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Prefácio

A distribuição e reparação de veículos a motor são áreas que se revestem de
particular interesse para os consumidores europeus. Este sector tem levantado
problemas específicos de concorrência – sobretudo relacionados com o
direitodos consumidores do mercado único comprarem o seu automóvel em
qualquer país da União Europeia. O novo Regulamento (CE) nº 1400/2002, que
se procura explicar na presente brochura, foi concebido para resolver estes
problemas, sem deixar de reconhecer as características específicas do sector
automóvel.

O novo regulamento aborda igualmente questões relacionadas com a reparação
e manutenção e com o comércio de peças sobressalentes, uma vez que os
custos destes serviços durante o período de vida de um veículo automóvel
equivalem, sensivelmente, ao seu preço de compra.

O novo regulamento tem em vista aumentar a concorrência e proporcionar
benefícios concretos aos consumidores europeus, abrindo caminho a uma
maior utilização de novas formas de distribuição, como as vendas através da
Internet e a representação de diversas marcas pelo mesmo concessionário. O
regulamento irá aumentar a concorrência entre concessionários, facilitar
consideravelmente a aquisição de veículos novos noutros Estados-Membros e
reforçar a concorrência ao nível dos preços. Torna-se agora mais fácil para os
proprietários dos veículos escolherem as oficinas de reparação mais
convenientes e as peças sobressalentes que irão utilizar.

A presente brochura explicativa, elaborada pela Direcção-Geral da
Concorrência, pretende constituir um guia, não juridicamente vinculativo, para a
leitura do regulamento, fornecendo orientações e informações às diferentes
categorias de interessados, em especial aos consumidores, aos
concessionários e às oficinas de reparação. Estas informações assumem
particular importância tendo em conta as alterações fundamentais introduzidas
pelo regulamento. A brochura contém diversos capítulos destinados aos
interessados, respondendo a perguntas que se afiguram prováveis, no intuito de
facilitar a consulta aos leitores.

A Direcção-Geral da Concorrência irá acompanhar atentamente a aplicação
deste importante regulamento e não hesitará, se for caso disso, em tomar
medidas tendentes a garantir o respeito pelas regras de concorrência e a
assegurar a utilidade do mesmo como instrumento ao serviço dos consumidores
europeus.

Philip Lowe
Director-Geral da Concorrência
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1. INTRODUÇÃO

Nos Estados-Membros da União Europeia, os fabricantes de veículos a motor e os
fabricantes de peças sobressalentes distribuem os seus produtos através de redes de
distribuidores. No sector automóvel, estes distribuidores são normalmente
designados concessionários e é como tal que serão referidos na presente brochura.
Os fabricantes de veículos a motor e outras empresas do sector dispõem igualmente
de redes de oficinas de reparação autorizadas. Estas redes de distribuição ou de
reparação baseiam-se numa série de acordos idênticos entre os fabricantes de
veículos a motor e os distribuidores ou as oficinas de reparação. No direito da
concorrência, estes acordos são designados acordos verticais, dado que os
fabricantes e os distribuidores ou as oficinas de reparação operam em níveis distintos
da cadeia de produção ou de distribuição.

O artigo 81º do Tratado CE aplica-se aos acordos susceptíveis de afectarem o
comércio entre os Estados-Membros e que impeçam, restrinjam ou falseiem a
concorrência. Por conseguinte, a primeira condição para a aplicação do artigo 81º é
que os acordos em questão tenham ou possam ter um efeito considerável sobre o
comércio entre Estados-Membros. Tal é o caso, em princípio, quando uma rede
cobre todo o território de um Estado-Membro. Quando esta primeira condição está
preenchida, o nº 1 do artigo 81º proíbe os acordos que restrinjam ou falseiem
consideravelmente a concorrência2, o que pode ocorrer, por exemplo, quando os
acordos verticais não só estabelecem o preço e a quantidade para uma determinada
transacção de compra e de venda, como ainda prevêem restrições para o vendedor
ou o comprador (a seguir designadas “restrições verticais”). O nº 3 do artigo 81º
torna esta proibição inaplicável aos acordos cujos benefícios, como por exemplo o
aumento da eficácia, compensem os efeitos anticoncorrenciais. Estes acordos são
considerados isentos ao abrigo do nº 3 do artigo 81º. Contudo, os acordos só podem
ser considerados isentos se os consumidