervenção oral. 

Acesso ao processo 

No que diz respeito ao sigilo comercial, o Decreto de 27 de Dezembro de 2005 estabeleceu o 
procedimento a ser seguido pelas empresas quando pretendem que determinado sigilo comercial 
devidamente identificado seja considerado como tal. Define as condições ao abrigo das quais um 
pedido dessa natureza pode ser recusado por ter sido feito fora de prazo, ou por ser abusivo ou 
injustificado, especificando as regras que regem o acesso ao processo, em conformidade com os 
direitos de defesa e com o princípio da boa administração do interesse público. 

Compromissos/Sanções 

No Decreto n.º 2005-1668 definem-se os procedimentos para tramitação de compromissos 
propostos pelas empresas ao Conselho da Concorrência e os critérios que regem o pagamento de 
sanções impostas pelo Conselho da Concorrência. 

Controlo privado  

No decreto n.º 2005-1756 encontra-se a lista dos oito tribunais cíveis e comerciais especializados 
em conflitos decorrentes da aplicação das regras de concorrência nacionais e comunitárias, a 
saber, os tribunais de Marselha, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lion, Nancy, Paris e Rennes. O 
Tribunal de Recurso de Paris foi eleito o único tribunal com jurisdição para apreciar recursos. 

 

Irlanda 
Não se verificaram alterações substanciais à legislação nacional da concorrência em 2005, com 
excepção da revogação das ordens de retenção. 
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Revogação das ordens de retenção 

Ao abrigo do n.º 3 da secção 45 da Lei da Concorrência de 2002, a Autoridade da Concorrência 
podia apreender livros originais, documentos e registos mediante mandato. De acordo com a 
subsecção n.º 6, “Quaisquer livros, documentos ou registos apreendidos ao abrigo da subsecção 
n.º 3 podem ser retidos por um período de 6 meses ou por um período superior autorizado pelo 
Juiz do Tribunal de Primeira Instância…”. Por outras palavras, para que a Autoridade da 
Concorrência pudesse reter os livros/documentos/registos apreendidos mediante mandato por 
mais de 6 meses, necessitava de uma autorização do referido tribunal. 

A secção 76 da “Lei de 2005 relativa às Disposições sobre Fundos de Investimento, Empresas e 
Outros” revogou este requisito, pelo que deixa de existir a disposição segundo a qual a 
Autoridade da Concorrência era obrigada a dirigir-se ao Tribunal de Primeira Instância para obter 
permissão de retenção de documentos apreendidos ou prorrogação dessa retenção. No entanto, as 
disposições do antigo requisito do n.º 6 da secção 45 mantêm-se para provas apreendidas antes de 
30 de Junho de 2005. A subsecção n.º 3 da 76 da “Lei de 2005 relativa às Disposições sobre 
Fundos de Investimento, Empresas e Outros” reza que “não obstante a revogação pela presente 
secção da subsecção 6 da secção 45 da Lei da Concorrência, a referida subsecção 6 continuará 
a aplicar-se a quaisquer livros, documentos ou registos apreendidos ou obtidos ao abrigo 
daquela secção antes da entrada em vigor da presente secção”. 

 

Itália 
O artigo 20º da Lei da Concorrência, o qual concedia ao Banco de Itália o poder de aplicação das 
regras de concorrência a acordos, abusos de posição dominante e concentrações no sector 
bancário, foi revogado pela Lei n.º 262 de 28 de Dezembro de 2005. Por conseguinte, a 
Autoridade da Concorrência italiana detém, desde 2006, competência total e exclusiva para 
aplicação das regras de concorrência nacionais e comunitárias em todos os sectores da economia. 

 

Chipre 
Não se verificaram quaisquer desenvolvimentos na legislação nacional cipriota relevante durante 
o ano de 2005. 

 

Letónia 
Na Letónia, não se verificaram quaisquer desenvolvimentos na legislação nacional relevante 
durante o ano de 2005. 

 

Lituânia 
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Não se verificaram quaisquer desenvolvimentos na legislação nacional lituana relevante durante o 
ano de 2005. 

 

Luxemburgo 
Não se verificaram quaisquer alterações à legislação em matéria de concorrência propriamente 
dita desde a adopção da Lei de 17 de Maio de 2004 sobre a concorrência. 

 

Hungria 
Foram muitas as alterações introduzidas à Lei da Concorrência durante o ano de 2005. A 
fundamentação subjacente a essas alterações foi a seguinte: em primeiro lugar, era necessário 
proceder ao alinhamento de muitas das disposições da referida Lei com as novas regras húngaras 
para os procedimentos administrativos, os quais complementam as disposições de concorrência; 
em segundo lugar, algumas alterações à Lei tinham como objectivo facilitar a aplicação da 
legislação comunitária e a cooperação no âmbito da Rede Europeia da Concorrência; por último, 
a experiência adquirida durante a aplicação das regras de concorrência suscitou correcções a 
determinadas disposições. Um outro passo legislativo foi dado quando, a partir de 1 de Setembro 
de 2005, a manipulação de concursos em processos de adjudicação de contratos públicos ou de 
subvenções passou a ser considerada como um crime mais ou menos grave em função do 
montante contratual envolvido, sendo punível com pena de prisão até dois ou cinco anos (Código 
Penal, parágrafo 296/B.) 

Resumo das novas disposições 

O sistema de isenções individuais foi abolido. 

Ao contrário do que acontecia ao abrigo do regime anterior, actualmente qualquer pessoa pode 
apresentar uma queixa ou uma reclamação informal ao Serviço da Concorrência, alegando 
infracções às regras de concorrência. Para tal, deverá preencher o formulário adequado, emitido 
pelo mesmo Serviço. Se a informação providenciada for considerada suficiente em termos 
qualitativos para dar início a um processo de controlo da concorrência, o Serviço tratará o 
formulário como uma queixa. Caso contrário, classificará o mesmo como uma reclamação 
informal. A distinção entre queixa e reclamação informal é fundamental, na medida em que o 
autor de uma “verdadeira” queixa possui direitos adicionais: tem acesso limitado aos documentos 
e pode recorrer junto de um tribunal de uma decisão do Conselho da Concorrência que tenha 
considerado insuficientes os requisitos para abertura de um inquérito. Com este novo sistema e 
através do preenchimento apropriado do formulário, os queixosos podem fornecer informação 
mais detalhada sobre a alegada infracção, facilitando a investigação por parte das autoridades. 
Por outro lado, quem não estiver suficientemente informado sobre a situação do mercado pode 
apenas apresentar reclamações informais, ficando assim a autoridade aliviada da carga 
administrativa provocada pelo elevado número de queixas não fundamentadas e de recursos 
contra decisões rejeitando tais queixas. 
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Antes da alteração introduzida em 2005, o direito húngaro não reconhecia expressamente às 
partes lesadas o direito de se dirigirem directamente aos tribunais sem obterem previamente uma 
decisão da Autoridade da Concorrência. As disposições alteradas reconhecem agora o efeito 
directo da legislação comunitária, autorizando explicitamente os tribunais a decidirem da 
existência de infracções às regras antitrust e a tomarem uma decisão nesse sentido. As alterações 
criaram ainda regras detalhadas para regular os procedimentos de controlo privado da aplicação 
da legislação antitrust. Se, por exemplo, o Serviço da Concorrência ou um tribunal de recurso 
administrativo concluir da existência de ilegalidade de um acordo ou conduta num determinado 
caso, o tribunal cível encontra-se vinculado a essa parte da decisão. Por outro lado, os tribunais 
cíveis são obrigados a informar o Serviço da apresentação de queixas, facilitando a consideração 
das mesmas como amicus curiae nos processos judiciais. 

Ao nível das investigações sectoriais, introduziram-se igualmente regras mais pormenorizadas, 
regulamentando-se mais claramente o início das mesmas e o procedimento a ser seguido. 

As decisões sobre compromissos também passaram a fazer parte da Lei da Concorrência. Uma 
vez que o Serviço da Concorrência tinha poderes para aplicar este tipo de decisão apenas quando 
a investigação se baseava na legislação comunitária, considerou-se que esta possibilidade devia 
ser alargada à legislação nacional. 

Em certa medida, as alterações afectaram também os poderes de investigação do Serviço da 
Concorrência. De acordo com uma das novas disposições da Lei da Concorrência, as cópias 
físicas de segurança de suportes de dados conseguidas por meio de criminologia informática têm 
o mesmo estatuto que quaisquer outros dados, pelo que o Serviço da Concorrência pode ter 
acesso a essas cópias. A Lei passou também a regulamentar o sigilo profissional com base nos 
princípios do direito comunitário da concorrência. 

 

Malta 
Não se verificaram quaisquer desenvolvimentos na legislação nacional maltesa durante o ano de 
2005. 

 

Países Baixos 
O Parlamento neerlandês aprovou em 7 de Dezembro de 2004 a lei que transformou a sua 
Autoridade da Concorrência numa autoridade administrativa independente. Assim sendo, a partir 
de 1 de Julho de 2005, a Autoridade da Concorrência neerlandesa deixou de ser uma agência do 
Ministério da Economia, passando a deter um Conselho constituído por três membros e com 
estatuto de autoridade administrativa independente. A alteração mais importante à Lei da 
concorrência consistiu no facto do Ministro da Economia deixar de poder emitir directivas sobre 
casos de concorrência individuais. No entanto, o Ministro continua a ser responsável pela política 
de concorrência, podendo emitir orientações de natureza geral à Autoridade da Concorrência 
nacional. O despacho de alterações (Autoridade Administrativa Independente) [Wet tot wijziging 
van de Mededingingswet in vrband met het omvormen van het bestuursorgaan van de 
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Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] possibilitou a integração 
total do Gabinete Regulador da Energia (Dte) na Autoridade da Concorrência neerlandesa. Os 
trabalhadores da Autoridade da Concorrência não são afectados na sua situação jurídica pelo 
novo estatuto de autoridade administrativa independente, continuando a ser contratados pelo 
Ministério da Economia. 

Resumo das novas disposições 

Sanções 

Orientações específicas para a aplicação de coimas no sector da construção (disponíveis em 
neerlandês no sítio Web da Autoridade da Concorrência neerlandesa: www.nmanet.nl) 

- Orientações sobre a aplicação de coimas a determinadas actividades 
anticoncorrenciais no sector da construção rodoviária e de infra-estruturas (GWW) 
– 13 de Outubro de 2004 

- Orientações sobre a aplicação de coimas a determinadas actividades 
anticoncorrenciais no sector da engenharia de instalação – 21 de Abril de 2005 

- Orientações sobre a aplicação de coimas a determinadas actividades 
anticoncorrenciais no sector da construção de imóveis e de bens de uso geral – 1 
de Setembro de 2005 (rectificação da publicação da aplicação de coimas a 
determinadas actividades anticoncorrenciais no sector da construção de imóveis e 
de bens de uso geral - 11 de Outubro de 2005) 

- Orientações sobre a aplicação de coimas no sector dos cabos e fios – 17 de 
Novembro de 2005 

- Orientações sobre a aplicação de coimas no sector das áreas verdes – 24 de 
Novembro de 2005 

- Orientações sobre a aplicação de coimas a determinadas actividades 
anticoncorrenciais no sector do fabrico de produtos de betão (argamassa, lajes de 
betão, estacas de betão pré-fabricadas e plataformas de betão) – 24 de Novembro 
de 2005 

Outras questões 

Orientações relativas a informadores 

Em Dezembro de 2005, a Autoridade da Concorrência dos Países Baixos emitiu 
orientações relativas a informadores, pretendendo assim dar a conhecer àqueles 
que possuem informações sobre possíveis violações à Lei da Concorrência as 
possibilidades e condições de divulgação de informações à referida autoridade. 

Ao revelar a forma como lida com os informadores (e o seu anonimato), a 
Autoridade da Concorrência pretende que mais informadores disponibilizem os 
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dados em seu poder. Trata-se de um aspecto importante, uma vez que a 
informação fornecida desta forma pode ser crucial para que a Autoridade da 
Concorrência desempenhe as funções que lhe foram conferidas por lei, abrindo 
novas investigações ou providenciado um melhor conhecimento de sectores de 
mercado específicos. 

Um dos aspectos fundamentais destas directrizes consiste na possibilidade dos 
informadores permanecerem anónimos. A Autoridade da Concorrência não tentará 
identificar um sujeito que apresente informações e cuja identidade seja por ela 
desconhecida, pelo que o informador possui a garantia de anonimato. No entanto, 
se tal se revelar necessário num caso específico e se a Autoridade da Concorrência 
conhecer a identidade da pessoa em causa, o tribunal pode ordenar que a 
identidade seja revelada, pelo que neste caso não é garantido o anonimato. 

As orientações relativas a informadores prevêem várias formas de divulgação de 
informações à Autoridade da Concorrência. De modo a garantir que as pessoas 
possam efectivamente revelar os dados em seu poder, a Autoridade da 
Concorrência celebrou um acordo com um ponto de contacto nacional para 
notificação anónima de crimes. Naturalmente, os informadores podem também 
telefonar para a linha de informação directa da autoridade, enviar uma mensagem 
por correio electrónico ou fazer chegar os dados através de uma terceira pessoa 
que funcionará como intermediário. 

Para a Autoridade da Concorrência neerlandesa, o mais importante é encorajar os 
informadores a entrarem em contacto com a mesma caso julguem estar na posse de 
informações relevantes. 

 

Áustria 
Após um trabalho de preparação demorado e exaustivo, os projectos destinados a alterar a Lei da 
Concorrência e a aprovar uma lei relativa aos cartéis foram apresentados em Janeiro para debate e 
adoptados pelo Parlamento em Junho (Lei dos cartéis de 2005, BGBI 61/2005; Lei da 
Concorrência alterada de 2005, BGBI 62/2005). Os aspectos fundamentais das duas alterações 
consistem na transposição da legislação comunitária (artigos 81º e 82º CE) para a legislação 
austríaca sobre cartéis, a supressão dos sistemas de notificação e registo e a introdução de um 
programa de não aplicação ou redução de coimas, para além de algumas modificações a 
determinados aspectos do controlo centralizado de concentrações (limiares de intervenção mais 
elevados, transferência da notificação do Tribunal de Cartéis para a Autoridade da Concorrência 
Federal (BWB) e sujeição das empresas comuns cooperativas ao controlo centralizado das 
concentrações). 

Resumo das principais novas disposições  

Os elementos principais da reforma que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2006 são os 
seguintes:  
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o Proibição de cartéis e do abuso de posição dominante em consonância com os artigos 81º 
e 82º CE) 

o Revogação do requisito de autorização para cartéis e do requisito de notificação para 
acordos de distribuição vertical e recomendações não vinculativas de associações a favor 
de um sistema de excepção legal 

o Procedimentos em concordância com o Regulamento n.º 1/2003 (especialmente decisões 
de encerramento e de compromissos) 

o Autorização jurídica para adopção de um programa de não aplicação ou redução de 
coimas (consultar o manual da BWB no sítio Web: www.bwb.gv.at) 

o Notificações de fusões à BWB e não ao Tribunal de Cartéis 
o Aumento acentuado de vários limiares para o requisito de notificação 
o Sujeição das empresas comuns cooperativas ao controlo das concentrações 

 

Polónia 
Não se verificaram desenvolvimentos fundamentais na legislação de concorrência polaca durante 
o ano de 2005. 

 

Portugal 
Enquadramento jurídico para o mercado de combustíveis para veículos motorizados – [Portaria 
362/2005 de 4 de Abril de 2005 e Decreto-Lei n.º 170/2205 de 10 de Outubro de 2005] 

Em 2005, no seguimento da recomendação da Autoridade da Concorrência portuguesa ao 
Governo relativamente ao funcionamento do mercado de combustíveis para veículos 
motorizados, foram promulgadas duas medidas legislativas para promover uma maior 
competitividade nesse mercado. 

A primeira medida legislativa pretende evitar que as regulamentações sobre segurança constituam 
um obstáculo à entrada de novos operadores, nomeadamente os hipermercados. Para além de 
procurar assegurar um mercado de combustíveis mais competitivo, esta medida tem igualmente 
como objectivo a protecção dos consumidores. Por outro lado, o Decreto obriga os retalhistas a 
divulgarem os preços por eles praticados em grandes painéis colocados ao longo das auto-
estradas, permitindo assim aos consumidores escolherem o fornecedor antes de entrarem nas 
instalações da estação de serviço. 

Recomendação n.º 1/2005 – Sector do gás 

A introdução do gás natural em Portugal obrigou à criação de um novo quadro jurídico para as 
normas de segurança de instalações, bem como à criação dos respectivos órgãos de inspecção. 

A Autoridade da Concorrência portuguesa recomendou ao Governo a revogação da decisão que 
concedia ao Instituto Tecnológico de Gás (ITG) o direito de funcionar como inspector de 
instalações de gás e como entidade de certificação. De facto, sendo o ITG uma entidade pública 

http://www.bwb.gv.at/
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sem fins lucrativos cujos principais associados são empresas de gás, a sua actividade como 
entidade de certificação de fornecedores de gás poderia gerar distorções de concorrência. 

A Autoridade da Concorrência sugeriu ainda um melhor esclarecimento das obrigações que 
incumbem aos diferentes operadores nesta área e a adopção de medidas para diminuir as grandes 
assimetrias de informação entre operadores e consumidores. 

Recomendação n.º 2/2005 – Serviços de telefonia móvel 

A Autoridade da Concorrência portuguesa apresentou uma recomendação ao Governo sobre a 
forma como os preços dos serviços prestados pelos operadores de telecomunicações móveis 
devem ser apresentados e os locais onde devem ser afixados. Propôs ainda medidas para facilitar 
aos consumidores a escolha da tarifa mais eficaz e promover a concorrência tarifária entre os 
operadores de telecomunicações móveis. 

A comparação de tarifas é altamente complexa, envolvendo um número considerável de 
variáveis, o que torna difícil a escolha da tarifa mais adequada por parte do consumidor. Assim, a 
Autoridade da Concorrência decidiu submeter uma recomendação ao Governo, propondo a 
promulgação de legislação que permita aos consumidores efectuar o cálculo mensal dos gastos e 
comparar os planos tarifários dos diferentes operadores ou dentro da mesma rede, bem como 
outras condições de fidelização e penalização, através da criação de simuladores padrão nos sítios 
Web de cada operador. 

Segundo a autoridade, este instrumento, ao possibilitar aos consumidores a comparação entre as 
diferentes tarifas propostas pelos operadores para um determinado perfil de consumo, permitir-
lhes-á descobrir qual a opção de “custo mínimo”. Poderão assim escolher a solução mais 
favorável com base no preço. 

Resumo das novas disposições 

Projecto de decreto-lei sobre o regime de dispensa ou atenuação especial de coimas 

Actualmente, não existe em Portugal um programa de não aplicação ou redução de coimas. No 
entanto, a Autoridade da Concorrência portuguesa apresentou ao Governo uma proposta que 
poderá levar à criação do mesmo, concedendo a dispensa total ou a atenuação das coimas 
aplicáveis quer a empresas, quer a pessoas singulares/indivíduos, nas situações previstas no artigo 
4º da Lei da Concorrência portuguesa (muito semelhante ao artigo 81º do Tratado CE). O regime 
proposto beneficiará apenas as duas primeiras empresas que se apresentem, criando dois níveis de 
redução de coimas (até 50% e mais de 50%) e incluindo ainda a possibilidade “imunidade plus”. 

Projecto de decreto-lei sobre as regras processuais no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1/2003 

A Autoridade da Concorrência apresentou ao Governo uma proposta com a qual se pretende 
aplicar integralmente o artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 sobre a cooperação com os 
tribunais nacionais, na medida em que considera que, sem a existência de uma tramitação 
processual adequada ao nível nacional, a aplicação do referido artigo poderia ser posta em causa. 
Este diploma tem como objectivo definir o enquadramento para a apresentação de “observações 
amicus curiae” aos tribunais nacionais pela Comissão ou pela Autoridade da Concorrência 
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portuguesa, assim como de pareceres solicitados pelos tribunais nacionais às duas instâncias 
referidas. Por outro lado, define também o canal jurídico para a comunicação de decisões 
judiciais sobre a aplicação dos artigos 81º e 82º do Tratado CE à Comissão. 

 

Eslovénia 
Não se verificaram desenvolvimentos fundamentais na legislação da concorrência eslovena 
durante o ano de 2005. 

 

Eslováquia 
Não se verificaram alterações legislativas em 2005. O Serviço está actualmente a desenvolver 
novas directrizes sobre Inspecções, Não Aplicação ou Redução de Coimas e Sanções. 

 

Finlândia 
Em Dezembro, o Parlamento aprovou uma lei sobre pagamentos como subornos e sanções, 
incluindo coimas por infracções às regras da concorrência, para que os mesmos deixem de ser 
dedutíveis nos impostos, uma vez que essa possibilidade prejudicava o seu efeito repressivo. Esta 
lei deverá ser aplicada pela primeira vez no ano fiscal de 2006 (360/1968). 

 

Suécia 

Resumo das novas disposições  

• Inspecções: 
Alteração ao artigo 48º da Lei da Concorrência: decisão do Tribunal Municipal de Estocolmo 
sobre inspecções, segundo a qual estas podem abranger lares e outras instalações utilizadas pelos 
membros do conselho e empregados da empresa que está a ser alvo de investigação (Lei 
2005:598).  

• Sanções: 
Alteração ao artigo 33º da Lei da Concorrência: direito a solicitar indemnização por danos 
causados por empresas que, de forma intencional ou por negligência, tenham violado a Lei da 
Concorrência ou os artigos 81º ou 82º do Tratado CE (Lei 2005:598). 

 

Reino Unido 
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Não se verificaram desenvolvimentos fundamentais na legislação da concorrência do Reino 
Unido durante o ano de 2005. 

1.2 Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelas Autoridades da Concorrência 
nacionais 

Foram indicadas pelos Estados-Membros as seguintes decisões: 

 

Bélgica 
Resumo dos processos 
Abuso de posição dominante 

Em 30 de Novembro de 2005, a Autoridade da Concorrência belga entregou uma decisão 
aceitando os compromissos propostos pela empresa Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), 
concluindo assim um procedimento iniciado para decidir sobre a existência de abuso de posição 
dominante. Esta decisão complementa uma decisão anterior adoptada pela Comissão Europeia 
em 22 de Junho de 2005 (Processo COMP/39.116), uma vez que as objecções são diferentes. 
Ambas as decisões utilizaram a mesma definição de produto de mercado. 

Na ausência de uma disposição expressa na legislação belga sobre a possibilidade de aceitar 
compromissos, o Conselho da Concorrência baseou a sua decisão no artigo 45º do Regulamento 
(CE) n.º 1/2003, onde se declara que o Regulamento é vinculativo na sua totalidade (incluindo, 
por conseguinte, o artigo 5º) e directamente aplicável aos Estados-Membros. 

Os compromissos assumidos foram avaliados e aprofundados pela Autoridade da Concorrência, 
tendo sido enviados aos principais operadores do mercado para comentários. Aplicando a lógica 
inerente ao considerando n.º 13 do Regulamento (CE) n.º 1/2003, a decisão considera que os 
compromissos apresentados pela CCEB são suficientes para satisfazer as preocupações do 
Conselho da Concorrência e respondem adequadamente às objecções suscitadas, não sendo 
necessário definir se existiu infracção ou se, tendo existindo, a mesma prevalece. Os 
compromissos ajudarão a incentivar a competitividade no mercado belga dos refrigerantes 
gaseificados. A CCEB comprometeu-se a aplicar condições equitativas a todos os seus 
consumidores em situação equivalente. O princípio da não discriminação constitui a base de 
todas as cláusulas dos compromissos assumidos e da política comercial e operacional da CCEB. 

Na ausência da apresentação de recurso dentro do prazo previsto, a decisão tornou-se definitiva. 

Acordos e práticas concertadas 

Em 29 de Julho de 2005, o Conselho da Concorrência belga entregou uma decisão sobre a 
concessão por parte da Liga Belga de Futebol Profissional (Ligue belge de football professionnel 
– LBV) dos direitos de retransmissão dos jogos da primeira e segunda divisões do campeonato 
belga de futebol das épocas 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, concluindo assim um processo 
iniciado por iniciativa própria do “Corps des Rapporteurs” no seguimento de uma queixa. Em 9 
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de Maio de 2005, a LBV tinha concedido tais direitos à Belgacom Skynet, em nome dos clubes 
de futebol da primeira e segunda divisões. 

Esta venda conjunta dos direitos de retransmissão constituiu um acordo por parte dos clubes de 
futebol cuja legalidade teria que ser confirmada ao abrigo do artigo 81º, o qual se aplicava na 
medida em que se verificavam os critérios estabelecidos na comunicação da Comissão contendo 
directrizes sobre os efeitos sobre o comércio. 

O Conselho da Concorrência concluiu que a concessão de todos os direitos de retransmissão por 
parte da LBV à Belgacom Skynet não infringia o artigo 81º CE. O Conselho tomou em 
consideração, entre outros, o facto da Belgacom, antigo operador de telecomunicações, ser um 
recém-chegado ao mercado dos serviços de televisão por assinatura, dominados até então por 
outros canais. 

Esta decisão do Conselho da Concorrência foi alvo de recurso junto do Tribunal de Recurso de 
Bruxelas, aguardando-se o acórdão deste último durante a segunda metade de 2006. 

 

Lista das decisões tomadas pela Autoridade da Concorrência nacional que aplica os artigos 81º 

e 82º  

• Decisão 2005-I/O-40 de 29 de Julho de 2005: Venda conjunta dos direitos de 
retransmissão no campeonato belga de futebol (LBV).  

- Texto integral da decisão (apenas em neerlandês): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (p. 44947 – p. 44957) 

- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, p.28 no sítio Web do Conselho da 
Concorrência, no seguinte endereço: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_
03.pdf 

- Texto do comunicado de imprensa (em francês): 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_fr.pdf 

- Texto do comunicado de imprensa (em neerlandês) 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_nl.pdf 

- Texto do comunicado de imprensa (em francês): 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_2907
2005_fr.pdf  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf


 21

• Decisão 2005-I/O-52 de 30 de Novembro de 2005: Distri-One SA/Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Texto integral da decisão (apenas em francês): 

- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (p. 55371 – p. 55386) 

- Decisões recentes do Conselho da Concorrência no seguinte endereço Internet: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112
005.pdf 

- Texto do comunicado de imprensa (em neerlandês): 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_3011
2005_nl.pdf 

• Decisão 2005-P/K de 21 de Dezembro de 2005: G. Delandes Diffusion / Federauto 
- Texto integral da decisão (apenas em francês): 

- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (p. 10503-10506) 

- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, 
No 4, p. 94: 

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pd
f 

 

República Checa 
Em 2005, o Serviço emitiu as duas decisões seguintes em aplicação do artigo 82º do Tratado CE: 

Abuso de posição dominante pela empresa estatal de silvicultura 

Foi dado início em 2005 a uma investigação sobre uma possível infracção à Lei da Concorrência 
e ao artigo 82º do Tratado CE por parte da empresa estatal Lesy České republiky, s.p. (Florestas 
da República Checa, daqui em diante designada como LCR). A LCR cessou a relação contratual 
com os seus fornecedores no que diz respeito a trabalhos florestais, declarando alguns contratos 
como nulos e solicitando a passagem para um sistema baseado em encomendas individuais 

O Serviço para a Protecção da Concorrência estabeleceu que a LCR detinha uma posição 
dominante no mercado de actividades de cultivo e actividades de exploração florestal e no 
mercado da madeira bruta, concluindo que a mesma provocou prejuízos materiais aos seus 
parceiros contratuais, através da interrupção temporária das actividades de silvicultura, bem como 
prejuízos não materiais, resultantes da incerteza quanto a futuras possibilidades de colaboração 
com a LCR, o que foi prejudicial aos investimentos já efectuados pelas empresas afectadas. 

A LCR propôs a adopção de medidas e compromissos, que o Serviço considerou suficientes para 
eliminar futuros impactos negativos das actividades da LCR sobre os seus parceiros contratuais. 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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O Serviço adoptou uma decisão que obriga a LCR a retomar as suas relações contratuais 
anteriores. Além disso, impôs à LCR a obrigação de escolher todos os seus parceiros contratuais 
para fornecimentos no âmbito das actividades de cultivo e exploração única e exclusivamente 
com base em concursos transparentes e não discriminatórios, sendo os princípios de tais 
concursos negociados com o próprio Serviço. Em consonância com a Lei, o Serviço encerrou a 
investigação, considerando que o comportamento em causa não tinha resultado numa distorção 
considerável da concorrência. A LCR cumpriu as medidas correctivas acima mencionadas. 

Abuso de posição dominante por operador de telecomunicações 

Desde 2002 que a operadora de telecomunicações estabelecida, a ČESKÝ TELECOM a.s. (a 
seguir designada ČTc), oferecia planos de tarifas para consumidores nacionais e pequenos 
empresários, com créditos em chamadas ou minutos grátis integrados numa mensalidade fixa. O 
abuso de posição dominante por parte da ČTc consistiu no agrupamento de serviços, ou seja, a 
oferta da mensalidade fixa em mercados onde detém uma posição dominante considerável, 
juntamente com a oferta de outros serviços cujo ambiente concorrencial ainda está em 
desenvolvimento nos mesmos mercados. Ao subscreverem um plano de preços com crédito em 
chamadas ou minutos grátis, os clientes da ČTc tinham direito a determinadas chamadas 
“gratuitas”. Caso os telefonemas de um assinante não perfizessem o total de crédito em chamadas 
ou minutos grátis, pagava sempre o valor total da mensalidade fixa. O facto de o crédito em 
chamadas (minutos grátis) não ter sido utilizado na totalidade, não influenciava o valor da 
referida mensalidade. A estrutura destes planos de preços não permitia discriminar o pagamento 
mensal dos custos em chamadas e aluguer de linha telefónica, pelo que os assinantes se 
mostravam menos propensos a telefonar através de outros operadores para não perderem algo que 
obtinham “gratuitamente” com a mensalidade fixa. Além disso, quando esgotavam os minutos 
grátis ou o crédito em chamadas, os assinantes da ČTc não eram informados. Por outro lado, 
como as condições tarifárias não eram transparentes, os assinantes não podiam fazer uma 
comparação de custos com os serviços oferecidos por outros operadores de telecomunicações. 

No entanto, os primeiros prejudicados foram os concorrentes da ČTc, que ficaram reduzidos a 
uma posição concorrencial quase insignificante. Desta forma, ficou prejudicado o 
desenvolvimento de um ambiente concorrencial saudável, que beneficiaria em última análise os 
consumidores. Durante o processo, provou-se que a conduta da ČTc afectou desfavoravelmente a 
estrutura concorrencial do mercado único e o comércio entre os Estados-Membros da 
Comunidade Europeia. A violação do artigo 82º do Tratado CE levou à imposição à ČTc de uma 
coima no valor de 205 milhões de coroas checas (cerca de 7,5 milhões de euros). 

 

Dinamarca 
Abuso de posição dominante 

Preços e condições aplicadas pela TV2 para a publicidade televisiva 

O Conselho da Concorrência da Dinamarca deliberou que determinados aspectos do sistema de 
descontos da TV2 violavam o artigo 82º do Tratado CE, bem como o n.º 1 do artigo 11º da Lei da 
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concorrência dinamarquesa. O mercado relevante em causa corresponde ao mercado da 
publicidade televisiva na Dinamarca, onde a estação nacional de televisão estatal TV2 detém uma 
posição dominante, com uma quota acima dos 50% no período de 2001-2005. O mercado 
geográfico em causa é a Dinamarca. 

Dada a taxa de penetração de quase 100% no mercado televisivo detida pela TV2 e a sua forte 
taxa de audiência, todos os anunciantes, que pretenderem levar a cabo campanhas publicitárias 
televisivas de âmbito nacional com uma ampla cobertura, terão que aplicar a maior parte do seu 
orçamento publicitário na TV2. De facto, a concorrência no âmbito do mercado da publicidade 
televisiva existe apenas numa parcela marginal dos orçamentos dos anunciantes para este tipo de 
publicidade. Ao celebrar os contratos anuais com os anunciantes, a TV2 oferece um desconto 
anual, cujo montante depende do respectivo orçamento anual. Trata-se de um desconto 
retroactivo gradual, com vários níveis em função do volume, oscilando as percentagens 
concedidas entre os 4,7% e os 19,7%. 

A análise económica do efeitos deste sistema de descontos revelou que o desconto anual 
concedido pela TV2 permitia à estação cobrar um preço elevado na primeira parcela  do 
orçamento anual do anunciante e um preço baixo na parcela  marginal do mesmo. Tendo em 
consideração a posição da TV2 no mercado e o facto de a concorrência acontecer apenas ao nível 
da parcela  marginal do orçamento para campanhas publicitárias televisivas dos anunciantes, o 
sistema de descontos daquela estação conseguiu provocar no mercado um efeito de exclusão. 
Assim, foi imposto à TV2 o abandono do referido sistema. O caso teve como base uma 
notificação da TV2. 

Aplicação pela Elsam de preços abusivos 

O Conselho da Concorrência adoptou uma decisão que considerou ter a Elsam, uma empresa de 
electricidade dinamarquesa que se dedica à sua produção e venda por grosso, abusado da sua 
posição dominante no mercado da venda grossista de electricidade (mercado de pronto 
pagamento e OTC – mercado livre). O abuso em causa consistiu na aplicação de preços 
excessivos de electricidade no mercado grossista da Nord Pool (cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 82º 
do Tratado CE). O mercado geográfico consiste no território ocidental dinamarquês. 

O Conselho da Concorrência considerou que, no período de 1 de Julho de 2003 a 31 de 
Dezembro de 2004, a Elsam abusou da sua posição dominante num período total de 900 horas, ao 
apresentar ofertas de preços excessivos para fornecimento de electricidade à Nord Pool. De 
acordo com a Autoridade da Concorrência, o comportamento da Elsam em termos de preços 
resultou em perdas para os consumidores (particulares e empresas) no valor de 25 milhões de 
euros. Devido às características próprias do mercado grossista de electricidade, o Conselho da 
Concorrência, numa decisão pouco habitual, ordenou à Elsam o cumprimento de um mecanismo 
de fixação dos preços específico na apresentação das propostas à Nord Pool, o qual prevê a 
aplicação de determinadas fórmulas. Esta decisão restringe os preços que a Elsam pode 
apresentar ao mercado de pronto pagamento na Nord Pool. 

Outros acordos e práticas concertadas 

Contrato-modelo da Carlsberg no sector Horeca 
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Em Outubro de 2005, o Conselho da Concorrência da Dinamarca adoptou uma decisão que 
tornava vinculativos os compromissos da Carlsberg sobre os contratos de venda de cerveja 
celebrados com hotéis, restaurantes e cafés dinamarqueses. Na sua avaliação preliminar, a 
Autoridade da Concorrência dinamarquesa considerou haver dúvidas quanto a determinadas 
práticas empresariais da Carlsberg relacionadas com requisitos de exclusividade no fornecimento 
de cerveja, no âmbito do artigo 6º da Lei da concorrência dinamarquesa/artigo 81º do Tratado CE 
e do artigo 11º da Lei da concorrência dinamarquesa/artigo 82º do Tratado CE. Para resolver as 
dúvidas identificadas em matéria de concorrência, a Carlsberg disponibilizou-se a cumprir um 
conjunto de compromissos. A Autoridade da Concorrência considerou que os compromissos 
apresentados pela Carlsberg respondiam adequadamente às preocupações manifestadas. 

A Autoridade da Concorrência da Dinamarca investigou as práticas da Carlsberg nas seguintes 
áreas: (1) exclusividade de equipamento; e (2) exclusividade de pontos de venda a retalho 
(outlet). O mercado do produto relevante em questão é o da venda de cerveja de marca ao sector 
horeca, sendo o mercado geográfico o território dinamarquês. Possuindo uma quota de mercado 
no sector horeca de cerca de 70%, a Carlsberg detém uma posição dominante no mercado 
relevante. 

Os compromissos apresentados reduziram o prazo de rescisão dos contratos de instalação e 
cooperação. A Carlsberg comprometeu-se ainda a permitir a montagem de uma segunda saída de 
barril de cerveja nos balcões dos bares. Adicionalmente, nos termos destes compromissos, os 
proprietários de um ponto de venda poderão comprar à Carlsberg instalações de cerveja 
existentes a um preço pré-definido. Além disso, a Carlsberg assumiu vários compromissos quanto 
ao direito à mudança de fornecedor, ao estabelecimento de um limite para a utilização global de 
contratos de patrocínio, etc. 

Lista completa de decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81 e /82º 

Reunião do Conselho da Concorrência de 23 de Fevereiro de 2005 
Post Danmark 
Decisão sobre compromissos no seguimento da decisão de 2004 sobre o artigo 82.º  
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm 
 

Reunião do Conselho da Concorrência de 27 de Abril de 2005 
Critérios de admissão ao sistema de numeração vvs e ao catálogo vvs de Rørforeningens - artigo 
82.º  
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 

Reunião do Conselho da Concorrência de 22 de Junho de 2005 
DBC Medier - Artigo 82º  
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
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Dansk Reklame Film - Artigos 81º/82º– compromissos 
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 

Reunião do Conselho da Concorrência de 26 de Outubro de 2005 
Acordos-tipo da Carlsberg com o sector horeca - Artigos 81º/82º – compromissos 
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 

Reunião do Conselho da Concorrência de 30 de Novembro de 2005 
Abuso de posição dominante por parte da ELSAM A/S mediante a aplicação de preços 
excessivos - Artigo 82º 
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 

Acordos sobre a insolvência – concertação ilegal entre farmacêuticos - Artigo 81º 
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 

Reunião do Conselho da Concorrência de 21 de Dezembro de 2005 
Acordo de DONG com HNG/MN de 7 de Março de 2003 - Artigos 81º/82º – compromissos 
Comunicado de imprensa em inglês: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 

Preços e condições da TV2 - Artigo 82º 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Alemanha 
E.ON Ruhrgas 

O Organismo Federal de Cartéis proibiu a E.ON Ruhrgas AG de celebrar contratos de 
fornecimento de gás a longo prazo. A E.ON Ruhrgas violou o direito da concorrência europeu e 
alemão (artigos 81º e 82º do Tratado CE e artigo 1º da GWB) ao vincular a si a longo prazo 
grande parte dos seus clientes de gás regionais, exigindo-lhes que se abastecessem em mais de 
80% das suas necessidades de gás junto daquela empresa. A vinculação de distribuidores através 
de contratos de fornecimento a longo prazo tem efeitos de encerramento do mercado, uma vez 
que impede a entrada de novos operadores e priva outros fornecedores de oportunidades de 
fornecimento nos próximos anos. 
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Foi interposto recurso desta decisão perante o Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia, 
apresentando a empresa em simultâneo um pedido de anulação da sua natureza executória com 
carácter imediato. 

Comunicados de imprensa: 

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 

13.12.2005 

http://www.bundeskartellamt.de/WEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_12.shtml 

27.09.2005 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml 

06.04.2005 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml 

28.01.2005 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml 

Decisão (em alemão) 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 

Edeka/ALIDIS 

O Organismo Federal de Cartéis investigou a aquisição pela EDEKA Zentrale AG & Co. KG de 
uma participação na cooperativa de compra e comercialização ALIDIS/Agenor, à luz das regras 
de controlo de concentrações e do artigo 81º do Tratado CE, concluindo que estavam preenchidas 
as condições do n.º 3 do artigo 81º do Tratado CE. Esta investigação foi levada a cabo no 
seguimento da aquisição da SPAR Handels AG e da Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG 
pela cadeia de mercearias EDEKA. No futuro, a EDEKA irá gerir a cooperativa juntamente com 
a ITM Enterprises S.A. e a Centros Comerciales Ceco S.A. (EROSKI). 

Comunicado de imprensa de 29.08.2005: 
 http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml 
 

Deutsche Post 

Em resposta a denúncias, o Organismo Federal de Cartéis decidiu proibir a Deutsche Post AG de 
levar a cabo práticas prejudiciais ou discriminatórias relativamente a pequenos e médios 
prestadores de serviços postais na área dos “serviços de encaminhamento de correio”, ordenando 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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a execução imediata da referida decisão. A Deutsche Post interpôs recurso da decisão e da ordem 
de execução imediata, tendo o Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia confirmado esta 
última. Está pendente uma sentença quanto à questão de fundo em apreço. 

Os serviços de encaminhamento de correio consistem principalmente na recolha e selecção prévia 
de correspondência, bem como no encaminhamento das cartas com menos de 100 gramas para os 
centros de selecção da Deutsche Post. 

Actualmente, a Deutsche Post concede para este tipo de serviços descontos de 3% a 21% aos seus 
grandes clientes, assim como à PostCon Deutschland, uma sociedade cooperativa registada. No 
entanto, com este sistema de descontos, a Deutsche Post impede os concorrentes (conhecidos 
como “consolidadores”) de entrarem no mercado de recolha, selecção prévia e encaminhamento 
de cartas. De facto, as pequenas e médias empresas não atingem, regra geral, o volume de 
correspondência mínimo exigido pela Deutsche Post para receberem os referidos descontos, só 
lhes sendo possível reduzir os seus custos com a prestação destes serviços recorrendo às 
actividades dos consolidadores. 

Depois de analisar o caso, o Organismo Federal de Cartéis concluiu que esta prática da Deutsche 
Post violava o direito da concorrência alemão e europeu (artigo 82º do Tratado CE). Num 
processo paralelo, a Comissão Europeia considerou que a lei de serviços postais alemã violava a 
legislação da UE. 

Comunicados de imprensa: 

13.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml 
 

14.02.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml 
 
03.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml 
 
Empresas de lotaria 

De acordo com o Instituto Federal de Cartéis, o projecto de três empresas de lotaria, que 
tencionavam adquirir em conjunto uma participação maioritária numa sociedade que, na 
qualidade de agente comercial de lotaria, oferecia serviços de lotaria e apostas desportivas na 
Internet, suscitou preocupações de concorrência à luz das regras de controlo de concentrações, do 
artigo 1º da GWB e do artigo 81º do Tratado CE. As partes em causa abandonaram o projecto. 

Seguros industriais 

Em 2005, o Organismo Federal de Cartéis impôs a 10 seguradoras privadas e 7 estatais, bem 
como aos directores envolvidos, coimas no valor total de cerca de 150 milhões de euros. A 
violação da legislação da concorrência (artigo 81º do Tratado CE) teve consequências a nível 
nacional e em todo o tecido industrial, especialmente no sector dos seguros de instalações 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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industriais (seguros contra incêndio, perdas indirectas, seguros EC e contra todos os riscos e 
seguros técnicos) e no sector dos seguros de transporte e no monopólio dos seguros de 
construção. Segundo averiguou o Organismo Federal de Cartéis, em meados de 1999, as 
seguradoras em causa acordaram entre si pôr fim à intensa concorrência existente na época a 
nível de prémios e condições, provocando assim uma reviravolta no mercado. O cartel assentava 
num acordo quanto aos princípios que regeriam o seu comportamento concorrencial futuro em 
matéria de renovação de contratos (os “princípios FIS”), celebrado entre os directores das 
empresas representadas no Comité Especial para os Seguros de Propriedade Industrial (FIS) da 
Associação Alemã de Seguros (GDV). Os princípios FIS foram sendo alvo de adaptações para se 
ajustarem às novas condições de mercado, de forma a permitirem um nível uniforme de aumento 
dos prémios, das franquias a pagar pelos segurados e outras alterações aos termos dos contratos. 
Este acordo teve por base um acordo informal, pelo qual as companhias concordaram em não 
interferir nos ajustamentos introduzidos nos prémios pelos concorrentes aquando da renovação de 
contratos, abstendo-se de apresentar ofertas mais favoráveis e cobrando sempre um prémio 
mínimo na celebração de novos contratos. Quanto ao sector dos seguros de transporte, as partes 
subscritoras do acordo informal chegaram a um entendimento segundo o qual, pelo menos a 
partir de 2001, passariam a impor aos segurados aumentos de prémios e ajustamentos dos termos 
dos contratos de forma a não concorrerem ou interferirem entre si (princípio acordado: “respeitar 
a liderança”). Como as partes em causa interpuseram recurso, as decisões de imposição de 
coimas não são ainda definitivas. Os recursos serão apreciados pelo Tribunal Regional Superior 
de Dusseldórfia. 

Comunicados de imprensa: 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml 
 

23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml 
 

Estónia 
Decisões tomadas ao abrigo do artigo 81º/82º do Tratado CE em 2005: 

Decisão n.º 24-L de 5 de Maio de 2005 (artigo 82º). Na sequência de alegados abusos de posição 
dominante pela Estonian Air e que consistiam na aplicação de condições de preços diferentes às 
agências de viagens independentes e aos seus próprios balcões de venda ao público, o Conselho 
da Concorrência da Estónia considerou que esse  abuso de posição dominante não foi 
comprovado. 

A versão pública da decisão está disponível em estónio (AS Atlas Reisebüroo/AS Estonian Air) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf  

http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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Grécia 
Decisões 277/2005 e 284/2005, tomadas ao abrigo dos artigos 81.º e 82.º: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
 

Empresas envolvidas: 

a) Associação Grega de Supermercados (“SESME”) 

b) Os seguintes supermercados que operam na Grécia: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 
Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA e TROFINO SA 

Alegadas violações: 

A Direcção da SESME pretendia que todos os supermercados membros daquela associação 
aplicassem uniformemente uma lista onde, de forma unilateral, se definia a percentagem de 
descontos a ser oferecida por cada fornecedor a todos os seus membros. Além disso, sete dos 
maiores supermercados gregos (alguns dos quais faziam parte da Direcção da SESME) 
organizaram duas reuniões, em Fevereiro e Abril de 2004, nas quais também intervieram 
enquanto participantes, com o fim de acordar num conjunto de medidas para fazer frente à 
concorrência dos grandes supermercados multinacionais (nomeadamente, o Carrefour) e das 
grandes lojas de desconto multinacionais (especialmente, as cadeias Lidl e Plus). 

Avaliação jurídica 

A Autoridade da Concorrência grega considerou que a recomendação da SESME, que definia 
uma percentagem de desconto para cada fornecedor, correspondia a uma decisão de fixação de 
preços mínimos. Adicionalmente, a Autoridade da Concorrência observou que as reuniões entre 
os sete retalhistas conduziu ao entendimento entre os participantes quanto à aplicação de uma 
política comum, com o objectivo de distorcer e limitar a concorrência no mercado em causa. 

Decisão 

A Comissão da Concorrência da Grécia, de acordo com a decisão 277/2005, concluiu que a 
recomendação da SESME correspondia a uma decisão que violava o n.º 1 do artigo 1º da Lei n.º 
703/19977 e do n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE. Na decisão complementar 284/2005, concluiu 
ter ainda existido uma prática concertada por parte dos participantes nas duas reuniões, o que 
constitui uma violação do n.º 1 do artigo 1º da Lei n.º 703/1977 e do n.º 1 do artigo 81º do 
Tratado CE. Consequentemente, a Comissão da Concorrência grega impôs as seguintes coimas: 

- SESME: 15 000 000 euros (0,28% do volume total de negócios dos membros da SESME) 
- ATLANTIC SA: 430 080 euros 
- Veropoulos SA: 500 713 euros 
- Massoutis SA: 347 784 euros 
- METRO SA:  338 201 euros 
- Sklavenitis SA: 11 844 euros 
- TROFINO SA: 6 000 euros 
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- Vassilopoulos SA: 721 240 euros 
 

Espanha 
Abuso de posição dominante 

E-S ASEMPRE contra CORREOS 

Em 21 de Janeiro de 2002, a ASSOCIACIÓN PROFESIONAL 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 uma violação do artigo 6º da Lei da concorrência e do artigo 82º do 
Tratado CE. A requerente alegava que os CORREOS tinham celebrado 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. 

Durante as investigações, dada a impossibilidade de obtenção de dados a partir do sistema de 
contabilidade analítica, indisponível na altura, o caso foi cindido em dois processos. 

O primeiro processo foi encerrado com uma decisão de aplicação de coimas. 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 6º da Lei da concorrência e o artigo 82º do Tratado CE, por 
ter abusado da sua posição dominante no mercado dos serviços postais regulamentados, ao 
celebrar contratos exclusivos com grandes descontos para a 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. 

O segundo processo foi encerrado em Setembro de 2005 com uma decisão de compromissos. As 
alegadas infracções foram detectadas em acordos entre a empresa CORREOS e entidades como 
os bancos, que incidiam nos serviços postais, consistindo as mesmas na concessão de descontos 
desleais e no estabelecimento de preços predatórios para os grandes clientes. 

O mercado em causa foi definido como o mercado de serviços postais liberalizados e de serviços 
postais universais não reservados e o mercado de serviços postais universais reservados, ambos 
no território espanhol. A decisão com base em compromissos estabeleceu condições para garantir 
que os preços com desconto sejam sempre susceptíveis de cobrir os custos. 

(Para mais informações, consultar o “Acuerdo de Terminación convencional SDC – 
ASEMPRE – CORREOS”; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); 

T-S GRUPO GAS NATURAL 

O GRUPO GAS NATURAL (GGN), uma empresa integrada de gás natural, detém uma posição 
dominante em todos os mercados espanhóis de gás natural. Em Junho de 2001, duas das suas 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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filiais, a GNC e a ENAGAS, celebraram um acordo que reservava uma parte da capacidade de 
regasificação para a GNC, a filial fornecedora da GGN. 

O Tribunal da Concorrência de Espanha adoptou uma resolução onde conclui que o GRUPO 
GAS NATURAL (GGN) violou o artigo 6º da Lei da concorrência espanhola, bem como o artigo 
82º do Tratado CE. Segundo o Tribunal, a GGN abusou da sua posição dominante nos mercados 
espanhóis de gás natural, incluindo o mercado da rede básica de gás natural, para a importação de 
gás natural para Espanha, ao reservar por contrato uma determinada capacidade de regasificação 
para a GNC. Considerou que a reserva exclusiva de capacidade de regasificação para a GNC 
equivale a uma discriminação relativamente a outros operadores do sistema, constituindo uma 
imposição de condições desiguais a transacções equivalentes com terceiros, o que coloca estes 
últimos em situação de desvantagem concorrencial na acepção da alínea c) do artigo 82º do 
Tratado CE. A ENAGAS detém a maior parte das instalações da rede básica de gás natural, 
incluindo as unidades de regasificação, estando obrigada juridicamente a conceder acesso a todos 
os operadores do sistema a estas unidades, tratando dos pedidos por ordem cronológica de 
recepção. O Tribunal impôs ao GRUPO GAS NATURAL uma coima de 8 milhões de euros. 

(Para mais informações consultar o Caso 50/04 GAS NATURAL:  
 http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm) 

Lista completa de todas as decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º e 82º do Tratado CE pelo 
Serviço da Concorrência e pelo Tribunal da Concorrência em 2005: 

• E-S ASEMPRE contra CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf; “Acuerdo de Terminación convencional SDC – ASEMPRE – 
CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (sem provimento). 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (sem provimento). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (sem provimento). 

• COCAL-COLA (sem provimento; ver também COMP IV/39.116). 

• T-S GRUPO GAS NATURAL  
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; Processo 580/04 GAS 
NATURAL). 

 

França 
Abuso de posição dominante 

Decisão 05-D-12 de 17 de Março de 2005 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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As empresas “20 Minutes” e “Métro”, responsáveis pela publicação de jornais diários de 
informação geral de distribuição gratuita, financiados exclusivamente pela publicidade, 
apresentaram uma denúncia ao Conselho da Concorrência relativa à recusa, por parte da 
associação EUROPQN (a qual congrega os grandes jornais diários de difusão nacional), em 
incluir as suas publicações no estudo desta associação sobre a audiência dos diários nacionais. 

Segundo estas duas empresas, tal recusa, que na realidade lhes negava o acesso ao mercado 
publicitário em condições concorrenciais normais, derivava de um acordo que visava diminuir o 
crescimento da “20 Minutes” e da “Métro” e de um abuso de posição dominante. Juntamente com 
a sua denúncia, apresentaram um pedido de medidas provisórias. 

Numa reunião destinada a debater o pedido de medidas provisórias das duas empresas em causa, 
a EUROPQN propôs determinados compromissos, susceptíveis de satisfazer as preocupações 
concorrenciais apontadas. 

O Conselho da Concorrência, tendo em consideração estes factos e depois de receber comentários 
de terceiros interessados, considerou que os compromissos apresentados pela EUROPQN eram 
uma solução satisfatória para o problema de concorrência suscitado. Assim, decidiu aceitar os 
referidos compromissos no quadro da sua decisão, encerrando o processo. Tratou-se da primeira 
situação em que o Conselho aplicou o procedimento de compromissos. 

Decisão 05-D-16 de Abril de 2005 

Através de uma cláusula dos seus estatutos, a SACD (empresa encarregada da gestão colectiva 
dos direitos de autores e compositores dramáticos) obrigou os seus membros a conjugar a gestão 
dos direitos das representações dramáticas com a gestão dos seus direitos audiovisuais. Desta 
forma, os autores foram forçados a entregar à SACD a gestão de todos os seus direitos, sem 
qualquer possibilidade de separação dos mesmos. 

Esta cláusula, que exige a gestão vinculativa de todos os direitos, permitiria à SACD “utilizar a 
sua posição de monopólio incontestável e incontornável no mercado da gestão dos direitos 
audiovisuais para consolidar e manter a referida posição de monopólio no mercado aberto e 
potencialmente contestável da gestão dos direitos das representações dramáticas”. De facto e face 
à ausência de alternativas para a gestão dos direitos audiovisuais, os autores eram também 
obrigados a entregar a gestão dos direitos das representações dramáticas à SACD, apesar de não 
se tratar do mesmo mercado e de esses direitos poderem ser administrados por outra entidade de 
gestão colectiva ou por eles próprios. 

O Conselho da Concorrência considerou que os compromissos propostos pela SACD constituíam 
uma solução satisfatória para os problemas de concorrência suscitados. Adicionalmente, a SACD 
comprometeu-se a alterar os seus estatutos numa próxima reunião geral, para que os autores 
pudessem separar as suas obras em três categorias diferentes: obras dramáticas, obras 
audiovisuais e obras pictóricas. 

No entanto, para que a SACD possa actuar como gestor colectivo em condições de razoável 
equilíbrio económico, esta opção de repartição estará sujeita a determinadas restrições: 
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– determinados tipos de obras não podem sair da alçada da gestão colectiva durante o período de 
vida do autor até ao final de cada período de 2 anos, calculados a partir da data de adesão do 
autor ou da data de alteração das suas contribuições; 

– a retirada parcial ou total de determinada categoria não pode ser efectuada mais de três vezes 
durante o período de vida do autor; 

Considerou-se que este equilíbrio respeitava os princípios consagrados na jurisprudência da CE, 
segundo a qual a liberdade dos autores que desejem gerir alguns direitos individualmente tem que 
ser conciliada com a capacidade de uma sociedade de gestão colectiva para funcionar 
satisfatoriamente em benefício dos seus membros. 

Decisão 05-D-63 de 17 de Novembro de 2005 

O Conselho da Concorrência considerou que o grupo La Poste abusou da sua posição dominante, 
não respeitando o princípio da não discriminação na aplicação das suas tarifas em benefício de 
determinados remetentes de correio e da sua própria filial Datapost. Efectivamente, ao aplicar em 
larga escala as suas tarifas de correio de forma discriminada a determinados clientes, o grupo La 
Poste distorceu a concorrência entre consolidadores de correio, já que as condições a eles 
aplicadas divergiam de zona para zona. Em determinados casos, era a própria La Poste ou a sua 
filial Datapost que beneficiava destas práticas discriminatórias de preços. 

O Conselho considerou tais práticas como sendo graves. A consolidação de correio depende do 
grupo La Poste, já que o monopólio da mesma nos serviços postais básicos significa que aquele 
grupo transporta e distribui toda a correspondência. Detendo o monopólio nos serviços postais 
básicos e na qualidade de operador que regula unilateralmente o acesso a este serviço, o grupo La 
Poste está especialmente obrigado a agir com prudência e atenção e a respeitar escrupulosamente 
os preços. Este aspecto é particularmente importante, já que a empresa está numa situação que lhe 
permite o eventual abuso da sua posição dominante no mercado adjacente da consolidação de 
correio, no qual também está presente, quer directamente, quer através das suas filiais. No 
entanto, o Conselho considerou que tais práticas não faziam parte de uma estratégia global e 
deliberada da La Poste para expulsar os consolidadores do mercado. A correspondência trocada 
contribuiu para comprovar que o grupo La Poste não pretendia encorajar este sistema e que 
deixou bem claro, em várias ocasiões, não pretender continuar com aquela prática. Por este 
motivo, o Conselho limitou a coima imposta a 1 milhão de euros. 

Cartéis 

Decisão 05-D-10 de 15 de Março de 2005 
O Conselho da Concorrência impôs ao Cerafel, o comité económico do sector das frutas e 
produtos hortícolas bretão, e a uma série de associações de produtores, coimas no valor total de 
45 000 euros por práticas anticoncorrenciais no mercado grossista de couve-flor na Bretanha. 
 

À data dos factos, a França era o segundo maior produtor de couve-flor na Europa. 

Cerca de 50% a 60% da couve-flor produzida era exportada para a Alemanha, Reino Unido e 
Países Baixos. 
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A estrutura da cadeia de distribuição deste produto hortícola assenta nas associações de 
produtores reconhecidas pelo Estado. Estas associações centralizam cerca de 90% da produção, 
sendo todas membros do mesmo comité económico regional, o Cerafel. 

A venda em leilão (numa espécie de leilão degressivo) é o principal mecanismo utilizado para 
colocar no mercado a couve-flor produzida na Bretanha. Para terem acesso a estes leilões, os 
distribuidores têm que estar oficialmente aprovados. 

Ao analisar o processo, o Conselho sublinhou que as condições impostas às empresas que 
pretendem autorização para participarem nos leilões organizados pela SICA Saint-Pol-de Léon, 
UCPT e SIPEFEL já tinham sido condenadas pela Comissão Europeia em 1977, uma vez que as 
empresas eram obrigadas a comprar exclusivamente nos mercados controlados pelo Cerafel, a 
deter um armazém de embalagem nas proximidades do recinto do leilão e a comprar, operar e 
enviar mercadoria apenas em seu nome. 

Tais práticas infringem as regras de concorrência francesa e europeia, na medida em que limitam, 
impedem ou controlam o acesso de novos distribuidores aos leilões na Bretanha. 

 

Decisão 05-D-38 de 05 de Julho de 2005 
Por decisão do Conselho da Concorrência, as empresas Kéolis, Connex e Transdev foram 
condenadas por celebrarem um acordo anticoncorrencial de âmbito nacional entre 1996 e 1998, 
com o qual pretendiam repartir os concursos de transportes públicos (serviços urbanos de 
autocarros) organizados pelas administrações locais e regionais. 
 
Considerou-se que os directores destas empresas de transportes nacionais e internacionais 
formaram um cartel com a intenção de repartir entre eles o mercado nacional francês do 
transporte público urbano de passageiros. Ao abrigo das regras de actuação adoptadas pelo cartel, 
as três empresas em questão abster-se-iam de concorrer sempre que se tratasse da renovação de 
um contrato celebrado anteriormente por uma delas. 

Com estas práticas anticoncorrenciais, as empresas podiam impor os seus preços às 
administrações locais e regionais, que, quando adjudicavam a concessão das suas redes de 
transportes, viam-se obrigadas a suportar custos mais elevados do que aqueles que seriam 
praticados se o mercado estivesse aberto à concorrência. 

Este acordo nacional, organizado por empresas-mãe que controlavam atentamente a actividade 
das suas filiais, afectou claramente os contratos de transportes públicos locais em diversas vilas e 
cidades francesas. 

O Conselho considerou que a formação de um cartel num mercado oligopolístico e a consequente 
renda monopolista (neste caso financiada pelos fundos públicos das administrações locais) 
constitui uma das práticas anticoncorrenciais mais graves, decidindo assim impor uma coima no 
valor total de 12 milhões de euros às três empresas envolvidas. 

Por definição, um cartel de âmbito nacional deste tipo terá provavelmente um impacto 
considerável nas trocas comerciais intracomunitárias, dadas as suas dimensões e o seu próprio 



 35

objectivo, o qual consistia em impedir os concorrentes, nacionais ou estrangeiros, de conseguir a 
adjudicação dos contratos. Esta decisão do Conselho da Concorrência foi integralmente subscrita 
pelo Tribunal de Recurso de Paris, em 7 de Fevereiro de 2006.  

Decisão 05-D-65 de 30 de Novembro de 2005 
Foram impostas coimas às operadoras de telefonia móvel Orange France, SFR e Bouygues 
Télécom pelo Conselho da Concorrência, por envolvimento em dois tipos de acordos 
anticoncorrenciais, que distorceram a concorrência no mercado. No período de 1997 a 2003, as 
operadoras móveis trocaram mensalmente informação pormenorizada e confidencial sobre o 
número de novos assinantes do mês anterior e o número de clientes que optaram por cancelar as 
suas assinaturas. 
 
Segundo o Conselho, apesar de a decisão das operadoras no sentido de partilhar informação não 
ter qualquer influência nas futuras estratégias de preços, era de qualquer forma susceptível de 
reduzir a concorrência no mercado da telefonia móvel, um mercado onde a entrada é difícil. 

Além disso, o Conselho da Concorrência constatou que, entre 2000 e 2002, as três operadoras 
chegaram a acordo para estabilizar o desenvolvimento das respectivas quotas de mercado, tendo 
descoberto vários indícios graves, específicos e concordantes, que corroboraram a existência de 
tal acordo. Trataram-se de documentos manuscritos com referências explícitas a um “acordo” 
entre as três operadoras, à “pacificação do mercado” e à “Yalta das quotas de mercado”. Foram 
ainda detectadas algumas semelhanças nas políticas comerciais prosseguidas pelas operadoras no 
referido período. A médio prazo, este conluio possibilitou a manutenção em níveis relativamente 
estáveis da quota de penteraçãoo das três operadoras em termos de novos assinantes, preparando 
o caminho para a alteração da estratégia a partir de 2000. Até então, as operadoras móveis 
dependiam da aquisição de quota de mercado para assegurar o seu crescimento, o que exigia um 
investimento considerável. A partir de 2000, período que coincidiu com o fim da corrida para 
aquisição de quota de mercado, as operadoras em causa adoptaram, em simultâneo, estratégias 
para consolidar as suas bases de clientela existentes. Entre outras coisas, isto provocou uma 
subida dos preços e a adopção de medidas como, por exemplo, a concessão de prioridade aos 
contratos com os assinantes acompanhados de compromissos, em detrimento de cartões com 
carregamento ou ainda a introdução de facturação de períodos de 30 segundos após um primeiro 
minuto inicial mínimo. O Conselho da Concorrência considerou que tais práticas são 
especialmente graves, uma vez que provocaram prejuízos significativos à economia e aos 
consumidores, aplicando coimas no valor total de 534 milhões de euros repartidos do seguinte 
modo: 256 milhões de euros à Orange France, 220 milhões de euros à SFR e 58 milhões de euros 
à Bouygues Télécom. 

Decisão 05-D-70 de 19 de Dezembro de 2005 
O Conselho da Concorrência decidiu aplicar sanções à empresa BVHE (Buena Vista Home 
Entertainment), distribuidor exclusivo das cassetes vídeo da Disney em França, aos retalhistas 
Casino e Carrefour e ao grossista SDO (Selection Disc Organisation), pelo facto de terem 
estabelecido um acordo para a fixação prévia de preços de venda ao público no período de 1995 a 
1998. 
 
A BVHE actuou como instigadora de um acordo vertical com os retalhistas Casino e Carrefour e 
o grossista SDO, com o objectivo de fixar os preços de venda ao público das cassetes vídeo da 
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Disney a um nível artificialmente elevado, prática que foi complementada com uma política 
comum de recolha, partilha e acompanhamento da informação, a fim de consolidar tal sistema. 
Este acordo teve como consequência a subida dos preços de venda ao público para o mesmo nível 
das cassetes vídeo da Disney para crianças em todos os estabelecimentos envolvidos. 

O Conselho sublinhou que as práticas ilícitas eram particularmente graves, na medida em que 
privaram os consumidores da oportunidade de adquirirem os produtos em causa a um preço 
inferior, ou seja, o valor que resultaria de uma concorrência de preços adequada entre as redes de 
distribuição. Estas práticas foram consideradas ainda mais graves porque foram levadas a cabo 
por um dos principais grupos internacionais (Disney), cujo comportamento é susceptível de 
estabelecer um padrão para o sector. Por outro lado, a empresa detém uma posição muito forte no 
mercado em causa, já que as cassetes vídeo da Disney são alvo de uma procura constante. 

As empresas BVHE e Carrefour concordaram em abster-se de contestar as acusações 
apresentadas contra si, propondo compromissos de comportamento futuro, susceptíveis de 
restaurar no mercado uma verdadeira concorrência pelos preços, pelo que viram as suas coimas 
reduzidas em cerca 25% e 40%, respectivamente, em relação aos valores prévios. 

Acordos e práticas concertadas 

Decisão 05-D-72 de 20 de Dezembro de 2005 
No seguimento de uma denúncia feita por várias empresas exportadoras, relativamente às práticas 
aplicadas por 21 laboratórios farmacêuticos, o Conselho da Concorrência decidiu não existirem 
motivos para tomar medidas (decisão de non-lieu), considerando que, ao abrigo da legislação da 
concorrência francesa e comunitária, o comportamento em causa não podia ser qualificado como 
um abuso de posição dominante. 
 
O “comércio paralelo de medicamentos” baseia-se na existência de preços de medicamentos 
diferentes entre os Estados europeus e consiste em fluxos de medicamentos entre importadores e 
exportadores grossistas em vários países, por oposição à venda de medicamentos pelos próprios 
laboratórios em vários países, quer directamente, quer através de filiais locais. Os produtos 
abrangidos por este comércio paralelo são principalmente compostos sob patente, para os quais 
existe uma diferença considerável (pelo menos 15%) entre o preço regulado em vigor no Estado 
de exportação e o preço em vigor nos países onde são consumidos. O nível de preços dos 
medicamentos franceses está próximo da média europeia. No entanto, é inferior em mais de 20% 
aos preços cobrados no Reino Unido e na Alemanha, já que a França é uma base de exportação 
para aqueles dois mercados. 

São várias as empresas francesas que se dedicavam exclusivamente à exportação, adquirindo os 
medicamentos a laboratórios franceses a um preço “administrativo” e vendendo-os no estrangeiro 
por um valor mais elevado. 

Estas empresas queixaram-se de estar sujeitas a restrições de entrega, condições discriminatórias 
e recusa de venda de produtos por parte dos laboratórios farmacêuticos. As autoras da denúncia 
consideraram que estas práticas se devem a dois aspectos: em primeiro lugar, a existência de 
acordos entre os laboratórios e entre os laboratórios e os distribuidores grossistas e, em segundo, 
uma prática de abuso de posição dominante por parte dos laboratórios. 
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A decisão do Conselho abrange apenas o caso apresentado por exportadores puros.  

Lista das decisões tomadas em 2005 pelo Conselho da Concorrência de França, no 
âmbito dos artigos 81º e 82º do Tratado CE: 

 

Nº e data da decisão Práticas Área de actividade e/ou das empresas Tipo de 
decisão 

05-D-70 
de 24 de Fevereiro de 2005 

Cartel Armas e munições civis  
(Browning Winchester France) 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-10 
de 15 de Março de 2005 

Cartel Mercado da couve-flor 
(SICA, UCPT e SIPEFEL) 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-12 
de 17 de Março de 2005 

Cartel e abuso 
de posição 
dominante 

Imprensa regional diária 
20 Minutes/Métro contra EuroPQN 

Compromissos 

05-D-16 
de 26 de Abril de 2005 

Abuso de 
posição 
dominante 

Sociedade de autores e compositores 
dramáticos (SACD) 

Compromissos 

05-D-38 
de 5 de Julho de 2005 

Cartel Transportes públicos (Kéolis, Connex e 
Transdev) 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-40 
de 13 de Julho de 2005 

Cartel Cartões bancários GIE Inexistência de 
motivos para 
tomar medidas 

05-D-49 
de 28 de Julho de 2005 

Acordo vertical 
colectivo e 
abuso de 
posição 
dominante 

Máquinas de correio Sanções 
pecuniárias 

05-D-54 
de 06 de Outubro de 2005 

Abuso de 
posição 
dominante 

Géosys c. Spot Image-Scot, CNES 
(Fotografias aéreas ou por satélite) 

Indeferido 

05-D-55 
de 12 de Outubro de 2005 

Cartel Fabrico de óleos essenciais de alfazema e 
lavandin (CIHEF) 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-63 
de 17 de Novembro de 
2005 

Abuso de 
posição 
dominante 

Sector dos serviços postais 
Grupo La Poste 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-65 
de 30 de Novembro de 
2005 

Cartel Telefonia móvel 
Orange France, SFR, Bouygues Télécom 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-70 
de 19 de Dezembro de 2006 

Cartel Cassetes vídeo gravadas 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Sanções 
pecuniárias 

05-D-7 
de 20 de Dezembro de 2005 

Cartel e abuso 
de posição 
dominante 

Grossistas exportadores c. laboratórios 
farmacêuticos 

Inexistência de 
motivos para 
tomar medidas 

 

Estas decisões e os comunicados de imprensa com elas relacionados podem ser consultados na 
página Internet do Conselho da Concorrência: www.conseil-concurrence.fr 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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Irlanda 
Acordos e práticas concertadas 

Autoridade da Concorrência contra Irish Dental Association (Ordem dos Dentistas irlandesa) 

A Autoridade da Concorrência aceitou a 28 de Abril de 2005 os compromissos propostos pela 
Ordem dos Dentistas Irlandesa relativamente à acção interposta junto do Supremo Tribunal pela 
referida Autoridade. A acção foi intentada pela Autoridade da Concorrência no seguimento de 
alegações de boicote colectivo a um regime privado de seguro dentário, introduzido na Irlanda 
pela Vhi DeCare, boicote esse que viola os termos do artigo 81º do Tratado CE e o artigo 4º da 
Lei da concorrência de 2002 irlandesa. O acordo final foi lido em tribunal pelo advogado, em 
nome da Autoridade da Concorrência. O texto completo do acordo diz o seguinte: 

“A Autoridade da Concorrência intentou uma acção alegando violação do n.º 1 do artigo 4º da 
Lei e do n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE e, sem reconhecimento da responsabilidade por parte 
da Irish Dental Association Limited (“Ordem dos Dentistas irlandesa”), as partes chegaram ao 
seguinte acordo: 

i. A Ordem dos Dentistas irlandesa reconhece e concorda, facto que confirmará por escrito aos 
seus membros, no prazo de vinte e oito dias, que cabe a cada dentista gerir as suas relações 
comerciais numa base individual quanto a assuntos com a Vhi DeCare ou qualquer outra 
seguradora dentária semelhante e que esta declaração substitui qualquer outra comunicação 
anterior da Ordem dos Dentistas irlandesa sobre este assunto. 

ii. A Ordem dos Dentistas irlandesa compromete-se a não emitir quaisquer comunicados aos seus 
membros, dando instruções aos dentistas a não cooperarem com a Vhi DeCare ou qualquer outra 
seguradora dentária privada, em violação da legislação da concorrência. 

iii. A presente decisão será convertida numa resolução interna do tribunal, sendo as partes livres 
de voltar a instaurar uma acção e/ou recorrer do acima exposto. 

iv. As partes arcarão com as custas do processo inerentes a cada uma. 

v. Para que não subsistam dúvidas, o termo “Ordem dos Dentistas irlandesa” neste contexto 
abrange os funcionários ou agentes (incluindo subcomités) da Ordem dos Dentistas irlandesa.” 

Os tribunais nacionais são os únicos competentes para decidir se houve ou não violação da 
legislação nacional e/ou infracção do Tratado CE. A Autoridade da Concorrência é responsável 
por investigar os casos de concorrência, podendo intentar acções cíveis (onde se assume a 
qualidade de demandante). Por outro lado, a Autoridade da Concorrência e/ou o Ministério 
Público podem intentar acções penais em matéria de concorrência. 
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Itália 
Cartéis 

Decisão de 12 de Outubro de 2005 – Preços do leite para bebé 

Em Outubro de 2005, a Autoridade da Concorrência italiana concluiu uma investigação que 
incidiu em sete fornecedores de leite para bebé em Itália (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, 
Nutricia, Milupa, Humana Italy e Milte Italy), concluindo que os mesmos tinham procedido a 
uma fixação de preços em violação do artigo 81º do Tratado CE. Com base no disposto no artigo 
22º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, a autoridade italiana solicitou às autoridades da 
concorrência francesas, alemãs e espanholas que procedessem à inspecção de algumas empresas 
contra as quais tinha sido aberto um processo. 

As investigações demonstraram o seguinte: 1) para a mesma marca e quantidade, existia uma 
diferença significativa entre os preços do leite para bebé em Itália e em outros Estados-Membros 
da UE (na maior parte dos casos, os preços em Itália eram 150% mais elevados do que os 
praticados noutros Estados-Membros; quanto às fórmulas para lactentes, os preços chegavam a 
ser três vezes mais altos do que no país com o preço mais baixo, sendo os produtos para a etapa 
seguinte do nascimento duas vezes mais caros); 2) ausência de uma justificação sólida e objectiva 
para preços tão elevados; 3) todos os produtores aplicavam os preços recomendados para as 
farmácias, sendo as listas com os valores destes produtos largamente difundidas na Internet; 4) os 
fornecedores concordaram em reduzir os preços após solicitação do Ministro da Saúde; 5) vendas 
muito reduzidas por parte dos grandes distribuidores e 6) ausência de quaisquer importações 
paralelas de Estados-Membros onde eram praticados preços baixos. 

O acordo anticoncorrencial tinha uma série de características. Em primeiro lugar, durante todo o 
período sob investigação, os fornecedores recomendavam preços de venda ao público aos 
farmacêuticos (que estes respeitavam), publicando os valores em causa nas suas páginas Internet 
e tornando-os disponíveis a todos os fornecedores. Além do mais, em 2004 e no seguimento de 
um pedido do Ministro da Saúde para se reduzir os preços dos leites para bebé, as empresas 
adoptaram uma abordagem comum com o objectivo de manter, na medida do possível, o anterior 
sistema de preços elevados, assegurando-se que as reduções seriam coordenadas. De facto, 
durante os meses de Março e Abril de 2004 os fornecedores efectuaram reuniões especiais na 
sede da associação de fabricantes e no seguimento do convite inicial do Ministro da Saúde para a 
redução dos preços, com o intuito de trocarem informações sobre as reacções futuras de cada um. 
Depois, em conjunto, estudaram a melhor forma de reduzir os preços, na condição de que tal não 
prejudicasse a “estabilidade” do mercado. A investigação demonstrou que os fabricantes 
acordaram entre si que ninguém reduziria os preços mais de 10%. 

A Autoridade considerou que os contactos directos entre fabricantes, no seguimento do pedido do 
Ministro da Saúde para a redução dos preços, e o facto de acordarem entre si não baixar os preços 
em mais de 10% constituíam prova directa de concertação. Além disso, o facto de os fabricantes 
de leite para bebé se referirem à noção de desequilíbrio de mercado nas reuniões realizadas para 
discutir a forma de reduzir os preços, convenceu a Autoridade de que a informação amplamente 
difundida na Internet sobre os preços de venda ao público constituía um instrumento importante 
de vigilância do comportamento de cada um, apoiando a estratégia concertada de preços 
elevados. 
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As práticas concertadas acima referidas tiveram como consequência a manutenção dos preços do 
leite para bebé em Itália em níveis significativamente altos, em prejuízo dos consumidores. Além 
disso, os fabricantes conseguiram desta forma manter a estabilidade da sua quota de mercado 
durante o período de 2003 a 2004. A Autoridade ordenou às empresas que pusessem termo a 
estas práticas e à infracção, impondo uma coima no valor total de 10 milhões de euros. O recurso 
interposto está ainda a correr. 

Decisão de 30 de Novembro de 2005 – Honorários dos peritos de seguros 

Em Novembro de 2005, a Autoridade da Concorrência de Itália encerrou o processo iniciado em 
Julho de 2004, nos termos do artigo 81º do Tratado CE, contra a ANIA (Associação Nacional de 
Companhias Seguradoras) e as seis maiores associações de peritos de seguros em Itália (os 
peritos investigam os sinistros cobertos pelo seguro para garantir que aqueles não são 
fraudulentos). A investigação visou duas infracções distintas ao artigo 81º do Tratado CE: 

1) um acordo entre a ANIA e as seis principais associações de peritos para fixação dos 
honorários relativos aos serviços destes últimos no domínio dos acidentes automóveis; 

2) um conjunto de medidas que visavam encorajar a utilização por parte das seguradoras de 
um sistema uniforme para cálculo dos custos de reparação de danos materiais (o acordo 
previa o uso de um formulário padrão fornecido pela ANIA e a aplicação de parâmetros 
de custos definidos num acordo entre a ANIA e as oficinas de reparação automóvel, tal 
como o preço de peças de substituição originais (se utilizadas), o tempo necessário para 
a reparação e para os veículos de substituição e o custo da mão-de-obra). 

No que diz respeito à primeira violação, a legislação específica do sector determina que a 
definição dos honorários dos peritos resulta de um processo complexo que envolve a intervenção 
de uma entidade pública. No entanto, este processo nunca foi concluído e a Autoridade constatou 
que a margem para comportamento autónomo das partes era suficientemente lata para ser 
possível estabelecer a sua responsabilidade directa por eventuais práticas restritivas. 
Relativamente à primeira infracção, a ANIA e as associações relevantes de peritos sofreram 
coimas no valor total de 202 800 euros. 

A segunda violação prende-se com o facto da ANIA ter incentivado a utilização de um sistema 
uniforme para cálculo dos custos de reparação dos danos materiais. Os custos de reparação 
constituem uma parcela importante dos pagamentos por parte das seguradores no caso de 
acidentes automóveis, pelo que o comportamento da ANIA iria afectar uma das variáveis 
concorrenciais mais importantes no mercado dos seguros de responsabilidade civil automóvel, 
violando o artigo 81º do Tratado CE. Por esta infracção, foi imposta à ANIA uma coima de 2 
milhões de euros. Foi interposto recurso desta decisão que se encontra ainda pendente. 

Lista completa das decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º e 82º do Tratado CE em 2005: 

Artigo 81º Artigo 
82º 

Comunicados de imprensa 
(em inglês www.agcm.it) 

Boletim semanal (em 
italiano www.agcm.t)

Decisão de 25 de Agosto de 
2005  
API-ENI 

 N.º 39,  
30 Agosto de 2005 

32-33-34/2005 
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Decisão de 12 de Outubro de 
2005 preços do leite para 
bebé 

 N.º 49,  
20 de Outubro de 2005 

40/2005 

Decisão de 30 de Novembro 
de 2005 taxas dos peritos de 
seguros 

 N.º 56,  
12 de Dezembro de 2005 

48/2005 

 

Lituânia 
Abuso de posição dominante 

Em 22 de Dezembro de 2005, o Conselho da Concorrência da República da Lituânia emitiu uma 
decisão em que condenava a empresa AB “Mazeikiu nafta”, a única refinaria dos três Estados 
bálticos, ao abrigo do artigo 9º da lei da concorrência lituana e do artigo 82º do Tratado CE, por 
abuso de posição dominante no mercado de combustíveis lituano e no mercado de combustíveis 
da Lituânia, Letónia e Estónia. Concomitantemente, impôs à empresa uma coima de 9,275 
milhões de euros, ordenando-lhe que cessasse as suas actividades ilícitas. 

O Conselho da Concorrência concluiu que a AB “Mazeikiu nafta” abusou da sua posição 
dominante, ao agrupar os clientes numa base territorial e aplicando descontos e sistemas de 
redução discriminatórios, ao aplicar descontos discriminatórios nos acordos com clientes 
grossistas e ao impor condições de venda e quantidades obrigatórias nos contratos com os 
clientes grossistas, colocando-os assim numa situação de desvantagem concorrencial. As 
actividades da AB “Mazeikiu nafta” afectaram quer as importações para os mercados de 
combustíveis da gasolina e gasóleo relevantes dos três Estados bálticos, quer o comércio 
transfronteiras entre a Estónia, a Letónia e a Lituânia, influenciando assim as decisões comerciais 
dos principais importadores potenciais de produtos de petróleo refinado que operam nos referidos 
mercados. Assim, os clientes finais dos três Estados bálticos não tinham qualquer possibilidade 
de escolher entre os diferentes tipos de gasolina e gasóleo importados. 

Durante a investigação, verificou-se uma colaboração estreita e o intercâmbio de informações 
entre as Autoridades da Concorrência da Estónia, Letónia e Polónia, no quadro da REC. 

 

Hungria 
Acordos e práticas concertadas 

(1) A Autoridade da Concorrência húngara deu início a um processo contra a Hewlett Packard 
Magyarország Kft. (“HP”), dado que as regras da garantia aplicadas por aquela empresa às suas 
impressoras constituíam alegadamente um abuso de posição dominante nos termos da lei da 
concorrência nacional e do artigo 82º do Tratado CE, lesando ainda o consumidor. De acordo 
com as regras da garantia, se o problema da impressora resultasse de um uso indevido, a garantia 
não seria válida. No entanto, na versão húngara destas normas, acrescentava-se ainda que a 
utilização de cartuchos de tinta recarregados ou reaproveitados seria considerada como uso 
indevido, dando a entender que a utilização de tais acessórios em si levaria de imediato à perda 
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da garantia. O caso foi parcialmente remetido para a Comissão Europeia, na medida em que esta 
estava encarregada de determinados aspectos desta prática, alargando assim o âmbito da sua 
investigação também aos novos Estados-Membros, em consequência da remessa. A Autoridade 
da Concorrência prosseguiu as investigações sobre os elementos especificamente húngaros do 
caso. 

Na sua decisão, a Autoridade considerou que essas regras deviam ser interpretadas no sentido de 
a HP qualificar como “uso indevido” a utilização de cartuchos de tinta de outra marca. No 
entanto, uma vez que a denúncia da garantia resultava não de um “uso indevido” propriamente 
dito, mas de problemas resultantes de um “uso indevido”, as regras da mesma não podiam fazer 
depender da compra de produtos secundários da HP o serviço de reparação sem custos. Por outro 
lado, a qualificação do uso de produtos secundários concorrentes como “indevido” era 
susceptível de induzir os consumidores em erro, uma vez que podiam interpretá-la como uma 
indicação para comprarem apenas produtos secundários HP. Tendo em consideração o efeito 
insignificante deste comportamento fraudulento na concorrência, a Autoridade da Concorrência 
decidiu suspender o processo pelo período de um mês, apesar da violação ter sido provada, 
ordenando à HP que alterasse o texto da garantia até ao fim daquele prazo e que informasse os 
consumidores sobre a referida alteração e respectivos motivos em dois jornais diários nacionais. 
Uma vez terminado o prazo de um mês, a Autoridade da Concorrência considerou que a HP tinha 
cumprido as suas obrigações, tendo encerrado o processo. 

(2) Dada a sua natureza específica, os contratos celebrados entre a Aréna Rt (empresa gestora do 
Estádio Desportivo de Budapeste), a Multimedia Light and Sound Kft. (promotora de concertos) 
e a Ticketpro Kft (distribuidora de bilhetes) foram alvo de investigação iniciada pela Autoridade 
da Concorrência. Ao abrigo do acordo anual de arrendamento, a Aréna concedia à Multimedia 
um estatuto especial privilegiado (por exemplo, tratamento especial no que diz respeito a 
pagamentos: depois de 10 eventos culturais (entretenimento), o 11° era grátis; a Multimedia era 
designada como “primeiro parceiro da Aréna, etc.). A cláusula de exclusividade existente no 
contrato entre a Aréna e a Ticketpro (na qual a Multimedia detinha interesses comerciais 
consideráveis) significava, na prática, que se algum promotor de concertos pretendesse organizar 
um evento no Estádio Desportivo de Budapeste, a Aréna só podia celebrar um acordo com esse 
promotor se pudesse obrigar o mesmo a contratar os serviços da Ticketpro. Esta situação 
proporcionava à Multimedia uma vantagem adicional injustificada sobre os concorrentes, que 
acrescia ao seu estatuto privilegiado. A Autoridade da Concorrência considerou que os referidos 
contratos, no seu conjunto, provocavam um efeito de distorção da concorrência. No entanto, 
tendo em consideração o facto de os contratos investigados terem sido rescindidos antes de ser 
tomada qualquer decisão e a dimensão menor do efeito de distorção, não foi imposta qualquer 
coima. Na sua decisão, a Autoridade declarou apenas que as disposições contratuais complexas 
entre as três empresas em causa eram incompatíveis com o mercado único. 

(3) A Autoridade da Concorrência deu início a dois processos separados contra a UNILEVER 
Magyarország Kft. e a Globus Konzervipari Rt por alegado abuso de posição dominante. Ambas 
procederam à reestruturação do seu sistema de distribuição, contratando as mesmas empresas 
para a distribuição dos seus alimentos congelados, gelados de sobremesa e legumes congelados. 
Após a mencionada reestruturação deste sistema conjunto, houve três empresas, anteriormente 
membros da rede, que deixaram de receber os produtos. A Autoridade da Concorrência 
considerou que não havia matéria para intentar uma acção relativamente ao alegado abuso, uma 
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vez que nem a UNILEVER Magyarország Kft. nem a Globus Konzervipari RT detinham uma 
posição dominante no mercado em causa. O mercado em questão foi definido com base na 
jurisprudência da CE e nas comunicações da Comissão sobre o mercado relevante e acordos 
verticais, o que se traduziu numa definição que teve em consideração as preferências dos 
distribuidores e não apenas os consumidores prejudicados. Na verdade, os distribuidores, que em 
simultâneo também transportavam os produtos, podiam facilmente substituir, na qualidade de 
transportadores, um produto congelado por outro. Para além disso, era improvável que a 
UNILEVER e a Globus dominassem o mercado mais restrito, nomeadamente o dos gelados de 
sobremesa e dos legumes congelados. 

(4) Com base num pedido de derrogação individual ao abrigo da legislação nacional (direito que 
ainda existia quando o pedido foi apresentado), a Autoridade da Concorrência abriu um processo 
contra o Grupo Rába e a Integris para analisar se o contrato de exclusividade por eles celebrado 
pelo prazo de 9 anos tinha por efeito limitar a concorrência. Foi ainda iniciado um processo ex 
officio paralelo ao abrigo do artigo 81º, em cumprimento dos requisitos do artigo 3º do 
Regulamento (CE) n.º 1/2003. O período contratual de nove anos estava dividido em fases de três 
anos, estando a passagem para a fase seguinte sujeita a renegociação. Esta disposição visava 
manifestamente assegurar que o acordo não sairia do âmbito da isenção por categoria vertical do 
Regulamento (CE) n.º 2790/1999, o qual limita o período de exclusividade a cinco anos. Seja 
como for, com base noutras cláusulas do contrato, era evidente que a cláusula de renegociação 
tinha um cariz meramente formal e que o Grupo Rába não tinha possibilidade de rescindir o 
contrato antes de expirar o prazo de nove anos. A Autoridade da Concorrência considerou que o 
contrato em causa não entrava no âmbito do Regulamento (CE) n.º 2790/1999. Por outro lado, 
verificou-se que, quer ao abrigo da legislação da concorrência nacional, quer nos termos do n.º 3 
do artigo 81º do Tratado CE, o acordo não estava sujeito à proibição geral. Concomitantemente, o 
processo nacional foi encerrado com a concessão de uma derrogação individual, ao passo que o 
processo instaurado ao abrigo da legislação CE foi encerrado por não haver matéria para intentar 
uma acção. 

 

Países Baixos 
Cartéis 

Sanções impostas ao sector da construção 

Nos últimos anos, a Autoridade da Concorrência neerlandesa levou a cabo investigações em 
vários subsectores da indústria da construção sobre violações às normas que proíbem os cartéis. 
Em resposta aos pedidos feitos às empresas de construção pela Autoridade e pelo Governo, para 
que revelassem a verdadeira situação, houve um grande número de empresas que forneceram 
voluntariamente informações sobre actividades de cartel. Em Outubro de 2004, a Autoridade da 
Concorrência neerlandesa concluiu as suas investigações ao subsector da engenharia civil e das 
infra-estruturas com um relatório (comunicação de objecções). As investigações ao subsector da 
engenharia das instalações foram concluídas em Abril de 2005, tendo sido expostas estruturas de 
cartel em ambos os subsectores, envolvendo um esquema global de manipulação fraudulenta das 
licitações. No Outono de 2005 foram encerradas as investigações aos outros subsectores. 



 44

A Autoridade da Concorrência neerlandesa criou, especificamente para a indústria da construção, 
um procedimento “acelerado” de sanções (via rápida), tendo em consideração o grande número 
de empresas envolvidas e a vontade demonstrada de regularizar rapidamente a situação. Este 
procedimento acelerado estava aberto apenas às empresas que não punham em causa a existência 
das estruturas de cartel expostas e o seu envolvimento nas mesmas. As empresas que quisessem 
beneficiar deste procedimento acelerado obtinham uma redução de 15% no valor da coima, 
mantendo a possibilidade de interpor recurso. Aquelas que decidissem não participar no 
procedimento acelerado estariam sujeitas ao regime geral de sanções, tal como definido nos 
artigos 59º a 61º da lei da concorrência neerlandesa. 

Subsector da engenharia civil e das infra-estruturas 

No subsector da engenharia civil e das infra-estruturas, 90% das 380 empresas optaram por 
participar no procedimento acelerado, tendo-lhes sido aplicada uma decisão que previa a 
imposição de coimas. Neste subsector, o procedimento acelerado foi concluído em Março de 
2005 com coimas no valor aproximado de 100 milhões de euros. O procedimento de sanções 
segundo o regime geral ainda está em curso. 

Subsector da engenharia das instalações 

No subsector da engenharia das instalações, 88% das 180 empresas optaram por participar no 
procedimento acelerado, o qual foi concluído em Outubro de 2005, tendo sido impostas coimas 
no valor aproximado de 40 milhões de euros. O procedimento de sanções segundo o regime geral 
ainda está em curso. 

Resumo do processo – Processo 2021 OSB 

A Autoridade da Concorrência neerlandesa chegou à conclusão de que a OSB, a associação das 
empresas de limpeza nos Países Baixos, aconselhou os seus membros, no período de 1998 a 
2000, a aumentarem os níveis de preços numa determinada percentagem uma vez por ano. As 
percentagens eram definidas pela direcção da OSB com base em dados sobre a evolução dos 
custos. Além disso, em meados de 2000, a OSB aconselhou os seus membros a procederem a 
uma subida adicional dos preços. 

A Autoridade da Concorrência concluiu que a OSB violou o n.º 1 do artigo 6º da Lei nacional da 
concorrência e o n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE, decisão que foi confirmada no recurso 
administrativo, tendo sido imposta à OSB uma coima no valor de 2 milhões de euros. 

Em concomitância com as orientações do Comité Consultivo, a Autoridade da Concorrência 
decidiu, no quadro do recurso administrativo, que, com base nos dados disponíveis, não existiam 
no processo provas suficientes para demonstrar que a CSU, a Asito e a GOM, três empresas de 
limpeza cujos empregados faziam parte da direcção da OSB, tenham infringido o n.º 1 do artigo 
6º da Lei neerlandesa da concorrência. Assim, a decisão de aplicação de coimas a estas empresas 
foi revogada, na medida em que não ficou provado que a CSU, a GOM e a Asito tinham planeado 
conjuntamente uma subida adicional de preços em meados de 2000 e que tinham tido um papel 
activo e especifico na elaboração da recomendação que a OSB emitiu aos seus membros. 

Resumo do processo – 2910 Interpay 
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Este caso tem como protagonista a empresa comum Interpay, criada por oito bancos neerlandeses 
para gerir um sistema de cartões de débito designado por “PIN”. Para além da prestação de 
serviços como a compensação e a liquidação, a Interpay, através da sua filial Beanet, participada 
a 100% pela Interpay, contratava directamente os comerciantes para efeitos de aprovação para o 
seu cartão de crédito, fornecendo assim uma garantia de pagamento aos mesmos por cada 
operação autorizada pela Interpay. 

A Autoridade impôs coimas relativas ao tarifário excessivo aplicado pela Interpay e à venda de 
serviços de rede na qualidade de empresa comum cooperativa. Esta decisão foi tomada ao abrigo 
da Lei neerlandesa da concorrência, já que precedeu a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 
1/2003. No entanto, depois de 1 de Maio de 2004, a Direcção da Autoridade da Concorrência 
neerlandesa deu início a um processo de revisão administrativa à luz da legislação da 
concorrência CE. O caso contra a Interpay pela aplicação de preços excessivos foi retirado no 
âmbito de um acordo de cavalheiros que se seguiu ao acordo decorrente de uma acção intentada 
por um retalhista contra a Interpay e os seus bancos accionistas, no qual os bancos concordaram 
em baixar os preços em 20% no mínimo. 

Considerou-se que a concentração numa única entidade interbancária dos aspectos financeiros 
envolvidos na adesão ao sistema de cartões de pagamento exclui a concorrência entre bancos pela 
angariação de comerciantes, violando o artigo 81º do Tratado CE (aplicação da Lei da 
concorrência comunitária a um sector dos cartões de pagamento integrado verticalmente). 

A Autoridade da Concorrência neerlandesa decidiu diminuir as coimas aplicadas aos accionistas 
num total de 14 milhões de euros, tendo em consideração a criação de um fundo para a 
transferência de verbas para fins sociais, no qual depositaram o montante de 10 milhões de euros. 

Resumo do processo – 1615 Fabricantes de bicicletas 

O Director-Geral da Autoridade da Concorrência dos Países Baixos, na sua decisão de 21de Abril 
de 2004, impôs sanções aos três maiores fabricantes de bicicletas daquele país (quota conjunta do 
mercado neerlandês de bicicletas de cerca de 80% com base nas vendas de 2000) por violação do 
artigo 6º da Lei da concorrência (semelhante ao artigo 81º do Tratado CE). A Accell (através das 
suas filiais Batavus e Koga), a Gazelle e a Giant reuniram-se duas vezes para tratar da (futura) 
estratégia de preços de bicicletas para a época de 2001. A infracção decorreu entre 1 de Setembro 
de 2000 e 1 de Setembro de 2001. O Director-Geral impôs coimas nos valores de 12 809 000, 
12 898 000 e 3 978 000 euros, respectivamente, tendo os fabricantes recorrido desta decisão. Nos 
termos do direito administrativo dos Países Baixos (em vigor), o Conselho da Autoridade tem 
que voltar a analisar a decisão do Director-Geral num processo de revisão administrativa, antes 
de as partes poderem recorrer em tribunal. Na sua Decisão de 24de Novembro de 2005, o 
Conselho rejeitou a maior parte das alegações das partes, aplicando o artigo 81º do Tratado CE à 
violação em causa, o que não tinha acontecido na decisão contestada, na medida em que esta 
tinha sido tomada antes da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1/2003. Dado ter havido 
uma violação dos direitos de defesa, o Conselho de Administração concedeu às partes uma 
diminuição de 10% no valor das coimas, pelo que, após revisão administrativa, os valores das 
mesmas foram os seguintes: Accell: 11 528 000 euros, Gazelle: 11 608 000 euros, Giant: 
3 421 000 euros. Esta decisão foi alvo de recurso, que está actualmente em apreciação pelos 
tribunais. 
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Resumo do processo – 3353 CR Delta 

Na sua decisão de 31 de Dezembro de 2003, o Director-Geral da Autoridade da Concorrência 
neerlandesa impôs sanções à CR Delta por violação da secção 24 da Lei da concorrência dos 
Países Baixos (semelhante ao artigo 82º do Tratado CE) como consequência de três sistemas de 
descontos que, quer individualmente, quer em conjunto, constituíam um abuso de posição 
dominante. A CR Delta é um fornecedor de esperma de touros reprodutores, tendo como clientes 
os criadores de gado bovino. Os chamados “descontos de quantidade” concedidos pela CR Delta 
não eram aplicados nas facturas, mas eram pagos no fim do período de referência de um ano, 
aumentando gradualmente a percentagem de desconto (1%-5%) de acordo com as quantidades 
compradas. A redução era calculada com base no volume total de negócios do comprador e 
realizado com a CR Delta em termos de esperma de touros reprodutores. O segundo sistema de 
descontos (1%-2%) era concedido em troca de um compromisso assumido pelo cliente em como 
se abasteceria em esperma de touro reprodutor exclusivamente (ou quase) junto da CR Delta (90-
100%). O terceiro sistema envolvia um desconto de 10% aplicado às compras do cliente em 
esperma de um touro reprodutor classificado, sempre que o cliente concordasse em testar 
esperma de touro reprodutor não classificado. A quota da CR Delta no mercado em causa é de 
cerca de 80%, tendo a violação ocorrido entre 1 de Setembro de 2001 e 1 de Setembro de 2003. O 
Director-Geral decidiu aplicar uma coima de 2 600 000 euros e emitiu dois despachos, tendo a 
CR Delta interposto recurso. No subsequente processo de revisão administrativa, o Conselho da 
Autoridade da Concorrência neerlandesa rejeitou todas as objecções daquela empresa. Face à 
entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1/2003, aplicou-se o artigo 82º do Tratado CE à 
infracção, algo que não tinha acontecido na decisão original. O caso está agora a ser revisto pelo 
tribunal da concorrência neerlandês. 

Lista completa das decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º/82º em 2005: 

Sector da construção 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
-40_bouw.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
-32.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
_29_installatie.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
_13.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
_12.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05
_01.asp 
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• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04
_24.asp 

OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_0
8.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_
reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Fabricantes de bicicletas 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_
confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 

 

Áustria 
Acordos e práticas concertadas 

Tabela de honorários dos engenheiros civis 

Em Junho de 2004, a BWB (Autoridade da Concorrência Federal) e o Procurador-Geral Federal 
para os processos de cartéis recorreram ao Tribunal de Cartéis, solicitando a revogação da tabela 
de honorários dos engenheiros civis (Honorarordnung der Baumeister (HOB)), no seguimento de 
investigações em larga escala. No caso em apreço, a tabela de honorários foi definida no registo 
do cartel como uma recomendação não vinculativa de uma associação para actividades 
específicas. 

A Autoridade da Concorrência considerou que aquela tabela era incompatível com o artigo 81º 
do Tratado CE. Após una extensa investigação, o Tribunal de Cartéis, por decisão de 14 de Abril, 
instruiu a Associação da Indústria da Construção para revogar a tabela de honorários, tendo 
chegado à conclusão de que – em consonância com a linha argumentativa da BWB e do 
Procurador-Geral Federal para os processos de cartéis – tal tabela violava a legislação de cartéis 
da CE. O Supremo Tribunal de Cartéis manteve esta decisão. 

Outros casos de aplicação da lei 

Lufthansa/Agências de viagens austríacas 
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No seguimento do anúncio da Lufthansa, em 1 de Novembro de 2004, de uma revisão do seu 
sistema de vendas e da introdução de um modelo de preços líquidos, as agências de viagens 
deixaram de receber uma comissão base. No entanto, as referidas agências tinham liberdade para 
cobrar aos consumidores as suas próprias taxas de serviço. Cabia a cada agência definir 
individualmente quando seria cobrada uma taxa de serviço e qual o respectivo montante. 

Em Novembro de 2004, a Associação de Agências de Viagens apresentou uma petição ao 
Tribunal de Cartéis, argumentando que a extinção da comissão de base, juntamente com a 
exigência da Lufthansa de aposição do preço líquido no bilhete de avião deveriam ser 
consideradas como uma fixação ilegal de preços. O requerimento foi rejeitado, considerando o 
tribunal que o artigo 81º do Tratado CE era aplicável, na medida em que o sistema de vendas era 
utilizado em vários Estados-Membros da União Europeia, mas que não existia neste sistema 
nenhuma fixação ilegal de preços. O contrato de viagem era celebrado directamente entre a 
Lufthansa e o cliente e o preço de venda era fixado pela transportadora aérea apenas para o 
contrato de transporte. A agência de viagens executava somente uma declaração de interesses em 
nome do cliente, ficando à discrição da primeira a decisão de cobrar ou não o seu serviço de 
aconselhamento, bem como a quantia dessa taxa. Assim sendo, foi considerado que as agências 
de viagens não estavam limitadas na sua liberdade de acção concorrencial. 

Decisões do Tribunal de Cartéis ao abrigo dos artigos 81º e 82º: 

- Tabela de honorários dos engenheiros civis 
- Lufthansa/Agências de viagens austríacas 
- Redmail – Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Vídeo Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*encerrado com um acordo entre as partes) 
 

Endereço electrónico do relatório de actividades da BWB (todos com excepção da Synchron 
Filme et al): http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugal  
Acordos e práticas concertadas 

Ordem dos Médicos Veterinários 

Em 1996, a Ordem dos Médicos Veterinários adoptou um Código Deontológico, 
estabelecendo que os serviços prestados em consultórios independentes por um médico 
veterinário (incluindo profissionais de outros Estados-Membros da União Europeia) 
deviam ser cobrados de acordo com uma tabela mínima definida pelo Sindicato 
Nacional de Veterinários.  

Na sua decisão de 19 de Maio de 2005, a Autoridade da Concorrência de Portugal 
considerou que a Ordem dos Médicos Veterinários portuguesa era culpada da instituição 

http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm
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da obrigação de cobrar tarifas mínimas, em violação do artigo 81º do Tratado CE, 
impondo-lhe uma coima de cerca de 76 000 euros. Face à gravidade da infracção, o autor 
da mesma foi obrigado a publicar a decisão no jornal oficial e num jornal português de 
distribuição nacional. Além disso, a Ordem dos Médicos Veterinários teve que publicar 
as medidas adoptadas na sua página Internet e na sua revista periódica, no prazo de 15 
dias. 

A Autoridade da Concorrência considera que a criação da obrigação de cobrança de 
tarifas mínimas por parte da Ordem dos Médicos Veterinários não pode ser considerada 
necessária para assegurar o exercício adequado da actividade independente do 
veterinário, nos termos do acórdão Wouters (C-309/99).  

 

Tratou-se da primeira decisão da Autoridade da Concorrência portuguesa envolvendo 
uma infracção às regras da concorrência definidas no Tratado CE, emitida no âmbito do 
novo sistema descentralizado de aplicação das regras da concorrência comunitárias. 

Foi interposto recurso desta decisão perante o Tribunal do Comércio de Lisboa 
(aguardava-se decisão do mesmo no início de 2006). 

 

Ordem dos Médicos Dentistas  

A Ordem dos Médicos Dentistas adoptou um Código Deontológico onde estabeleceu que os 
serviços desempenhados num consultório particular por um médico dentista deviam ser cobrados 
de acordo com as tarifas mínima e máxima definidas por aquela Ordem. 

Na sua decisão de 30 de Junho de 2005, a Autoridade da Concorrência portuguesa concluiu que a 
Ordem dos Médicos Dentistas era culpada de criar a obrigação de aplicar tarifas mínimas e 
máxima, em violação do artigo 81º do Tratado CE, impondo uma coima de cerca de 
160 000 euros. Face à gravidade da violação, o autor da mesma foi obrigado a publicar a decisão 
revista num jornal português de distribuição nacional. Além disso, a Ordem dos Médicos 
Dentistas teve que publicar as medidas adoptadas na sua página Internet e na sua revista 
periódica, no prazo de 20 dias. 

A Autoridade da Concorrência concluiu que a criação da obrigação de aplicar tarifas mínimas por 
parte da Ordem dos Médicos Dentistas não pode ser justificada por um motivo superior de 
interesse público, na acepção do acórdão Wouters. 

Foi interposto recurso desta decisão no Tribunal do Comércio de Lisboa (consultar “Resumo da 
aplicação das regras da concorrência CE pelos tribunais nacionais”). 

Lista das decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º e 82º do Tratado CE em 2005 

Ordem dos Médicos Veterinários 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
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Ordem dos Médicos Dentistas 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 

Recomendação nº1/2005 – Sector do gás 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 

Recomendação nº2/2005 – Serviços de telefonia móvel 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Eslováquia 
Cartéis 

A construção do troço D1 da auto-estrada Mengusovce-Jánovce foi apresentada a concurso pela 
Administração das Estradas da Eslováquia em 2004. A divisão do troço em causa em duas partes 
levou ao lançamento de dois concursos separados.  

Os preços mais baixos propostos pelos candidatos nos dois concursos excediam em cerca de 20% 
o preço máximo determinado pelo Estado, pelo que os dois concursos foram anulados. O 
Gabinete Antimonopólio da República da Eslováquia iniciou investigações para avaliar se existiu 
ou não um acordo anticoncorrencial. 

Comparando rubrica a rubrica os preços propostos pelos candidatos no âmbito dos concursos (o 
caderno de encargos era constituído por quase 900 itens ou rubricas), o Gabinete chegou à 
conclusão que os preços unitários propostos por todos os candidatos para cada item eram 
extremamente constantes nas propostas para o primeiro troço da auto-estrada. 

Assim, o Gabinete concluiu que os participantes celebraram entre si um acordo que limitava a 
concorrência, resultando o mesmo na coordenação de preços para a construção do primeiro troço 
da auto-estrada. No entanto, não obteve provas suficientes que confirmassem um comportamento 
concertado no concurso para o segundo troço da auto-estrada. O Gabinete impôs uma coima às 
partes no valor de 1 473 978 000 coroas eslovacas (40 000 000 de euros). 

Lista das decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º e 82º do Tratado CE em 2005 

Câmara dos Advogados eslovaca – restrições à publicidade (decisão nº 2005/KH/1/1/136 de 22 
de Dezembro de 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_
value=870) 
 

Strabag a.s., Czech Republic, Doprastav, a.s., Slovak Republic, BETAMONT s.r.o., República da 
Eslováquia,  Inžinierske stavby, a.s., República da Eslováquia, Skanska DS a.s., República 
Checa, Skanska BS a.s., República da Eslováquia, Mota - Engil, Engenharia e Construção, S.A., 
Portugal – colusão na apresentação de propostas (decisão nº 2005/KH/1/1/137 de 23 de 
Dezembro de 2005)  

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf
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(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&key_
value=1009) 
 

Finlândia 
Em 2005, a Autoridade da Concorrência finlandesa aplicou as disposições em matéria da 
concorrência do Tratado CE a um processo. 

Na decisão pronunciada, a Autoridade da Concorrência finlandesa afirmou que a Suomen 
Numeropalvelu Ltd (Serviço de Números de Telefone Finlandeses, SNOY) tinha abusado da sua 
posição dominante ao exigir que as suas empresas clientes, que prestam serviços de listas 
telefónicas electrónicas, não oferecessem os seus serviços gratuitamente ao cliente final e sem 
registo prévio na Internet. 

A SNOY, uma empresa comum da Fonecta Group Ltd e da Finnet-Media Ltd, possui uma base 
de dados nacional com informações sobre os assinantes de telefones, revendendo a informação a 
empresas que prestam serviços de listas telefónicas electrónicas. De momento, a SNOY não tem 
concorrentes. Os detentores da SNOY concorrem com a requerente, a Eniro Finland Ltd, como 
prestadores de serviços de lista telefónica electrónica. 

Com base nas suas investigações, a Autoridade da Concorrência finlandesa considerou que o 
comportamento da SNOY constitui, em última instância, uma tentativa para evitar a entrada de 
concorrentes que ofereçam um novo tipo de serviço. Simultaneamente, a conduta da SNOY 
atrasa o desenvolvimento dos serviços electrónicos que exploram novas tecnologias e que são ao 
mesmo tempo mais versáteis e de uso mais fácil, apresentando uma melhor relação 
custo/benefício. Desta forma, a conduta da SNOY entrava a realização do objectivo do legislador, 
que consiste em aumentar a oferta de novos tipos de serviços de lista telefónica electrónica e 
promover a sua utilização.  

Na sua decisão, a Autoridade da Concorrência finlandesa proibiu a conduta da SNOY, 
qualificando-a como uma violação da lei da concorrência e do artigo 82º do Tratado CE. A 
decisão inclui ainda uma obrigação por parte da SNOY de divulgar informação sobre os 
assinantes. Para aplicação da decisão, foi imposta uma coima condicional suspensa. Em 
complemento da proibição, a Autoridade da Concorrência finlandesa propôs ao Tribunal de 
Comércio a aplicação à SNOY de uma coima por infracção à lei da concorrência no valor de 
150 000 euros. A decisão (1097/61/2003) pode ser consultada nas páginas Internet da Autoridade 
da Concorrência, em finlandês, no seguinte endereço: 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-
61-1097 
 

Suécia 
Abusos de posição dominante 

Dnr 797/2004 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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A SES, fabricante e distribuidor de produtos de instalação eléctrica no mercado sueco, abusou da 
sua posição dominante no mercado do fabrico e distribuição de tomadas e interruptores de uso 
geral (incluindo interruptores de controlo remoto, temporizados e reguladores da intensidade da 
luz), através da aplicação de descontos de fidelidade nos seus contratos com os clientes 
grossistas. A utilização destes descontos de fidelidade dificultou a entrada de novas empresas no 
mercado. 
Resultado: decisão acompanhada de compromissos, propondo-se a aplicação de uma coima no 
valor de 3 milhões de coroas suecas, sujeita a confirmação pelo Tribunal de Primeira Instância de 
Estocolmo. 

Dnr 873/2005 
A TS, uma operadora de telecomunicações sueca, abusou da sua posição dominante no mercado 
do acesso dos clientes residenciais à rede de telefones pública a partir de uma localização fixa. 
Procurando limitar a concorrência dos operadores de banda larga que oferecem acesso IP a 
serviços telefónicos, a TS oferecia descontos selectivos na instalação de uma linha fixa de 
assinante aos clientes que solicitassem a transferência do seu número telefónico para a rede do 
novo operador. 
 

Resultado: decisão de proibição com proposta de coima no valor de 44 milhões de coroas suecas, 
sujeita a confirmação pelo Tribunal de Primeira Instância de Estocolmo. 

Acordos e práticas concertadas 

Dnr 532/2004 
A EB, fabricante e distribuidor de papel de parede no mercado sueco, detém uma posição muito 
forte no mercado do fabrico e distribuição de papel de parede a pintores e profissionais de 
colocação. As investigações da Autoridade da Concorrência sueca mostraram que, ao utilizar 
critérios de selecção quantitativos no seu sistema de distribuição selectiva aos clientes retalhistas, 
a EB dificultou a entrada de novos retalhistas no mercado. O sistema de distribuição selectiva da 
EB não pode beneficiar de derrogação ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 2790/1999 da 
Comissão, de 22 de Dezembro de 1999, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81º do Tratado CE 
a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas. 
 

Resultado: decisão acompanhada de compromissos com uma coima proposta de 1 milhão de 
coroas suecas. 

 
Lista das decisões tomadas ao abrigo dos artigos 81º/82º em 2005: 

 
Processo n.° Empresa Endereços electrónicos 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstapeter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera 

Sverige AB 
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/  
2005/prm12_2005.shtm 

Dnr 797/2004 Schneider Electric http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/ 2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/ 2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
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Sverige AB 
Dnr 948/2003 Teracom AB http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm 
Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm 
Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 

Holdning 
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm 

Dnr 883/2004 Reci 
Industri/Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm 

 

Reino Unido 
Acordos e práticas concertadas 

MasterCard UK Members Forum Limited – 6 de Setembro de 2005 

O Office of Fair Trading (OTF) concluiu que os membros do MasterCard UK Members Forum e 
outros agentes autorizados MasterCard no Reino Unido eram partes num acordo que violava: 

• a proibição constante do n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE; e 

• a proibição do artigo 2º do Capítulo 1 da lei da concorrência de 1998. 

Este acordo, que definia o nível da taxa interbancária multilateral de garantia de boa execução, 
aplicável a todas as operações realizadas com cartões MasterCard emitidos no Reino Unido, foi 
aplicado entre 1 de Março de 2000 e 18 de Novembro de 2004. A partir de 18 de Novembro de 
2004, foram introduzidas novas disposições para definir a taxa interbancária de garantia de boa 
execução aplicável às transacções efectuadas com cartões MasterCard do Reino Unido. 

A OFT considerou que o acordo ilícito restringiu a concorrência de duas formas distintas. Em 
primeiro lugar, levou à celebração de um contrato colectivo sobre a taxa interbancária 
multilateral (no fundo, um acordo colectivo sobre o preço). Em segundo lugar, possibilitou a 
recuperação indevida de determinados custos (custos exógenos) suportados pelos membros do 
MasterCard UK Members Forum e por outros agentes autorizados MasterCard, através da taxa 
interbancária multilateral. 

A OFT recebeu uma notificação do acordo ilícito para tomada de decisão em 1 de Março de 
2000. Tendo em consideração todas as características do caso, a OFT considerou que não era 
apropriado impor uma sanção relativa à infracção resultante do acordo. Uma vez que este acordo 
estava prestes a expirar, não se colocou neste processo o problema da emissão de orientações a 
seguir. No entanto, os princípios subjacentes a esta decisão são susceptíveis de aplicação a novos 
acordos para definição da taxa interbancária de boa execução. 

Outras acções de aplicação da legislação 

Denúncia da Gamma Telecom Limited contra a BT Wholesale relativa às taxas reduzidas 
aplicadas pela Wholesale Calls desde 1 de Dezembro de 2004 a 17 de Junho de 2005 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Segundo apreciação do Office of Communications (Ofcom), a British Telecommunications Group 
plc (BT) não violou a secção 18 (a proibição do Capítulo II) da Lei da concorrência de 1998, nem 
o artigo 82º do Tratado CE no que diz respeito à revisão dos preços, com efeitos a partir de 1 de 
Dezembro de 2004, da empresa Wholesale Calls Product da BT (a BT procedeu à revisão da 
estrutura das tarifas das comunicações telefónicas aplicáveis a grossistas). 

A decisão da Ofcom foi tomada no seguimento de uma investigação iniciada com base numa 
denúncia da Gamma Telecom Limited (Gamma), alegando que a estrutura revista de tarifas 
grossistas das comunicações telefónicas da BT constituía uma compressão anticoncorrencial da 
margem. 

A decisão apresenta em pormenor a avaliação feita pela Ofcom, a qual concluiu, depois de 
consideradas uma série de hipóteses e de cenários, não haver compressão da margem 
relativamente à estrutura revista da tarifa das comunicações telefónicas da BT aplicada a clientes 
por grosso. Assim sendo, considerou não existir matéria para intentar uma acção. 

Reabertura de investigação de denúncia da VIP Communications Limited contra a T-Mobile 
(UK) Limited – 30 de Junho de 2005 

A Ofcom decidiu que a T-Mobile, ao suspender/desligar os serviços que prestava à VIP para uso 
nos seus portais GSM (Sistema Global de Comunicações Móveis), continuando alegadamente a 
prestar os mesmos serviços a outras empresas para uso em portais GSM, não incorreu numa 
violação da proibição do Capítulo II ou do artigo 82º do Tratado CE. Concluiu assim não haver 
fundamento para intentar uma acção contra a T-Mobile. 

Reabertura de investigação de denúncia da Floe Telecom Limited contra a Vodafone Limited – 
30 de Junho de 2005 

A Ofcom decidiu que a Vodafone, ao suspender os serviços que prestava à Floe para uso nos seus 
portais GSM (Sistema Global de Comunicações Móveis), continuando alegadamente a prestar os 
mesmos serviços a outras empresas para uso em portais GSM, não incorreu em violação da 
proibição do Capítulo II da Lei da concorrência de 1998 ou do artigo 82º do Tratado CE. 
Concluiu assim não haver fundamento para intentar uma acção contra a Vodafone. 

Denúncia da NTM Sales and Marketing Ltd contra a Portec Rail Products (UK) Ltd sobre o 
fornecimento de massa lubrificante para uso em lubrificadores de eléctricos de vias – 19 de 
Agosto de 2005 

O Instituto de Regulamentação Ferroviária (Office of Rail Regulation – ORR) concluiu não 
existir matéria para intervir contra a Portec Rail Products UK Ltd (Portec) e a RS Clare and 
Company Ltd (Clare) por força da proibição do Capítulo II da lei da concorrência de 1998 e do 
artigo 81º do Tratado CE. Além disso, o ORR também considerou não haver matéria para intervir 
relativamente à Portec, por força da proibição do Capítulo II da Lei da concorrência de 1998 e do 
artigo 82º do Tratado CE. 

A decisão do ORR vem no seguimento da investigação levada a cabo por aquele Instituto 
relativamente a denúncia feita em 20 de Julho de 2004 pela NTM Sales e Marketing (NTM). De 
acordo com a NTM, a Portec teria tentado utilizar a sua posição dominante no mercado da 
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prestação de serviços de ensaio de massa lubrificante para uso em lubrificadores  eléctricos ao 
longo das vias electric trackside lubricators, com a intenção de fechar o acesso da NTM ao 
referido mercado. 

Apesar de o ORR não contestar a possível posição dominante da Portec no mercado dos serviços 
de ensaios, considerou que as provas eram insuficientes para concluir que a Portec tenha abusado 
da referida posição dominante ou celebrado contratos ou levado a cabo práticas 
anticoncorrenciais com a Clare. 

2. Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelos tribunais nacionais 

As autoridades da concorrência da República Checa, Grécia, Irlanda, Itália, Chipre, Estónia, 
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Polónia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia não 
apresentaram quaisquer decisões adoptadas pelos seus tribunais em aplicação das regras de 
concorrência comunitárias. Foram comunicadas decisões que aplicam as regras comunitárias 
em matéria de concorrência pelas autoridades da concorrência dos seguintes Estados-Membros: 

 

Bélgica 
Decisões nacionais a título prejudicial 

O Tribunal de Recurso de Bruxelas detém competência exclusiva na adopção de decisões 
prejudiciais sobre questões que lhe são apresentadas pelos tribunais nacionais encarregados de 
processos anticoncorrenciais. Durante o ano de 2005, pronunciou decisões prejudiciais em três 
processos envolvendo a legislação comunitária da concorrência e, num caso, a aplicação da 
legislação nacional da concorrência. 

Nos três processos envolvendo a legislação comunitária da concorrência, o Conselho da 
Concorrência e o “Corps des Rapporteurs” apresentaram observações escritas, tendo a Comissão 
Europeia apresentado um parecer em resposta ao pedido de assistência que lhe foi endereçado 
pelo Tribunal de Recurso de Bruxelas, ao abrigo do n.º 1 do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 
1/2003.  

1. Emond Laurent contra Brasserie Haacht: acórdão do Tribunal de Recurso de Bruxelas de 23 
de Junho de 2005 

Em 1993, a Brasserie Haacht celebrou com o arrendatário de um café um contrato de compra 
exclusiva das cervejas daquela fábrica pelo período de 10 anos. Posteriormente, o arrendatário 
vendeu o seu trespasse, tendo o comprador do mesmo celebrado, em 1997, um contrato adicional 
de compra exclusiva de outras bebidas com a Brasserie Haacht. 

Em 1999, o comprador declarou falência, pelo que o primeiro arrendatário tentou rescindir o 
contrato de 1993 antes do prazo acordado. A Brasserie Haacht recusou, argumentando que, pelo 
contrário, tinha direito de insistir que o período acordado no contrato de 1993 fosse cumprido. 

O Tribunal de Recurso de Liège solicitou uma decisão a título prejudicial sobre a legalidade do 
contrato de 1993 à luz do artigo 81º do Tratado CE. 
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O Tribunal de Recurso de Bruxelas analisou a compatibilidade dos contratos com o direito 
comunitário, partindo do pressuposto de que os mesmos tinham efeitos sobre o comércio entre 
Estados-Membros. Quando foram celebrados, os dois contratos eram legais, uma vez que 
estavam abrangidos pela isenção por categoria definida nos Regulamentos (CE) n.ºs 1984/83 e 
2790/1999. No entanto, o tribunal considerou que o momento relevante para a análise da 
compatibilidade dos contratos com as regras da concorrência era o da rescisão dos mesmos e não 
a data em que foram celebrados. Além disso, o tribunal afirmou que cada contrato tinha que ser 
analisado individualmente, já que as mercadorias em causa não se substituíam entre si, não 
pertencendo assim ao mesmo mercado. 

Após uma análise circunstanciada da aplicação ao longo do tempo dos regulamentos CE de 
isenção por categoria, o tribunal concluiu que, à data da alegada violação, o contrato de 1993 
estava abrangido pela isenção por categoria do Regulamento (CE) n.º 2790/1999, cumprindo as 
condições impostas pela Comissão na sua comunicação de 13 de Outubro de 2000, que estabelece 
orientações relativas às restrições verticais (JO C 291, de 13.10.2000, p. 1). 

Pelo contrário, à data da alegada violação, o segundo contrato não se encontrava abrangido por 
nenhum Regulamento CE de isenção por categoria. Apesar disso, o contrato foi considerado pelo 
tribunal como sendo legal ao abrigo das regras da concorrência e com base nas comunicações da 
Comissão sobre acordos de minimis, mesmo aceitando um possível efeito cumulativo de 
encerramento do mercado. O tribunal decidiu que não estava em causa a legalidade do contrato e 
que, por conseguinte, não se colocava a questão da nulidade de um acordo proibido nos termos 
do n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE. 

2. SABAM contra Productions & Marketing (P&M): acórdão do Tribunal de Recurso de 
Bruxelas de 3 de Novembro de 2005 

A P&M, uma empresa organizadora de eventos musicais, intentou uma acção junto do Tribunal 
Comercial de Bruxelas contra a SABAM, uma sociedade de gestão colectiva, que gere direitos de 
autor musicais e que detém o monopólio de facto da concessão de licenças de direitos de autor 
para representações e concertos musicais. A SABAM recusara conferir à P&M o estatuto de 
“organizadora importante”, o qual daria à P&M o direito a uma redução de 50% nos royalties 
(preço dos direitos de utilização) a serem pagos. Segundo a P&M, a SABAM era culpada de 
abuso de posição dominante ao condicionar a atribuição do estatuto de “organizadora 
importante”, entre outros, à prossecução durante pelo menos três anos das actividades da P&M, 
afirmando ainda que a SABAM favorecia assim indevidamente as empresas bem estabelecidas 
em detrimento dos novos operadores entrados recentemente no mercado. 

O Tribunal Comercial de Bruxelas solicitou uma decisão prejudicial ao Tribunal de Recurso de 
Bruxelas, no sentido de saber se a conduta da SABAM constituía um abuso de posição 
dominante. 

Em primeiro lugar, o tribunal justificou a aplicação da legislação comunitária da concorrência a 
este caso específico. Sendo a SABAM o único operador com capacidade para emitir licenças no 
mercado belga da organização de eventos musicais, as tarifas por patamares que cobrava aos 
promotores, com base em critérios de tempo de permanência no mercado, dificultavam o acesso 
de concorrentes de outros Estados-Membros ao mercado belga da organização de eventos. O 
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tribunal considerou que o sistema de tarifas da SABAM constituía uma pratica abusiva, na 
medida em que aplicava organizadores de eventos musicais condições desiguais para serviços 
equivalentes. 

De acordo com o tribunal, a SABAM não podia justificar as suas tarifas por patamares com 
argumentos económicos tais como o volume de negócios gerado ou economias de escala. Além 
disso, considerou como sendo manifestamente excessiva a diferença – numa proporção de 2:1 – 
entre a taxa oferecida aos organizadores importantes e a taxa de base. 

3. Wallonie Expo (“WEX”) contra FEBIAC: acórdão do Tribunal de Recurso de Bruxelas de 10 
de Novembro de 2005 

A FEBIAC é a federação de todos os fabricantes e importadores belgas de automóveis e veículos 
utilitários, responsável pela organização de um Salão de Veículos Utilitários de dois em dois 
anos. Para o seu Salão de 2005, a FEBIAC introduziu uma regra segundo a qual os expositores 
eram proibidos de participar em quaisquer eventos semelhantes a decorrer na Bélgica nos 6 
meses precedentes à abertura do seu Salão. 

O Presidente do Tribunal de Primeira Instância, decidindo perante um pedido de medidas 
provisórias, remeteu para o Tribunal de Recurso de Bruxelas um pedido de decisão prejudicial 
sobre a legalidade de uma tal cláusula de não concorrência. Nas suas observações escritas, o 
Conselho da Concorrência e o “Corps des Rapporteurs” concluíram – em consonância com o 
parecer da Comissão Europeia apresentado ao tribunal – que tal cláusula tinha efeitos sobre o 
comércio entre Estados-Membros. A maior parte dos veículos em exibição eram importados, 
sendo os expositores responsáveis por quase todas as importações e vendas dos produtos em 
causa na Bélgica, decorrendo deste facto que seria provável que a proibição de participação 
noutras exposições em território belga teria consequências no comércio intracomunitário.  

De acordo com o Tribunal de Recurso de Bruxelas, a regra imposta pela FEBIAC não violava o 
n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE, uma vez que não se verificava a condição do carácter 
apreciável de restrição da concorrência. O tribunal não considerou como provado que esta 
interdição de seis meses limitasse consideravelmente a capacidade de um organizador para 
concorrer eficazmente com a FEBIAC quanto ao número de expositores e visitantes. Assim, a 
regra imposta pela FEBIAC no que diz respeito ao Salão de 2005 não entrava no âmbito do n.º 1 
do artigo 81º do Tratado CE. 

O tribunal procedeu então à análise da legalidade daquela regra à luz do artigo 82º do Tratado 
CE, considerando que a FEBIAC detinha o monopólio de facto do mercado da prestação de 
serviços relacionados com a organização de uma exposição de utilitários na Bélgica e, 
consequentemente, também o monopólio de uma quota considerável do mercado comum. A 
proibição de participação noutros eventos imposta pela FEBIAC aos seus expositores constituía 
uma barreira a qualquer tipo de concorrência durante o período de seis meses, sendo susceptível 
de influenciar a estrutura do mercado. Segundo o tribunal, tal interdição revelou-se injustificada e 
desproporcionada. 

Concluindo, a regra da FEBIAC para o seu Salão de 2005 foi considerada legal e não podia ser 
proibida à luz no n.º 1 do artigo 81º do Tratado CE. No entanto, a FEBIAC, na qualidade de 
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empresa dominante, não podia ter imposto esta regra de interdição ao seu Salão de 2005, já que a 
mesma constituía uma prática abusiva. 

4. Kristel Cools contra Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: acórdão do Tribunal de Recurso 
de Bruxelas de 25 de Janeiro de 2005 

No seu acórdão de 25 de Janeiro de 2005, o Tribunal de Recurso de Bruxelas respondeu a uma 
questão sobre a legislação belga da concorrência que lhe foi endereçada pelo Tribunal de 
Primeira Instância de Antuérpia para decisão prejudicial, no âmbito de um caso envolvendo um 
seguro complementar oferecido aos seus membros pelo Fundo Cristão de Seguros de Saúde de 
Antuérpia para tratamentos de ortodontia. O seguro conferia o direito a um reembolso adicional 
se o tratamento fosse efectuado por um dentista que preenchesse certos requisitos, tal como 
formação em ortodontia ou uma determinada experiência como dentista. 

Kristel Cools, médica dentista que não preenchia os referidos requisitos, pretendia que o tribunal 
ordenasse ao Fundo Cristão de Seguros de Saúde de Antuérpia o pagamento (à demandante) de 
indemnização pelo montante de receitas cessantes provenientes dos doentes que, para serem 
reembolsados do custo do tratamento de ortodontia, recorreram a outros dentistas que preenchiam 
os critérios definidos pelo fundo de seguro. 

O tribunal limitou-se a responder negativamente à questão de saber se, ao fornecer tal serviço, o 
Fundo Cristão de Seguros de Saúde de Antuérpia operou como empresa na acepção da Lei de 
protecção da concorrência económica de 5 de Agosto de 1991, coordenada em 1de Julho de 1999. 
Sendo o estatuto de empresa um requisito para a aplicação dos artigos 2º e 3º da referida lei, o 
tribunal deixou de ter necessidade de analisar a legalidade da prática em termos concorrenciais. 

O raciocínio seguido pelo tribunal baseou-se no facto de o serviço em causa ter sido prestado 
como uma das tarefas confiadas pelo legislador aos fundos de seguros de saúde e entidades de 
segurança social, a saber, o pagamento de prestações obrigatórias que as seguradoras privadas 
não podiam pagar ou não podiam pagar adequadamente. Assim, de acordo com o tribunal, a 
regalia em termos de tratamento de ortodontia possuía as características de uma prestação paga 
por um sistema de segurança social. 

Nas suas observações escritas ao tribunal, o Conselho da Concorrência considerou que, ao 
providenciar aquela regalia em ortodontia, o Fundo Cristão de Seguros de Saúde de Antuérpia 
agiu na verdade como uma empresa, remetendo para a decisão Nº 2001-V/M de 2 de Janeiro de 
2001 (Moniteur belge de 5 de Maio de 2001, 14852) do Presidente do Conselho sobre a aplicação 
de medidas provisórias. 

 

Dinamarca 
Højesterets dom af 20 april 2005 (UƒR 2005.2171H) (Acórdão do Supremo Tribunal de 20 de 
Abril de 2005). GT Linien A/S contra DSB e Scanlines A/S. 

O acórdão em causa aplica-se, nomeadamente, ao abuso de posição dominante nos termos do 
artigo 82º do Tratado CE. A De Danske Statsbaner (DSB) é uma operadora ferroviária e de ferry 
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pertencente ao Estado proprietária do porto de Gedser e prestando serviços de transporte por ferry  
para a Alemanha. Na qualidade de proprietária do porto, a DSB cobrava taxas portuárias pela 
utilização daquele espaço a uma outra operadora de serviços de ferry, a GT Linien, a qual 
também utilizava o porto de Gedser para o transporte por ferry. O Supremo Tribunal considerou 
que a DSB detinha uma posição dominante no mercado dos serviços portuários para o transporte 
por ferry  no Mar Báltico entre a Dinamarca e a Alemanha. De acordo com a decisão do Supremo 
Tribunal, a DSB abusou da sua posição dominante ao impor taxas portuárias à GT Linien e não 
fazer o mesmo a si própria e à Deutsche Bundesbahn. Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 
82º do Tratado CE, tratou-se de um abuso, concluindo o tribunal que, uma vez que as taxas 
portuárias não eram por sua vez cobradas pela GT Linien aos seus clientes, a DSB teria que pagar 
uma indemnização à GT Linien. 

 

Alemanha 
No quadro seguinte apresenta-se um resumo das decisões tomadas pelos tribunais cíveis alemães, 
em que foi aplicada a legislação comunitária e que foram enviadas para informação ao Governo 
Federal. 

 

Tribunal Data do 
acórdão 

Assunto 

OLG  
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.1.2005 Rescisão de um contrato de concessão no seguimento da 
adopção do Regulamento (CE) n.º 1400/2002 aplicável à 
cláusula relevante do contrato. 
Fundamento: N.º 1 do artigo 81º do Tratado CE, 
Regulamento (CE) n.º 1400/2002 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005 Uma vez que o arguido não detinha uma posição 
dominante de mercado, não houve lugar ao pagamento de 
indemnizações ao requerente por recusa de acesso ao 
porto de Bremerhaven para a prestação de serviços de 
estiva pelo (artigo 33º e ponto 4 do n.º 4 do artigo 19º da 
lei que proíbe as restrições à concorrência (GWB); artigo 
82º do Tratado CE). 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.2.2005 Não houve abuso por parte do arguido, no que diz 
respeito ao aumento das taxas de rede e de aluguer de 
contadores: aceitação de boa prática, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 6º da Lei da energia (EnWG), no cálculo das taxas 
de rede com base no VV Strom II Plus; aprovação das 
taxas de acordo com o artigo 12º do Regulamento Federal 
de Tarifas Eléctricas (BTOElt), o n.º 1 do artigo 6º do 
EnWG, os artigos 19º e 20º do GWB, o artigo 315º do 
Código Civil (BGB) e o artigo 81º do Tratado CE. 

BGH  
(Bundesgerichtshof) 

22.2.2005 O requerente não se viu obrigado ao pagamento de 
indemnizações por não reconhecer o contrato de vendas 
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KZR 28/03 por objectivos incluído no contrato de prestação de 
serviços; nulidade do referido contrato, na medida em que 
equivalia a um fornecimento “vinculado” (artigo 81º do 
tratado CE, alínea 3 do n.º 1 do artigo 4 do Regulamento 
n.º 1475/95). 

LG Köln 85 O 
75/04 

8.3.2005 Direito a reembolso dos prémios pagos ao abrigo dos 
programas de clientes da empresa com a seguinte 
fundamentação: regras contratuais subjacentes válidas ao 
abrigo da legislação antitrust (artigo 81º do Tratado CE). 

LG München I 27 O 
899/04 

1. 1.2005 Direito a pagamento ao abrigo de contrato de 
arrendamento e fornecimento de cerveja com a seguinte 
fundamentação: contrato válido ao abrigo da legislação 
antitrust (artigos 17º, 19º e 20º GWB; artigos 81º e 82º do 
Tratado CE) 

OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005 Recusa do pedido do recorrente com vista ao 
restabelecimento do efeito suspensivo do recurso 
interposto contra a decisão do Instituto Federal de 
Cartéis: inexistência de dúvidas sérias quanto à legalidade 
da decisão objecto de recurso, quer a nível formal, quer 
processual ou material. O conflito de interesses justificou 
a aplicação imediata da decisão. Essa aplicação não 
causou dificuldades indevidas ao autor da denúncia. 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.4.2005 Direito a novo pagamento de descontos dada a revenda de 
veículos adquiridos pelo demandado (artigo 81º do 
Tratado CE). 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.4.2005 O demandante não teve direito ao pagamento de 
indemnização por parte do demandado dada a 
participação deste último no cartel de preços dos 
fabricantes europeus de papel (com base em direitos 
transferidos) (n.º 2 do artigo 823º BGB, artigo 81º do 
Tratado CE, artigos 1º e 33º GWB). 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.6.2005 Anulação da ordem de proibição do Instituto Federal de 
Cartéis de 17 de Junho de 2004 quanto a um cartel de 
PME no sector da distribuição de elementos pré-
fabricados de betão; impossibilidade de avaliação das 
repercussões no comércio entre Estados-Membros. 

BGH KZR 26/04 28.6.2005 Anulação da decisão do tribunal industrial: o regulamento 
de isenção por categoria (veículos automóveis) regula 
apenas a isenção à proibição enunciada no n.º 1 do artigo 
81º do Tratado CE: não podem ser daí deduzidas normas 
de conduta aplicáveis no direito civil (artigo 33º e n.ºs 1 e 
2 do artigo 20º GWB; Regulamento (CE) n.º 1475/95; 
artigo 81º do Tratado CE).  

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Direito a pagamento por força de vários contratos de 
trabalho para o processamento de resíduos de vidro: 
apesar da garantia mínima acordada pelo demandado não 
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ser compatível com a legislação de cartéis, isto não 
afectaria a validade da convenção de preços (n.ºs 1 e 2 do 
artigo 81º do tratado CE; artigo 139º BGB). 

BGH KZR 14/04 26.7.2005 Suspensão do processo: apresentação do caso ao Tribunal 
Europeu de Justiça nos termos do artigo 234º do Tratado 
CE para esclarecimento de questão relacionada com o 
Regulamento de isenção por categoria (veículos 
automóveis). 

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Suspensão do processo: apresentação do caso ao Tribunal 
Europeu de Justiça nos termos do artigo 234º do Tratado 
CE para esclarecimento de questão relacionada com o 
Regulamento de isenção por categoria (veículos 
automóveis). 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

3.8.2005 Pedido para emissão de uma ordem provisória relativa a 
um acesso parcial a serviços considerado não admissível: 
preferência por processo de arbitragem nos termos do 
artigo 31º da Lei de serviços postais (artigos 20º e 33º 
GWB; artigo 82º do Tratado CE; artigo 31º da Lei de 
serviços postais). 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.9.2005 O demandado não tem o direito de  proceder à activação 
de cartões SIM: o bloqueamento era admissível porque o 
demandante utilizava os cartões SIM, ligando-os a um 
portal GSM, em violação do contrato, de modo a permitir 
que outras empresas procedessem ao termo de chamadas 
na rede de telefonia móvel do requerente; não existe o 
direito de utilização de cartões SIM para a prestação de 
serviços comerciais de telecomunicações. 

(artigos 19º e 20º GWB; artigo 82º do Tratado CE; artigo 
1º da Lei de Proibição da Concorrência Desleal (UWG)). 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.9.2005 Não há possibilidade de intentar uma acção devido à 
activação de cartões SIM pelo demandado: o 
bloqueamento era admissível porque o demandante 
utilizava os cartões SIM violando o contrato, ligando-os a 
um portal GSM de modo a permitir que outras empresas 

procedessem à terminação de chamadas na rede de 
telefonia móvel do demandante; não há possibilidade de 
intentar uma acção por utilização de cartões SIM para a 
prestação de serviços comerciais de telecomunicações. 

(artigos 19º e 20º GWB; artigo 82º do Tratado CE; artigo 
1º UWG). 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005 Direito à aplicação de um acordo de distribuição 
exclusiva (artigo 1 GWB; artigo 81º do Tratado CE) 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Cláusulas ilegais nos contratos de gestão de estações de 
serviço utilizados pelo arguido (n.º 2 do artigo 16 GWB; 
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artigo 307 BGB; artigo 89b HGB; artigo 81º do Tratado 
CE). 

 

Espanha 
Em cumprimento do estipulado no n.º 2 do artigo 15º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, foram 
transmitidos à Comissão, durante o ano de 2005, dez sentenças em que foram aplicados os artigos 
81º ou 82º do Tratado. 

Nove das dez sentenças decorreram de acções interpostas por estações de serviço contra empresas 
petrolíferas. Nestas acções judiciárias os assuntos que opunham as empresas petrolíferas às 
estações de serviço eram semelhantes quanto ao conteúdo, centrando-se essencialmente na 
possível nulidade dos contratos de fornecimento e sua anulabilidade. 

Cinco destas dez acções constituíam recursos de sentenças proferidas por tribunais de primeira 
instância. Estes tribunais podem ser constituídos por um “Juzgado de lo Mercantil” ou por um 
“Juzgado de Primera Instancia”, enquanto o tribunal de segunda instância consiste na “Audiencia 
Provincial”. 

Acórdão n.º 42/05 de 31 de Janeiro de 2005, proferido pela Secção 9 da “Audiencia Provincial” 
de Madrid. Partes: Melón, SA & Zarza SL contra Repsol SA. 

Na primeira sentença, a denúncia apresentada pelas estações de serviço Melón SA e Zarza SL foi 
indeferida, tendo estas recorrido. No entanto, a “Audiencia Provincial” confirmou o acórdão do 
tribunal de primeira instância, i.e., que os contratos em litigação eram “contratos de comissão”, 
isto é, verdadeiros acordos de agência. 

Sentença n.º 14/05 de 22 de Março de 2005 proferida pelo “Juzgado de lo Mercantil” n.º 2 de 
Madrid. Partes: confidencial 

Foi interposta uma acção por uma estação de serviço contra uma empresa petrolífera por alegada 
fixação de preços finais ao cliente, sendo exigida uma indemnização pelos prejuízos sofridos. O 
tribunal indeferiu todos os pedidos, considerando que o contrato não era um “contrato de agência 
genuíno”, de acordo com as orientações relativas a restrições verticais (Comunicação da 
Comissão de 13 de Outubro de 2000). O tribunal considerou ainda não ter existido fixação de 
preços, uma vez que a empresa petrolífera fixou preços máximos, deixando ao critério da estação 
de serviço a redução dos preços finais através da diminuição das margens de lucro desta em favor 
dos clientes. Foram também indeferidos os argumentos de natureza fiscal relacionados com este 
assunto e apresentados pela demandante. 

Sentença n.º 45/05 de 15 de Abril de 2005 proferida pelo “Juzgado de lo Mercantil” n.º 5 de 
Madrid. Partes: Aloyas SL contra Repsol SA. 

Foi interposta uma acção por uma estação de serviço perante este tribunal especializado de 
primeira instância quanto à possível não validade de um contrato de fornecimento, solicitando a 
sua nulidade e respectivas compensações. Após ter analisada o contrato e a repartição de riscos 
comerciais, financeiros e de produto, o tribunal decidiu que estes contratos não podem ser 
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considerados como contratos de agência, mas sim como contratos de revenda. Além disso, 
indeferiu a alegação de fixação de preços ao consumidor pela empresa petrolífera. De acordo com 
o tribunal, a cláusula de distribuição exclusiva em questão não se encontrava abrangida pelos 
regulamentos de isenção por categoria, não apresentando assim um efeito anticoncorrencial 
proibido nos termos do artigo 81º do Tratado CE. A nulidade da cláusula de exclusividade levou 
à declaração da nulidade de todo o contrato. Não foram concedidas indemnizações. 

Acórdão n.º 368/05 de 5 de Julho de 2005 proferido pela Secção 21 da “Audiencia Provincial” 
de Madrid. Partes: Rutamur SA contra Repsol SA. 

O recurso foi interposto no seguimento do processo ordinário interposto pelos requerentes no 
“Juzgado de Primera Instancia” n.º 26 de Madrid. Foi indeferida a acção inicial interposta pela 
Rutamur SA, em que esta estação de serviço pretendia que os contratos fossem considerados 
como contratos de revenda a partir de 1993 e solicitava o pagamento de indemnizações por 
receitas cessantes durante os anos decorridos desde então. A “Audiencia” confirmou a sentença 
do tribunal de primeira instância, considerando que o contrato não era um contrato de revenda 
mas um contrato de agência genuíno, ao qual a proibição constante do n.º 1 do artigo 81º do 
Tratado CE não se aplica (pelo que a aplicabilidade dos regulamentos de isenção por categoria 
não se colocava). As custas do processo foram repartidas entre as duas partes. 

Sentença n.º 180/05 de 29 de Julho de 2005 proferida pelo “Juzgado de Primera Instancia” n.º 3 
de Madrid. Partes: LV Tobar e Hijos SL contra Cepsa Estaciones de Servicio SA. 

O juiz aceitou a acção interposta por uma operadora de estação de serviço, declarando que a 
operadora era uma revendedora de produtos petrolíferos e que, nos termos dos regulamentos de 
isenção por categoria n.º 1984/1983 e n.º 2790/1999, o contrato com a empresa petrolífera era 
nulo na sua totalidade. Ao proferir a sua decisão, o juiz teve em consideração três aspectos. Em 
primeiro lugar, o facto de o contrato constituir juridicamente um contrato de revenda e não 
instituir uma agência genuína, na medida em que o queixoso assume o risco financeiro. Em 
segundo lugar, o contrato em causa não podia beneficiar dos regulamentos de isenção por 
categoria, dada a restrição quanto à manutenção do preço de revenda e as margens de lucro 
fixadas pela empresa petrolífera. Por último, o contrato em causa excedia na sua duração os 
limites definidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 12º do regulamento (CE) n.º 1984/1983. A 
sentença incluiu ainda o cumprimento das obrigações de pagamento, de acordo com contratos 
com características semelhantes. 

Acórdão n.º 191/05 de 3 de Outubro de 2005 proferido pela Secção 2 da “Audiencia Provincial” 
de Albacete. Partes: Conrado Quilez Alejo contra Compañia Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 

A matéria do caso em questão prende-se uma vez mais com a natureza jurídica do contrato entre 
uma operadora de estação de serviço e os distribuidores de combustível automóvel. Aqui, o 
tribunal considerou que a vontade das partes era a celebração de um contrato de agência. Para 
além disso, o acórdão pôs em destaque os critérios (riscos financeiros e de investimento) 
utilizados para avaliar se um retalhista é considerado agente ao abrigo das regras da concorrência 
comunitárias, com base nas directrizes da Comissão Europeia. O tribunal indeferiu o pedido de 
nulidade do contrato, confirmando a decisão tomada em primeira instância. 
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Acórdão de 7 de Outubro de 2005 proferido pela Secção 8 da “Audiencia Provincial” de 
Madrid. Partes: I.D. Infraestructuras y Desarrollo SL contra Repsol SA. 

A requerente, uma operadora de estação de serviço, apresentou uma denúncia contra a Repsol, 
solicitando a caracterização da sua relação contratual como um contrato de revenda, pelo que 
deveria ser aplicável a alínea c) do n.º 1 do artigo 12º do Regulamento 1984/1983 (derrogação ao 
artigo 10º), considerando-se assim o contrato como nulo à luz do artigo 81º do Tratado CE. O 
tribunal decidiu em conformidade com a doutrina do Supremo Tribunal sobre a venda a retalho 
de combustível automóvel (acórdãos de 2 de Junho de 2000 e 20 de Junho de 2001) e com as 
orientações da Comissão Europeia. Em primeiro lugar, o tribunal classificou a I.D. 
Infraestructuras y Desarrollo como um agente, não havendo transferência da propriedade dos 
produtos vendidos. Além disso, o retalhista poderia substituir o contrato de revenda por um 
contrato de agência, direito que não foi utilizado. Em segundo lugar, o n.º 2 do artigo 12º do 
Regulamento n.º 1984/1983 deve aplicar-se, com a excepção do período constante da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 12º, uma vez que o contrato “se refere a uma estação de serviço que o fornecedor 
arrenda ao revendedor ou cujo usufruto lhe é concedido de direito ou de facto”. Por último, não 
ficou provada a existência de uma rede de contratos de fornecimento exclusivo que poderia 
provocar o encerramento do mercado em consonância com a jurisprudência do Tribunal Europeu 
de Justiça (Delimitis). Assim, o recurso foi indeferido, confirmando-se a decisão tomada em 
primeira instância. 

Sentença n.º 103/05 de 19 de Outubro de 2005 proferida pelo “Juzgado de lo Mercantil” n.º 4. 
Partes: Inversiones Cobasa SL contra BP Oil España SA. 

Numa acção semelhante, o juiz considerou que o contrato tinha a natureza jurídica de um 
contrato de agência e não de revenda. No entanto, decidiu-se posteriormente que não se tratava de 
um contrato de agência genuíno, já que o retalhista assumia um certo nível de risco financeiro. 
De acordo com o juiz, o tipo de dimensão da rede de fornecedores em Espanha não afecta o 
comércio entre Estados, nem provoca restrições à concorrência. Adicionalmente, o contrato não 
impôs qualquer manutenção do preço de revenda. Quanto à sua duração, considerou-se que o n.º 
2 do artigo 12º do Regulamento 1984/1983 era aplicável ao caso em apreço. A acção interposta 
pela operadora da estação de serviço foi assim indeferida. 

Sentença n.º 85/05 de 11 de Novembro de 2005 proferida pelo “Juzgado de lo Mercantil” n.º 5 
de Madrid. Partes: Conduit Europe SA contra Telefonica de España SAL. 

A Telefónica foi condenada a pagar uma indemnização de 639 000 euros à Conduit por uma 
infracção à legislação da concorrência (Lei espanhola de defesa da concorrência, artigo 82.º do 
Tratado CE e outras normas nacionais). O tribunal decidiu que a Telefónica tinha abusado da sua 
posição dominante ao proporcionar à Conduit dados imprecisos e incompletos sobre os seus 
assinantes. 

Trata-se da primeira vez em que um órgão jurisdicional espanhol concede una indemnização por 
uma infracção das normas de concorrência no mercado das telecomunicações, baseando-se no 
reconhecimento da referida infracção pelo organismo regulador das telecomunicações, a 
Comissão do Mercado das Telecomunicações (CMT). Deste modo, a sentença segue a 
jurisprudência da CE (processo Courage).  
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Os acontecimentos remontam à época em que se registou a abertura do mercado espanhol de 
telecomunicações, tendo sido lançados no país os serviços "118". A Telefónica foi obrigada a 
proporcionar dados precisos sobre os seus assinantes, a fim de assegurar a lealdade da 
concorrência. No entanto, a CMT declarou em 2003, na sequência das denúncias apresentadas 
pela empresa Conduit, que a Telefónica não tinha cumprido estas obrigações. 

A sentença confirma que Telefónica comunicou à Conduit dados imprecisos e incompletos dos 
seus assinantes, que levaram o novo operador do mercado a estar numa situação de desvantagem 
concorrencial e a suportar custos adicionais para recorrer a fontes de dados alternativas e 
proceder a uma correcção dos seus dados. O tribunal ordenou à Telefónica que pagasse à Conduit 
os referidos custos, bem como as custas do processo. 

Acórdão de 19 de Novembro de 2005 proferido pela Secção 11 da “Audiencia Provincial” de 
Madrid. Partes: Multipetróleos SL contra Cepsa Estaciones de Servício SA. 

A acção interposta por uma operadora de estação de serviço contra a Cepsa é semelhante aos 
outros casos acima descritos. O tribunal considerou que o tribunal de primeira instância era 
competente para apreciar o caso, ao contrário do que este tribunal tinha decidido. A matéria em 
apreço prendia-se com a natureza do contrato. Embora existam acórdãos contraditórios entre os 
proferidos pelas diferentes secções desta “Audiencia Provincial”, o contrato em causa foi 
considerado como um contrato de agência e de fornecimento exclusivo (não são assumidos riscos 
financeiros, não se verifica transferência da propriedade dos produtos e existe a opção de 
transformar o contrato num contrato de revenda), ao qual o Regulamento (CE) n.º 1984/1983 não 
é aplicável. Assim, a acção não teve provimento. 

França 
Injunções (com o objectivo de pôr termo a uma infracção, cumprimento de uma obrigação 
contratual) 

Tribunal de Cassação, 28 de Junho de 2005, Daimler Chrysler France 
O processo referia-se a uma recusa de conceder a aprovação, ao abrigo do novo regulamento 
sobre veículos automóveis, o Regulamento (CE) n° 1400/2002, a um revendedor cujo contrato 
tinha expirado após a sua rescisão ao abrigo do regulamento anterior, o Regulamento (CE) n° 
1475/95. 
 

O Tribunal de Recurso de Dijon ordenou ao fabricante, sujeito a pagamento de uma coima, que 
reconhecesse o vendedor como reparador autorizado. O tribunal tinha considerado que a decisão 
do fabricante em recusar uma aprovação a um requerente que preenchia todos os requisitos por si 
estabelecidos era discriminatória e contrária aos objectivos do Regulamento (CE) n° 1400/2002. 

O Tribunal de Cassação confirmou a análise do Tribunal de Recurso, mas deliberou que não 
cabia a este último avaliar a pertinência da escolha de critérios do fabricante. Por conseguinte, o 
Tribunal de Recurso anulou este elemento da sentença e reenviou as partes perante o Tribunal de 
Recurso de Paris. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
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Decisões de nulidade 

Tribunal de Recurso de Paris, 12 de Abril de 2005, Ténor 
Por meio da decisão 04-D-48, de 14 de Outubro de 2004, o Conselho da Concorrência considerou 
que a France Télécom e a SFR tinham infringido as disposições do artigo 82° do Tratado ao 
imporem tarifas que impediam os novos operadores no mercado de telefonia fixa de proporem, 
através da interligação às redes móveis dos dois operadores, preços “de fixo para móvel” 
competitivos, sem incorrerem em perdas. O Conselho da Concorrência considerou que essas 
práticas tinham tido como efeito o diferimento na entrada de novos operadores no mercado, numa 
altura em que para operarem no mercado apenas tinham como solução técnica a interligação com 
as redes da France Télécom e da SFR. 
 

O Tribunal de Recurso revogou a decisão e considerou que não tinha sido estabelecido que a 
France Télécom e a SFR tinham infringido as disposições do artigo 82° do Tratado. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 

Tribunal de Recurso de Paris, 2 de Março de 2005, Kitch Moto sarl contra Suzuki France 
Com o objectivo de obter uma decisão que considerasse que a rescisão de um acordo comercial 
exclusivo entre si e a Suzuki era abusiva e indevidamente rigorosa, a Kitch Moto recorreu da 
sentença do Tribunal Comercial de Paris, evocando o Regulamento de Isenção (CE) n.º 
2790/1999, de 22 de Dezembro de 1999, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81° do Tratado a 
determinadas categorias de acordos verticais. 
 
Instava o Tribunal de Recurso a anular o artigo 2° do acordo comercial, que tinha sido infringido, 
com base no artigo 4º, alínea b), do regulamento de isenção, que proíbe restrições territoriais sob 
determinadas condições. Defendia que apenas as vendas activas no exterior da rede poderiam ser 
proibidas.  

O Tribunal de Recurso rejeitou o pedido com o fundamento de que a cláusula de localização 
prevista no acordo comercial não infringia as disposições do artigo 4°, alínea c), do Regulamento, 
o qual permite ao fornecedor “a possibilidade de proibir um membro do sistema de operar a partir 
de um local de estabelecimento não autorizado”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

Tribunal de Recurso de Paris, 12 de Abril 2005, Recurso da Export Press contra a Decisão 04-
D-45 de 16 de Setembro de 2004 do Conselho da Concorrência  

Uma Lei de 2 de Abril de 1947, relativa ao estatuto de empresas de distribuição e agrupamento 
de jornais e revistas, reserva a venda de números isolados nos departamentos do Ultramar aos 
serviços de publicação e distribuição de imprensa. 

O Conselho da Concorrência tinha declarado como inadmissível uma acção intentada pela Export 
Press contra as práticas de exclusão da NMPP, que tinha uma posição dominante no mercado, 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf


 67

com o fundamento de que, como a Export Press não era nem um serviço de publicação nem de 
distribuição de imprensa, não tinha interesse em intentar uma acção. 

A Export Press recorreu da decisão com o fundamento de que a lei de 1947 era contrária às 
disposições dos artigos 82° e 86° do Tratado. O Tribunal de Recurso reiterou a análise do 
Conselho da Concorrência e deliberou que nada sugeria que o estatuto das empresas de imprensa, 
tal como disposto na lei de 1947, era, em si próprio, contrário às disposições dos artigos 82° e 86° 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, passível de ser invocado contra a Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 

Tribunal de Cassação, 12 Julho 2005, SPEA 
O Sindicato de Profissionais Europeus da Indústria Automóvel (SPEA) alegou que a Renault e a 
sua associação de revendedores tinham adoptado práticas anticoncorrenciais com o intuito de 
restringir a importação paralela de veículos, por um lado, através do apoio a vendas a 
comerciantes que estavam sujeitos à concorrência de agentes independentes e de revendedores 
localizados no estrangeiro e, por outro, da proibição da concessão por parte da rede de descontos 
em determinados modelos. 

O Tribunal de Recurso confirmou a análise efectuada pelo Conselho da Concorrência na sua 
Decisão 03-D-66, afirmando que o apoio fornecido a vendedores podia ser admissível para 
efeitos da isenção ao abrigo do Regulamento n.º 1475, de 28 de Junho de 1995 (relativo à isenção 
de determinados acordos de distribuição exclusivos ou selectivos de venda e pós-venda de 
veículos automóveis) na medida em que não tinha tido efeitos de redução da liberdade comercial 
dos revendedores, distribuidores fora da rede e utilizadores finais, mas tinha tido, pelo contrário, 
um impacto positivo na concorrência, ao possibilitar a manutenção da densidade da rede e a 
qualidade de serviços oferecidos, bem como uma redução significativa dos preços. 

O Tribunal de Recurso considerou, além do mais, que não tinha sido provada a existência de 
nenhum acordo voluntário entre o fabricante e os seus revendedores com o objectivo de proibir a 
rede de conceder descontos em determinados modelos. 

O Tribunal de Cassação reiterou a análise do Tribunal de Recurso. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 

Tribunal Regional de Estrasburgo, 3 de Fevereiro de 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
A Brasseries Kronenbourg SA tinha rescindido um acordo de fornecimento de cerveja, celebrado 
com um café, Le Victor Hugo, com o fundamento de que este último não tinha respeitado as 
disposições do acordo. 
 

O Tribunal Regional de Estrasburgo considerou que o referido acordo estaria ao abrigo do 
Regulamento de isenção por categoria ((CE) n.º 2790/1999) se a quota de mercado da Brasseries 
Kronenbourg não ultrapassasse 30% do mercado relevante, ainda que os volumes de cerveja 
fossem considerados excessivos em termos contratuais. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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O tribunal observou que, se a quota de mercado da Brasseries Kronenbourg fosse tal que o acordo 
não fosse elegível para isenção automática ao abrigo do Regulamento, caberia ao proprietário do 
café demonstrar que o acordo não satisfazia os critérios de isenção. Nas suas deliberações, o 
tribunal declarou o pedido do proprietário para anulação do acordo improcedente por falta de 
provas. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Tribunal de Recurso de Paris, 21 de Setembro de 2005, Jean-Louis David France 
Ao solicitar ao Tribunal de Recurso que declarasse que a cláusula de consentimento contida no 
acordo de franquia celebrado entre si e a Jean-Louis David era abusiva, a Socovi alegou que 
cabia a essa empresa provar a legalidade da cláusula à luz do artigo 81° do Tratado. O tribunal 
deliberou que não tinha ficado estabelecido que a rede de franquia criada por Jean-Louis David 
pudesse afectar o comércio intracomunitário e considerou que a cláusula em questão não 
constituía uma restrição inequívoca da concorrência, sendo como tal proibida pelos 
Regulamentos de isenção (CE) n.ºs 4082/88 e n.º 2790/1999. 
 

O tribunal reiterou o acórdão de 23 de Maio de 2003 do Tribunal de Comércio de Paris. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 

Tribunal de Recurso de Paris, 8 de Junho de 2005, LCJ Diffusion SA v La Roche-Posay SA e 
Cosmétique Active France SNC 

A sociedade Roche-Posay fabrica produtos cosméticos, que comercializa através de uma rede de 
distribuição selectiva, da qual a Cosmétique Active France faz parte. Após ter sido ordenada pelo 
Tribunal de Primeira Instância a cessar a venda de produtos de La Roche-Posay, a LCJ Diffusion, 
uma empresa que não pertence à rede, solicitou ao Tribunal de Recurso que estabelecesse que os 
acordos de La Roche-Posay não estavam abrangidos pela isenção prevista no n.º 3 do artigo 81°. 

O tribunal defendeu que os acordos não continham cláusulas proibidas nos termos do artigo 4° do 
Regulamento (CE) n° 2790/1999 de isenção por categoria e que a isenção disposta por tal 
regulamento não deixou de ser aplicável apenas pelo motivo de ultrapassar o limiar de 30% de 
um mercado que, para além disso, não era o mercado relevante. 

O tribunal reiterou o acórdão do Tribunal de Primeira Instância. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 

Questões processuais (ónus da prova, questões de competência jurisdicional e outras) 

Tribunal de Recurso de Paris, 15 de Junho de 2005, Automobiles de Gap SA 
A empresa Automobiles de Gap SA intentou uma acção alegando que a Automobiles Citroën SA 
tinha definido objectivos de vendas excessivamente elevados nos acordos de distribuição e que 
tal tinha conduzido à insolvência do demandante. 
 
O Tribunal de Recurso verificou que o Regulamento de isenção n.º 123/85 relativo a acordos de 
distribuição de veículos automóveis, tal como redigido na altura em questão, dispõe que “não 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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constitui obstáculo à aplicação dos artigos 1º, 2º e 3º a obrigação do distribuidor de procurar 
vender, no território contratual e num período determinado, uma quantidade mínima de produtos 
contratuais...”, excepto quando os critérios definidos para atingir esses objectivos sejam 
subjectivos e discriminatórios. 

O tribunal deliberou que o método adoptado teve por base, de forma concreta e objectiva, não 
apenas o desempenho a nível nacional e regional, mas igualmente os resultados anteriores do 
revendedor. 

O tribunal reiterou o acórdão do Tribunal do Comércio. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 

Tribunal de Recurso de Paris, 22 de Fevereiro de 2005, recurso apresentado por JC Decaux SA 
contra a Decisão 04-D-32 de 8 Julho de 2004 do Conselho da Concorrência  
O Conselho da Concorrência tinha aplicado à JC Decaux, ao abrigo do artigo 82° do Tratado CE, 
uma coima no valor de 700 000 euros, por abuso de posição dominante no mercado de 
abastecimento de mobiliário urbano e publicitário, destinado às autarquias locais. 
 

O Tribunal de Recurso de Paris indeferiu a alegação da Decaux, que argumentava que o 
Conselho da Concorrência tinha ultrapassado a sua competência neste processo, ao proibir 
práticas que não estão abrangidas pela remessa. Em conformidade com o estabelecido na 
jurisprudência, o tribunal deliberou que, a partir do momento em que a questão lhe foi reenviada, 
o Conselho da Concorrência tinha competência para investigar todos os factos e práticas que 
afectam o mercado ao qual o reenvio faz referência e, por conseguinte, para examinar as práticas 
detectadas pela investigação, desde que essas práticas tivessem o mesmo objecto ou o mesmo 
efeito daquelas que tinha sido chamado a analisar, ainda que essas práticas tivessem prosseguido 
após o reenvio. 

O Tribunal reiterou a decisão do Conselho da Concorrência. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 

Tribunal de Recurso de Paris, 24 de Maio de 2005, Digitechnic 
O Tribunal de Recurso de Paris apreciou um recurso contra uma decisão do Conselho da 
Concorrência (04-D-76), que indeferia uma queixa da Digitechnnic, empresa de montagem de 
computadores, contra as práticas da Microsoft, uma empresa com uma posição dominante no 
mercado de sistemas operativos para computadores pessoais e no mercado de software para 
aplicações profissionais. O Conselho da Concorrência tinha deliberado que as alegadas práticas 
de retenção de licenças e discriminação de preços não foram provadas, que a Digitechnic não 
tinha sido impedida de prosseguir as suas actividades de montagem e que a discriminação de 
preços era justificada por motivos objectivos. 
 

O Tribunal de Recurso, por seu lado, considerou que não se poderia excluir a possibilidade da 
Microsoft ter abusado da sua posição dominante nos dois mercados relevantes ao adiar a 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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concessão de licenças de distribuição a empresas de montagem e ao cobrar preços muito 
diferentes dos cobrados por outros fabricantes de equipamento. 

O tribunal anulou a decisão do Conselho da Concorrência e remeteu novamente o processo ao 
Conselho da Concorrência para uma investigação mais aprofundada. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 

Tribunal Regional de Estrasburgo, 4 de Fevereiro de 2005, Brasseries Kronenbourg SA: o 
tribunal nacional possui jurisdição para aplicar os artigos 81° e 82° do Tratado 
As Brasseries Kronenbourg tinham rescindido o acordo de fornecimento de cerveja, celebrado 
com a JBEG sarl. Esta última solicitou a suspensão da sentença e solicitou o parecer da Comissão 
Europeia sobre a compatibilidade do acordo com o disposto no artigo 81° do Tratado. 
 

O pedido da JBEG foi recusado com o fundamento de que o artigo 6° do Regulamento (CE) 
n.º 1/2003 conferia competência aos tribunais dos Estados-Membros para aplicarem o artigo 81° 
do Tratado, requerendo igualmente que aplicassem as normas comunitárias sempre que a 
legislação nacional relativa a práticas restritivas ou abuso de posição dominante fosse aplicável. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 

Tribunal de Recurso de Paris, 21 de Setembro de 2005, Jean-Louis David France 
O Tribunal de Recurso deliberou que não tinha ficado provado que a rede de franquias criada 
pela sociedade Jean-Louis David France pudesse afectar o comércio intracomunitário. Não tinha 
ficado demonstrado em nenhuma ocorrência que a cláusula imputada, que constituía um meio de 
execução do intuitus personae que caracteriza o acordo de franquia e que foi concebida para 
impedir que o benefício dos conhecimentos e da ajuda fornecida vá directamente para um 
concorrente, constituiu uma restrição fundamental à concorrência e infringiu as normas 
introduzidas pelo Regulamento de isenção n.º 2790/1999 da Comissão, de 22 de Dezembro de 
1999, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81° do Tratado a determinadas categorias de acordos 
de franquia. 
 

O Tribunal de Recurso de Paris reiterou o acórdão do Tribunal de Comércio de Paris. 

Tribunal de Recurso de Paris, 26 de Janeiro e 16 de Fevereiro de 2005, Volkswagen 
Claude Petit e Raphaël Petit, revendedores da rede Volkswagen France intentaram uma acção 
pelo facto de esta última não os ter auxiliado a fazer face à concorrência dos revendedores da 
Volkswagen belga envolvidos em importações paralelas. 
 

O Tribunal de Recurso deliberou que o facto de um fornecedor prestar auxílio ou apoio aos 
membros da sua rede não era ilegal per se ao abrigo do artigo 81° do Tratado. No entanto, 
considerou que a Volkswagen France não era obrigada a compensar nenhuma diferença entre os 
preços cobrados pela sua própria rede e os cobrados por revendedores noutros Estados-Membros. 
Por essa razão, não deu provimento ao recurso. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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Lista de acórdãos que aplicam os artigos 81° ou 82° do Tratado CE em 2005 

 

Acórdão 
Artigo 81° Artigo 82° 

21/9/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  

Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise contra Jean-Louis 
David France SA 

X 
 

12/7/2005, Tribunal de Cassação:  

SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile 
contra Renault/Peugeot: confirmação da decisão do Conselho da 
Concorrência 

X 
 

28/6/2005, Tribunal de Cassação:  

Garage Gremeau SA contra Daimler Chrysler France SA 
X 

 

15/6/2005, Tribunal de Recurso de Paris: 

Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé contra 
Automobiles Citroën SA: Recurso 

X 
 

8/6/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  

LCJ Diffusion SA contra La Roche Posay SA e Cosmétique Active 
France SA 

X 
 

24/5/2005, Tribunal de Recurso de Paris: 

Digitechnic sarl contra Microsoft (pendente após anulação da 
decisão do Conselho da Concorrência: reenviado novamente ao 
Conselho da Concorrência para investigação mais aprofundada) 

 
X 

12/4/2005, Tribunal de Recurso de Paris: 

Recurso de Export Press: improcedência do recurso 

 
X 

12/4/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  

France Télécom e SFR contra Ténor: anulação da decisão 

 
X 

2/3/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  
X 
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Kitch Moto sarl contra Suzuki France SA 

22/2/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  

Recurso de JC Decaux SA: improcedência do recurso 
 

X 

4/2/2005, Tribunal Regional de Estrasburgo: Kronenbourg contra 
JBEG sarl X 

 

3/2/2005, Tribunal Regional de Estrasburgo: Kronenbourg contra 
Café le Victor Hugo sarl  X 

 

26/1/2005 e 16/2/2005, Tribunal de Recurso de Paris:  

Volkswagen France contra Bellevue Auto SA, Claude Petit e 
Raphaël Petit 

X 
 

Países Baixos 
Os tribunais neerlandeses aplicaram as regras de concorrência comunitárias nos processos abaixo 
mencionados. Convém salientar que os tribunais neerlandeses interpretaram igualmente os artigos 
81° e 82° do Tratado CE sempre que aplicaram a Lei da Concorrência neerlandesa, uma vez que 
esta lei se baseia no direito comunitário. O Tribunal Distrital de Roterdão estipulou de forma 
mais precisa nas suas deliberações que a comparação com o direito comunitário é apenas 
relevante para a aplicação do direito material. 

1. Tribunal da Haia, 24 de Março de 2005, 04/694 e 04/695, Marketing Displays International 
Inc. contra VR (processo cível) 

Este processo refere-se à aplicação de três decisões arbitrais americanas nos termos do Código de 
Processo Civil neerlandês e do Tratado de Nova Iorque. O processo resultou de um recurso da 
sentença do Presidente do Tribunal Distrital da Haia na instrução de um processo (ver relatório 
CE 2004, Marketing Displays International Inc. contra VR Van Raalte Reclame B.V., 27 de Maio 
de 2004, KG/RK 2002-979 e 2002-1617). Em primeiro lugar, o tribunal remete para o acórdão 
Eco Swiss (C-126/97), no qual o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias delibera que o 
artigo 81° do Tratado CE pode ser considerado uma questão de ordem pública. Por conseguinte, 
o Tribunal da Haia pode anular um despacho arbitral se este estiver em conflito com a ordem 
pública. O Tribunal reiterou a sentença do Presidente do Tribunal Distrital da Haia, que deliberou 
que o acordo de concessão de licenças era  contrário ao n.º 1 do artigo 81° CE e recusou executar 
as decisões de arbitragem. O Tribunal não analisou se o acordo de concessão de licenças 
preenchia os critérios definidos no n.º 3 do artigo 81° do Tratado CE, porque partiu do princípio 
de que o Regulamento (CE) n.º 1/2003 não tinha efeitos retroactivos. Por outras palavras, o 
tribunal nacional não podia atribuir uma isenção nos termos do n.º 1 do artigo 81° do Tratado CE 
a um acordo anterior a 1 de Maio de 2004. 

2. Presidente do Tribunal Distrital de Zwolle, 4 de Abril de 2005, 106345/KG ZA 05-92, Loja de 
bicicletas [A] contra Polar Electro Nederland B.V. (processo instrutório) (processo cível) 
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Este processo prende-se com a rescisão de um acordo de distribuição do fornecedor Polar, em 
virtude de o distribuidor A não concordar com uma alteração intrduzida no sistema de 
distribuição. O distribuidor A pretendia que a Polar fornecesse os seus produtos em conformidade 
com o sistema anteriormente aplicável. Segundo o distribuidor A, a Polar abusou da sua posição 
dominante, infringindo o disposto no artigo 82° do Tratado CE e na Secção 24 da Lei da 
Concorrência neerlandesa. O distribuidor A alegou igualmente que se a Polar fosse considerada 
um operador com um sistema de distribuição selectivo, não preenchia os critérios definidos no n.º 
3 do artigo 81° ou no Regulamento de isenção por categoria relativo a restrições verticais. A 
Polar afirmou que não operava um sistema de distribuição selectivo mas um sistema de 
distribuição exclusivo. 

Em primeiro lugar, o tribunal observou que o n.º 1 do artigo 81° não se aplica a acordos que não 
tenham um impacto significativo nas trocas comerciais (Comunicação de minimis da Comissão 
Europeia). Em segundo lugar, o tribunal decidiu que a Secção 7, n.º 1, da Lei da Concorrência 
neerlandesa, o equivalente nacional à comunicação de minimis, não era aplicável neste caso. O 
tribunal remeteu para a Comunicação da Comissão relativa a restrições verticais e argumentou 
que a Polar não forneceu nenhuma informação sobre a sua quota de mercado, pelo que o tribunal 
não podia basear-se no limiar de 30%, conforme definido no Regulamento de isenção por 
categoria relativo a restrições verticais. Além disso, considerou que a Polar não tinha provado 
que os seus distribuidores só podem vender num determinado território, o que constitui 
normalmente uma característica de um acordo de distribuição exclusiva. Assim, o tribunal 
deliberou que a Polar não provou que opera num sistema de distribuição exclusivo, mas antes que 
o sistema é sobretudo um sistema de distribuição selectiva. Uma vez que não é provável que o 
sistema de distribuição da Polar preencha os critérios definidos no n.º 3 do artigo 81° do Tratado 
CE e na Secção 6, nº 3, da Lei da Concorrência neerlandesa, o tribunal concluiu que o sistema de 
distribuição da Polar é contrário à legislação comunitária e neerlandesa em matéria de 
concorrência. Como a alteração ao sistema distribuição foi a razão para cessar o acordo de 
distribuição e o novo sistema de distribuição foi considerado contrário à legislação comunitária e 
neerlandesa em matéria de concorrência, a rescisão do acordo de distribuição foi declarada 
contrária ao Direito Civil neerlandês no que toca ao princípio da equidade. O tribunal ordenou 
que a Polar continuasse a fornecer os seus produtos a A até que o antigo acordo de distribuição 
expirasse legalmente. O tribunal não deliberou se a Polar abusou da sua posição dominante.  

3. Tribunal de Amesterdão de 23 de Junho de 2005, 1974/04 KG requerente contra Chevrolet 
Nederland B.V.(anteriormente Daewoo Motor Benelux B.V.) (processo civil) 

Em 2002, a Daewoo pôs legalmente termo a um acordo comercial com o requerente. A partir de 
então, o requerente pediu à Daewoo que o nomeasse como Reparador Autorizado Daewoo. A 
Daewoo recusou este pedido alegando que a relação comercial entre a Daewoo e o requerente se 
tinha deteriorado de tal modo que o requerente tinha deixado de preencher as condições para ser 
nomeado Reparador Autorizado. A questão central neste processo era saber se o Regulamento 
(CE) n.º 1400/2002 obriga a Daewoo a celebrar um Contrato de Reparador Autorizado com o 
requerente. O Tribunal concordou com o acórdão do Presidente do Tribunal Distrital de Harlem, 
que deliberou que a obrigação de celebrar um contrato não pode derivar do Regulamento (CE) 
n.º 1400/2002 (ver relatório CE 2004, requerente contra Daewoo Motor Benelux B.V., 28 de 
Setembro de 2004, 103753/KG ZA 04-347). O tribunal deliberou igualmente que o Regulamento 
n.º 1400/2002 não impede a Daewoo de concluir um Contrato de Reparador Autorizado. Por 
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conseguinte, de acordo com o tribunal, deveria ser possível para a Daewoo recusar a celebração 
de um contrato com o requerente com base nos mesmos fundamentos que permitem rescindir um 
Contrato de Reparador Autorizado. Como as relações comerciais entre a Daewoo e o requerente 
se degradaram fortemente por factos imputáveis a este último (designadamente, o requerente 
recusou-se a efectuar o pagamento duas vezes, bem como a comprar antigos veículos de aluguer, 
tal como acordado) considerou-se que a recusa da Daewoo em celebrar um contrato com o 
requerente era legítima. 

4. Presidente do Tribunal Distrital de Utrecht de 3 de Novembro de 2005, 201038 KG ZA 
05-911, PCA contra Peugeot Nederland N.V. (processo interlocutório) (processo civil) 

A Peugeot Nederland é o importador neerlandês de automóveis Peugeot. No que diz respeito à 
distribuição, reparação e manutenção de automóveis, a Peugeot seleccionou um número limitado 
de distribuidores e reparadores. Para realizarem a reparação e manutenção de automóveis 
Peugeot, os reparadores necessitam de receber informações técnicas e equipamento de 
diagnóstico específico relativo aos sistemas de software utilizados nos automóveis Peugeot. A 
Peugeot tem duas versões deste equipamento, um sistema completo (PPS) destinado a 
distribuidores e reparadores autorizados e uma versão restrita do sistema (PPRI) destinada a 
reparadores independentes. Os revendedores PCA são reparadores independentes que procuraram 
ter acesso ao sistema completo.  

A questão central neste processo é a de saber se a Peugeot é obrigada a fornecer aos reparadores 
independentes as mesmas informações que fornece aos seus reparadores autorizados. A Peugeot 
começou por alegar que uma infracção ao n.º 2 do artigo 4° do Regulamento (CE) n.º 1400/2002 
apenas significa que os acordos entre a Peugeot e os seus distribuidores e reparadores autorizados 
já não estão isentos ao abrigo do Regulamento. No entanto, o Tribunal deliberou que o 
Regulamento (CE) n.º 1400/2002 tem efeitos directos, o que significa que a Peugeot tem de 
executar as obrigações que lhe incumbem por força do n.º 2 do artigo 4° do Regulamento. 

Em seguida, a Peugeot argumentou que não infringiu o n.º 2 do artigo 4° do Regulamento (CE) 
n.º 1400/2002 e remete para o considerando (26) do Regulamento. O Tribunal concluiu que os 
sistemas PPS e PPRI são definidos como “saber-fazer” na acepção do Regulamento (CE) 
n.º 1400/2002 e que a Peugeot recusou aos reparadores independentes o acesso ao sistema 
completo de forma ilícita. O Tribunal considerou esta recusa ilícita como um tipo de abuso a que 
alude o considerando (26) do Regulamento. Segundo o Tribunal, a Peugeot agiu ilegalmente face 
aos revendedores PCA e devia fornecer-lhes acesso às informações técnicas necessárias, de 
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 4° do Regulamento. 

5. Tribunal de Recurso de Comércio e Indústria, 7 de Dezembro de 2005, AWB 04/237 e 04/249 
9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. contra NMa (processo administrativo) 

A Autoridade da Concorrência dos Países Baixos impôs uma coima à Secon por esta ter 
infringido a Secção 6 da Lei da Concorrência neerlandesa (proibição geral de cartéis, equivalente 
ao artigo 81° do Tratado CE). Nas suas Condições Gerais de Venda, a Secon inclui disposições 
que conduziram à proibição de revendas, bem como à recomendação de preços mínimos de 
revenda e de preços de revenda. No recurso, o Tribunal de Roterdão deliberou que as Condições 
Gerais da Secon eram contrárias à Secção 6 da Lei da Concorrência neerlandesa. O Tribunal de 
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Recurso do Comércio e Indústria (a seguir denominado: o Tribunal) deliberou em recurso que a 
Secção 6 da Lei da Concorrência neerlandesa não tinha sido infringida. 

Em primeiro lugar, o Tribunal analisou se existia um acordo e um consenso entre a Secon e os 
seus compradores. Citando os acórdãos Sandoz e Adalat do Tribunal de Justiça, o Tribunal 
deliberou que existia um consenso entre a Secon e os seus compradores. Em segundo lugar, o 
Tribunal examinou se existia um sistema de distribuição selectivo imperfeito, o que significaria 
que a proibição de revenda não seria anticoncorrencial. De acordo com as Secções 12 e 13 da Lei 
da Concorrência neerlandesa, a Secção 6 da Lei da Concorrência neerlandesa não é aplicável a 
um acordo que preencha os critérios dispostos no regulamento de isenção por categoria relativo a 
restrições verticais. O Tribunal deliberou que a Secon não opera um sistema de distribuição 
selectivo (imperfeito), na medida em que a Secon não provou que seleccionava os seus 
compradores ao abrigo de critérios de selecção objectivos, sendo esta a principal característica de 
um sistema de distribuição selectivo. Tal significava que a proibição de revenda não foi 
considerada como anticoncorrencial. Em terceiro lugar, o Tribunal deliberou que os preços 
mínimos recomendados são anticoncorrenciais. As Condições Gerais da Secon dispõem que o 
comprador não pode afastar-se dos preços mínimos recomendados a menos que tenha recebido 
autorização da Secon. De acordo com o Regulamento de isenção por categoria relativo a 
restrições verticais, os compradores devem ter a liberdade de fixar os seus preços de revenda. Por 
fim, o Tribunal ponderou se o acordo tinha um efeito significativo na concorrência (na acepção 
da jurisprudência Volk Vervaecke relativa aos critérios quantitativos para a avaliação do impacto 
das restrições), tendo concluído que devia ser levada em consideração a situação específica na 
qual o acordo vigorava, em especial o contexto judicial e económico no qual operavam as partes, 
a natureza dos serviços em questão, a estrutura do mercado relevante e as reais circunstâncias em 
que vigorava o acordo. O Tribunal deliberou que a Autoridade da Concorrência dos Países 
Baixos não tinha levado suficientemente em consideração a situação específica em que vigora o 
acordo e não tinha fundamentado de forma suficiente o motivo pelo qual o argumento da Secon, 
que considera que o acordo não tinha um efeito significativo na concorrência (quota de mercado 
muito baixa), não tinha fundamento. O Tribunal deliberou que a Autoridade da Concorrência dos 
Países Baixos devia voltar a pronunciar-se. 

 

Áustria 
O Tribunal de Cartéis, na qualidade de uma das autoridades de concorrência nacionais, aplicou os 
artigos 81° e 82° CE em três decisões que foram transmitidas à Comissão Europeia ao abrigo do 
artigo 15° do Regulamento (CE) n.º 1/2003 (ver igualmente o ponto I.1.2). Todas as decisões 
foram objecto de recurso e os tribunais da instância superior já deliberaram definitivamente sobre 
cada uma delas.  

 

Portugal 
Ordem dos Médicos Dentistas 
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Em 9 de Dezembro de 2005, o Tribunal de Comércio de Lisboa tomou uma decisão relativa a um 
recurso apresentado contra uma decisão da Autoridade da Concorrência de Portugal no processo 
da Ordem dos Médicos Dentistas. 
 

O Tribunal corroborou a conclusão da Autoridade da Concorrência de Portugal de que a Ordem 
dos Médicos Dentistas tinha estabelecido uma obrigação de cobrança de honorários mínimos em 
Portugal, contrária ao disposto no artigo 81° do Tratado CE. O Tribunal considerou, no entanto, 
que a Ordem dos Médicos Dentistas tinha agido com negligência [e não de forma dolosa?] e 
reduziu a coima para 50 000 euros. Além do mais, o Tribunal declarou nulas algumas disposições 
do Código Deontológico, tendo ainda confirmado a obrigação do demandado de publicar um 
extracto da decisão no jornal oficial e num jornal português de circulação nacional, bem como no 
sítio Web e na revista periódica da Ordem. 

A Autoridade da Concorrência apresentou um recurso desta decisão ao Tribunal de Relação de 
Lisboa. 

Suécia 
O Tribunal do Mercado 

Processo No 2005:5: VVS-Installatörerna contra Autoridade da Concorrência Sueca –  
Data 29 de Fevereiro de 2005 
O processo referia-se a um recurso contra uma decisão da Autoridade da Concorrência sueca que 
ordenava a VVS-Installatörerna, a associação profissional sueca de canalizadores, técnicos de 
sistemas de aquecimento e de refrigeração, electricistas e bate-chapas a cessar o fornecimento de 
uma lista de preços para bens e serviços utilizados com maior frequência em cada sector 
específico, sob pena de uma coima de 5 milhões de coroas suecas. Na mesma decisão, a 
Autoridade da Concorrência sueca decidiu não conceder uma isenção individual a esses acordos. 
O Tribunal do Mercado eliminou este último elemento da decisão da lista do processo, devido a 
disposições transitórias na Lei da Concorrência sueca. No que diz respeito à ordem de cessação 
das práticas, o Tribunal do Mercado reiterou a decisão, mas adiou em três meses a data em que a 
medida deveria entrar em vigor. 

Processo No 2005:7: Autoridade da Concorrência Sueca contra 5 empresas petrolíferas - Data 
2005-02-22 

No seguimento de uma vasta investigação feita pela Autoridade da Concorrência sueca, 
confirmaram-se as suspeitas relativas à existência de um cartel no sector petrolífero na Suécia. A 
Autoridade da Concorrência sueca intentou acções no Tribunal Municipal de Estocolmo contra a 
Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, a AB Svenska Shell, a Preem Petroleum AB e a Norsk 
Hydro Olje AB em 2000, solicitando a aplicação de coimas pelas infracções ao artigo 6° da Lei 
da Concorrência sueca e ao artigo 81° do Tratado CE. A investigação demonstrou que os 
representantes das empresas tinham participado em reuniões secretas durante o Outono de 1999, 
de forma a planearem e aplicarem um acordo sobre preços e descontos. Foram realizadas várias 
reuniões sob o pretexto de discussões em curso sobre uma determinada questão ambiental. 
Durante essas reuniões, as empresas desenvolveram uma estratégia comum para diminuição dos 
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custos relacionados com os descontos. O Tribunal do Mercado considerou que as cinco empresas 
petrolíferas tinham infringido a Lei da Concorrência sueca e aplicou coimas às cinco empresas no 
montante de 112 milhões de coroas suecas. 

O Tribunal do Mercado não considerou que a legislação comunitária fosse directamente aplicável 
ao processo, uma vez que não existiram efeitos sobre as trocas comerciais. Considerou que, por 
um lado, as práticas concertadas abrangiam todo o território de um Estado-Membro e que as 
empresas em questão tinham quotas de mercado muito grandes que, no entender do Tribunal, 
satisfaziam o critério dos efeitos sobre o comércio. Por outro lado, existiam elementos que 
contrariam tais conclusões, como o facto de a prática se referir a apenas um acordo de 
abatimentos aos preços e de a troca de informações ter decorrido unicamente durante um período 
de tempo limitado. O Tribunal considerou que, nestas circunstâncias, existiam suficientes 
restrições comerciais naturais no mercado relevante para que as práticas em questão não tivessem 
efeitos sobre o comércio na acepção do artigo 81° do Tratado CE. O Tribunal do Mercado 
concluiu ainda que, mesmo que tivesse aplicado o artigo 81° do Tratado CE, o resultado do 
processo teria sido o mesmo. 

O Tribunal do Mercado rejeitou o método de cálculo de coimas da Autoridade da Concorrência 
sueca, baseado nas orientações relativas a coimas da Comissão. O Tribunal declarou que as 
coimas deveriam ser calculadas com base na legislação nacional em vez de se aplicar, sobretudo, 
o método utilizado pela Comissão. 

Processo No 2005:27: FAC Flygbussarna Autocarros do aeroporto AB a.O. contra Autoridade 
da Concorrência sueca e Autoridade da Aviação Civil (Luftfartsverket) – Data: 30 de Agosto 
de2005 

O processo referia-se a um recurso contra a decisão da Autoridade da Concorrência sueca, que 
considerou que o sistema de acesso e as tarifas para as camionetas e autocarros em serviço no 
aeroporto de Arlanda não constituía um abuso da posição dominante da Autoridade de Aviação 
Civil (Luftfartsverket). O Tribunal do Mercado considerou que não se podia excluir a hipótese de 
que esse sistema de tarifas pudesse constituir um abuso da posição dominante pela 
Luftfartsverket e, por conseguinte, deliberou a favor do requerente. 

O Tribunal do Mercado considerou que as circunstâncias do processo eram tais que o artigo 82° 
CE era aplicável. Concluiu declarando que a avaliação efectuada ao abrigo da legislação nacional 
era compatível com o artigo 82° do Tratado CE e que, por conseguinte, a aplicação desta 
disposição conduziria ao mesmo resultado que o decorrente da aplicação do artigo equivalente da 
Lei da Concorrência sueca (artigo 19°). 

Processo no 2005:29: B2 Bredband Holding AB contra TeliaSonera AB a.O – Data: 1 de 
Novembro de  2005 

A B2 Bredband Holding AB alegou que a TeliaSonera abusou da sua posição dominante no 
mercado de serviços de telecomunicações fixas por assinatura, ao oferecer aos novos clientes de 
banda larga preços inferiores para as linhas fixas de telecomunicações (pacote misto). O Tribunal 
do Mercado considerou que a B2 Bredband Holding AB não conseguiu provar que a TeliaSonera 
tinha uma posição dominante. 
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Reino Unido 
Questões processuais (ónus da prova, questões jurisdicionais e outras) 

BHB Enterprises plc contra Victor Chandler (International) Ltd – Supremo Tribunal 
Meritíssimo Juiz Laddie – 27 de Maio de 2005 
 

Nível de pormenor adequado na fundamentação de uma alegada infracção ao artigo 82° 

O demandante está incumbido da função de administrar as apostas de cavalos britânicas, para o 
que compila, entre outros, dados relacionados com as corridas de cavalos. O demandado é um 
corretor de apostas britânico (bookmaker) que cessou o pagamento de uma taxa da licença de 
utilização de dados sobre corridas de cavalos, afirmando que os direitos sobre a base de dados do 
demandante já não existiam em virtude de um acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e que, por conseguinte, o acordo de licença era nulo. O demandante considerou que o 
demandado lhe devia mais de 200.000 libras e, além do mais, ameaçou dar instruções para que 
terceiros que também transmitiam os dados em questão cessassem o fornecimento de dados ao 
demandado. O demandante intentou uma acção por violação de contrato. 

O demandado pediu autorização ao tribunal para, inter alia, corrigir a sua contestação e o seu 
pedido reconvencional, de forma a pleitear, inter alia, que o demandante estava a abusar de uma 
posição dominante, o que seria contrário ao artigo 82° do Tratado CE e à proibição constante do 
Capítulo II da Lei da Concorrência de 1998. Pediu, mais especificamente, autorização para 
pleitear que o demandante tinha uma posição dominante no mercado de fornecimento de dados 
prévios às corridas destinados às corridas de cavalos no Reino Unido, que esses dados eram um 
elemento crucial necessário a qualquer actividade de aceitação de apostas em corridas de cavalos 
profissionais no Reino Unido e que, ao cobrar preços particularmente elevados por esses dados, 
bem como ao ameaçar tomar medidas para impedir o fornecimento de dados, os demandantes 
tinham abusado da sua posição dominante. 

O tribunal considerou que a alteração proposta não estava fundamentada de forma adequada. Ao 
abrigo das normas do processo civil inglês, uma fundamentação deve conter uma declaração 
exacta dos factos em que a parte fundamenta o seu acto processual. Em algumas situações, como 
quando se alega fraude, é necessário apresentar um maior grau de pormenor na fundamentação. O 
tribunal considerou que este princípio também se aplicava a alegações de infracção aos artigos 
81° e 82° e às proibições equivalentes ao abrigo da legislação nacional em matéria de 
concorrência. De forma mais específica, o tribunal considerou que seria de esperar uma atenção 
particular por uma parte que pleiteia uma infracção ao artigo 82° e ao seu equivalente nacional, a 
proibição constante no Capítulo II. O tribunal fez notar que os processos envolvendo esse tipo de 
alegações podem conduzir a julgamentos morosos e onerosos. Assim, a inclusão de uma mera 
afirmação de infracção numa fundamentação não é suficiente. Pelo contrário, incumbe à parte do 
processo que faça esse tipo de alegação descrever de forma clara e sucinta os principais factos em 
que baseia a sua argumentação. No processo em questão, a alteração proposta não continha 
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qualquer fundamento para arguir a favor da afirmação segundo a qual os preços do demandante 
eram abusivamente elevados em oposição a meramente elevados. 

O tribunal considerou, além do mais, que a fundamentação proposta não era passível de 
alterações de forma a estabelecer a sua viabilidade. Do ponto de vista do tribunal, num processo 
onde se alega a existência de preços abusivos, a avaliação do valor do crédito para ambas as 
partes, vendedor e comprador, deve ser uma parte fundamental da avaliação. A abordagem do 
demandado não levou este elemento em consideração. Limitou-se a relacionar os preços com o 
custo de aquisição ou de produção. De acordo com o tribunal, o demandado ignorou a 
necessidade de provar que os preços eram injustos e contentou-se em argumentar com base no 
facto de serem elevados. 

Por conseguinte, foi indeferido o pedido de autorização para alterar a fundamentação de forma a 
incluir uma alegada infracção ao artigo 82° e à proibição do Capítulo II. 

AtTheRaces Ltd e outro contra British Horseracing Board Ltd e outro - Supremo Tribunal 
O Vice-chanceler - 15 de Julho de 2005 
 

Os demandantes fornecem serviços de difusão, sítios web e outros serviços audiovisuais 
relacionados com as corridas de cavalos britânicas, tendo obtido de certos hipódromos o direito 
de assegurar a cobertura televisiva e radiofónica de corridas de cavalos. Aceitavam igualmente 
apostas de espectadores nessas corridas, através de serviços na Internet ou de serviços 
interactivos oferecidos por cadeias de televisão por satélite.  

Os demandados são proprietários e administradores de uma base de dados informática que 
contêm uma grande quantidade de dados relativos a corridas de cavalos britânicas. Um 
elemento-chave da base de dados dos demandados consiste nos dados prévios à corrida, que são 
diferentes dos dados relativos à própria corrida (estes últimos incluem informações sobre quem 
não está em corrida e os resultados das corridas). Os serviços audiovisuais dos demandantes 
fornecem aos clientes, espectadores e eventuais apostadores dados prévios à corrida que são, em 
última análise, obtidos a partir da base de dados dos demandados. 

Durante o processo, os demandantes alegaram que os demandados tinham efectivamente um 
monopólio no fornecimento de dados prévios às corridas para aqueles que no mundo das corridas 
britânicas necessitam de tais informações, incluindo, designadamente, os corretores de apostas e 
os produtores de canais de televisão ou de sítios Internet que transmitem as corridas britânicas. 
Além disso, afirmaram que os demandados tentaram impor condições para o fornecimento de 
dados prévios às corridas e ameaçaram pôr termo ao fornecimento de tais dados, constituindo tal 
acto um abuso de posição dominante contrário ao disposto no artigo 82° e à proibição do 
Capítulo II da Secção 18 da Lei da Concorrência de 1998. As principais alegações iam no sentido 
de os preços serem excessivos, injustos e discriminatórios. 

O demandante pediu igualmente uma injunção temporária para impedir que os demandados 
pusessem fim o fornecimento de dados prévios às corridas. 
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O tribunal declarou que devia analisar se o demandante tinha fundamentos para intentar uma 
acção e se esta tinha perspectivas reais de êxito, abstendo-se ao mesmo tempo de enveredar por 
um “mini-processo”. Tendo em conta este pressuposto, o tribunal considerou que muitas das 
questões em litígio, sobretudo as relativas às justificações objectivas, envolviam questões 
complexas de facto e de direito e que não eram adequadas para uma deliberação sobre um pedido 
como o requerimento em questão. Dessa forma, o tribunal não pôde concluir que os demandantes 
não tinham bases fundamentadas para intentar a sua acção ou que esta não tinha perspectivas 
reais de êxito. O requerimento de supressão ou de decisão sumária contra as alegações de abuso 
de posição dominante foi, por conseguinte, rejeitado. 

O tribunal considerou igualmente que o equilíbrio entre a comodidade e a manutenção do status 
quo favoreciam a emissão de uma injunção temporária. O tribunal considerou que se o 
fornecimento de dados prévios às corridas aos demandantes fosse interrompido, as perdas 
causadas aos demandantes não poderiam ser compensadas de forma adequada através de uma 
compensação financeira. O acesso a informações actualizadas e exactas era crucial tanto para os 
corretores de apostas como para os apostadores. Além do mais, os motivos para a decisão de não 
suprimir nem proceder a uma decisão sumária apoiaram igualmente o ponto de vista de que se 
justificava claramente a emissão de uma injunção em primeira instância. 

Hewlett Packard Development Company LP e outros contra Expansys UK Limited – Supremo 
Tribunal 
Meritíssimo Juiz Laddie - 15 de Julho de 2005 
 

Ausência de nexo suficiente entre o alegado abuso e o exercício de direitos de propriedade 
intelectual que resulta na concessão de uma decisão sumária  

Os demandantes apresentaram um pedido de decisão sumária na sua acção relativa a infracção a 
marcas comerciais registadas. Os demandantes fabricam e comercializam agendas pessoais 
electrónicas sob as marcas comerciais HP e iPAQ. Os demandados são revendedores em linha de 
equipamento electrónico e fornecedores autorizados das agendas pessoais do demandante na 
Ásia, tendo-se oferecido para os vender e tendo-os vendido efectivamente no Reino Unido. Os 
demandantes alegaram que tal acto representava uma contrafacção das marcas comerciais 
registadas dos demandantes e que não existia uma defesa real ou credível para o requerimento. 

Entre outros, os demandados argumentaram que, como resultado do alegado comportamento 
anticoncorrencial dos demandantes, estes não tinham o direito de utilizar as suas marcas 
comerciais registadas contra a importação, de outra forma ilegal, de bens que possuíam essa 
marca comercial. Mais precisamente, os demandados argumentaram que a HP, primeiro 
demandante, estava a abusar de uma posição dominante ao fixar os preços das suas agendas 
pessoais. 

Ao abrigo das normas inglesas de processo civil, a decisão sumária pode ser adequada quando 
um demandado não tem perspectivas reais de defender com êxito o processo e quando não 
existem outras razões imperiosas para o caso ou litígio ser submetido a um julgamento. Com o 
intuito de aplicar este teste aos argumentos sobre a legislação em matéria de concorrência 
apresentados pelo demandante, o tribunal partiu do pressuposto de que existia pelo menos uma 



 81

infracção das normas concorrenciais defensável (embora todas as questões relevantes para esta 
presunção fossem contestadas veementemente pelo demandante). No entanto, o tribunal 
considerou que isso não constituiria uma defesa para o processo, a menos que existisse um nexo 
relevante entre aquela infracção e o fundamento do processo. 

O tribunal considerou que tal nexo não existia. O tribunal notou que, ainda que existisse um 
abuso de posição dominante (o que foi, mais uma vez, negado pelo demandante), o que era 
proibido era o abuso e não a posição dominante ou a capacidade da entidade que exercia o abuso 
para continuar no mercado relevante e explorar os seus vários direitos de propriedade. Assim, se 
as alegações do demandado relativamente à fixação de preços fossem feitas em audiência, o 
demandante teria sido ordenado a pôr fim à fixação de preços. No entanto, tal não lhe teria 
retirado o direito de utilizar os seus direitos de marca comercial, uma vez que tais direitos não 
determinam se ou como são fixados os preços no Reino Unido. Em conformidade, ainda que o 
demandado fizesse esta alegação de abuso, não existia uma perspectiva real que pudesse utilizar 
tal argumento como defesa às acusações do demandante. Para além do mais, não existia mais 
nenhuma outra razão imperiosa para que o processo fosse a julgamento. Em conformidade, tendo 
recusado outros argumentos legislativos anticoncorrenciais do demandado, o tribunal concedeu 
uma decisão sumária aos demandantes. 

Sportswear Company Spa e Four Marketing Ltd contra Sarbeet Ghattaura (operando como 
“GS3”) e Stonestyle Ltd – Supremo Tribunal 
Meritíssimo Juiz Warren - 3 de Outubro de 2005 
 

Ausência de nexo suficiente entre a alegada infracção e o exercício de direitos de propriedade 
intelectual, como fundamentação suficiente para supressão da contestação nos termos do direito 
da concorrência 

O tribunal tinha de analisar um requerimento apresentado pelo demandante num processo de 
infracção em matéria de marca comercial para supressão dos pontos de contestação que fizessem 
alegações a uma infracção ao n.º 1 do artigo 81°. Os demandantes na acção relevante eram o 
proprietário e os distribuidores de uma marca comercial líder de vestuário desportivo e de outros 
tipos de vestuário com aquela marca. Os demandantes intentaram uma acção contra os 
demandados por estes venderem roupa com a marca comercial do demandante, na qual tinham 
desfigurado as etiquetas e/ou descosido e desfigurado as etiquetas. As etiquetas fornecem 
“Códigos do Vestuário” que contêm informações relativas à encomenda e à quantidade da 
encomenda a partir das quais a Sportswear podia determinar a que distribuidor/cliente a roupa foi 
vendida originalmente. Embora os demandantes não negassem que a roupa vendida fosse 
autêntica, alegaram que, não obstante o princípio do esgotamento dos direitos, ao abrigo da 
legislação do Reino Unido em matéria de marcas comerciais, poderiam opor-se a posteriores 
transacções de mercadorias portadoras de marcas comerciais devido ao alegado estado danificado 
da roupa. 

Os demandados invocaram diversos argumentos de defesa, incluindo a alegação de que 
determinados acordos de distribuição realizados entre os demandantes infringiam o n.º 1 do 
artigo 81°. Argumentaram igualmente que as disposições relevantes do direito britânico em 
matéria de marcas comerciais, que permitem ao proprietário de uma marca comercial opor-se a 
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posteriores comercializações de mercadorias em determinados casos, tinham de ser interpretadas 
como contrárias ao n.º 1 do artigo 81°. Segundo os demandados, a verdadeira razão para a acção 
de infracção à marca comercial foi obrigar os demandados a manterem os códigos das peças de 
vestuário, permitindo assim aos demandantes identificar as pessoas a quem os demandantes 
forneceram originalmente as roupas. Os demandados argumentaram que, dessa forma, os 
demandantes poderiam suprimir os fornecimentos e acabar com o negócio do demandado. 

O demandante opôs-se à contestação, fundamentando-se no direito da concorrência por dois 
motivos: (1) o efeito sobre o requisito da incidência nas trocas comerciais entre Estados não tinha 
sido invocado; e (2) ainda que se pudesse provar uma infracção ao n.º 1 do artigo 81º, tal não 
forneceria um fundamento para a contestação à infracção, devido à ausência de nexo suficiente. 

O Tribunal não considerou necessário analisar de forma exaustiva a questão do efeito no 
comércio entre os Estados-Membros, embora o demandado tivesse apresentado alterações e 
pormenores para tratar deste vício, que reconheceu como apenas um ponto da fundamentação. 
Em vez disso, o tribunal centrou-se na questão do nexo. 

Embora o tribunal reconhecesse que a jurisprudência comunitária sobre a livre circulação de 
mercadorias pudesse ser relevante para as questões em apreço, rejeitou qualquer relevância do 
n.º 1 do artigo 81° para o litígio. O tribunal considerou que, embora a aplicação de uma marca 
comercial com o objectivo de impedir os revendedores de fornecerem pessoas que realizam 
comércios paralelos possa ou não constituir uma infracção à legislação comunitária em matéria 
de concorrência, não foi comprovado se, para realizarem esse objectivo, os demandantes tinham 
celebrado um acordo que infringia o n.º 1 do artigo 81°. Do ponto de vista do tribunal, se os 
demandados tivessem razão ao afirmar que existia uma repartição artificial dos mercados, então 
teriam contestações sólidas para as acções de infracção à luz da legislação comunitária, mas essas 
contestações não estariam relacionadas com o n.º 1 do artigo 81°. Por outro lado, se os 
demandados não tivessem outras contestações sólidas ao abrigo da legislação comunitária para 
além do n.º 1 do artigo 81°, então, de acordo com o tribunal, o n.º 1 do artigo 81° também seria 
pouco susceptível de apoiar o seu requerimento. 

AtTheRaces e outro contra British Horseracing Board e outro - Supremo Tribunal 
Meritíssimo Juiz Etherton - 21 de Dezembro de 2005 
 

Os demandantes fornecem serviços de radiodifusão, sítios web e outros serviços audiovisuais 
relacionados com as corridas de cavalos britânicas, tendo obtido de certos hipódromos o direito 
de assegurar a cobertura televisiva e radiofónica de corridas de cavalos. Aceitavam igualmente 
apostas de espectadores nessas corridas, através de serviços na Internet ou de serviços 
interactivos oferecidos por cadeias de televisão por satélite.  

Os demandados são proprietários e administradores de uma base de dados informática que 
contêm uma grande quantidade de dados relativos a corridas de cavalos britânicas. Um 
elemento-chave da base de dados dos demandados consiste nos dados prévios às corridas, que são 
diferentes dos dados relativos à própria corrida (estes últimos incluem informações sobre quem 
não está em corrida e os resultados de corridas). Os serviços audiovisuais dos demandantes 
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fornecem a clientes, espectadores e eventuais apostadores dados prévios às corridas que são, em 
última análise, obtidos a partir da base de dados dos demandados. 

Durante o processo, os demandantes alegaram que os demandados tinham efectivamente um 
monopólio no fornecimento de dados prévios às corridas para aqueles que no mundo das corridas 
britânicas necessitam de tais informações, incluindo, designadamente, os corretores de apostas e 
os produtores de canais de televisão ou de sítios Internet que transmitem as corridas britânicas. 
Além disso, afirmaram que os demandados tentaram impor condições para o fornecimento de 
dados prévios às corridas e ameaçaram pôr termo ao fornecimento de tais dados, constituindo tal 
acto um abuso de posição dominante contrário ao disposto no artigo 82° e à proibição do 
Capítulo II da Secção 18 da Lei da Concorrência de 1998. As principais alegações iam no sentido 
de os preços serem excessivos, injustos e discriminatórios. Antes da audiência, chegou-se a 
acordo sobre determinados elementos do litígio. Por conseguinte, o acórdão referiu-se apenas aos 
serviços de apostas mútuas e de apostas de probabilidades fixas oferecidos pelos demandantes. 

O tribunal concluiu que o mercado relevante era o do fornecimento de dados prévios às corridas 
referentes ao Reino Unido aos operadores que, no sector de corridas de cavalos, necessitam de 
tais informações para os serviços que fornecem aos seus clientes (em particular, os corretores de 
apostas e produtores de canais de televisão ou de sítios Internet relacionados com as corridas de 
cavalos). De acordo com o tribunal, essa conclusão foi confirmada através do pedido do teste 
SSNIP. Segundo o tribunal, para os fins deste processo, a extensão geográfica do mercado do 
produto correspondia a todos os países excepto o Reino Unido e a Irlanda, mas se esse 
pressuposto não estivesse correcto e a extensão geográfica do mercado fosse o mundo, esse facto 
não tinha influência no resultado do processo. 

O tribunal observou igualmente que a BHB tinha uma posição dominante no mercado. Segundo o 
tribunal, os demandantes abusaram da sua posição dominante no mercado ao ameaçar suprimir o 
fornecimento de dados prévios às corridas aos demandados, embora os demandados fossem na 
altura clientes dos demandantes e os dados prévios às corridas fossem um elemento fundamental 
controlado por estes, sem o qual os demandantes seriam eliminados do mercado. Do ponto de 
vista do tribunal, não existia nenhuma justificação objectiva para que os demandados se 
comportassem dessa forma. De acordo com o tribunal, era irrelevante que os demandantes e os 
demandados fossem ou não concorrentes. Os demandados tentaram justificar as suas propostas 
relativas ao preço, que o demandante se recusou a aceitar, como encargos razoáveis sobre os 
clientes do demandante no exterior – que caso contrário estariam a beneficiar gratuitamente de 
serviços obtidos através do contrato de agência dos demandantes. De acordo com o tribunal, essa 
não era uma descrição correcta nem em termos de substância nem de forma. Para além do mais, 
segundo o parecer do Tribunal, os preços propostos antes do início do processo eram 
injustamente excessivos bem como injustamente discriminatórios para com os demandantes. 
Além disso, os demandados continuaram a insistir, até após o início do processo, que os 
demandantes beneficiaram de uma licença de propriedade intelectual dos demandados, embora a 
utilização por parte dos demandantes dos dados prévios às corridas dos demandados não 
infringisse nenhum direito de propriedade intelectual dos demandados. 

Mais especificamente, os preços cobrados de vez em quando pelos demandados aos demandantes 
antes do início dos processos eram excessivos e injustos e constituíam, desta forma, um abuso da 
posição dominante do demandado no mercado, porque eram significativamente superiores ao 
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valor económico dos dados prévios às corridas e não eram justificados de outra forma. O valor 
económico dos dados deveria ser medido, de acordo com os factos do processo, com base no 
custo incorrido pelos demandados na produção da sua base de dados (cerca de 5 milhões de libras 
esterlinas) em conjunto com uma remuneração razoável a acrescer a esse custo. Para o 
demandante, os encargos que lhe eram propostos pelo demandado eram de tal forma superiores a 
qualquer valor que se justificasse, que podiam ser considerados pura e simplesmente excessivos. 

O tribunal acrescentou que, na ausência de qualquer argumento invocando o interesse público, ao 
abrigo do artigo 86° do Tratado CE ou do ponto 4 do Anexo 3 da Lei da Concorrência de 1998 
(que na legislação nacional corresponde ao n.º 2 do artigo 86°), o facto de uma decisão contra os 
demandados no presente processo ter sérias consequências para as propostas e planos do Governo 
e dos demandados para modernizar o mercado britânico das corridas de cavalos, através da 
“comercialização” de activos dos demandados e substituindo a tarifa obrigatória aplicável aos 
corretores de apostas, não poderia afectar o resultado do processo. Tal como o facto de, nas suas 
propostas aos demandantes, os demandados terem alegado ser movidos por interesses superiores 
do mundo britânico das corridas e não tanto o lucro privado, não tem qualquer relevância para 
uma aplicação correcta do artigo 82° e da proibição disposta no Capítulo II da Secção 18 da Lei 
da Concorrência de 1998. 

Por conseguinte, o tribunal deliberou a favor dos demandantes e instou à apresentação de 
argumentos quanto à forma de reparação adequada.  
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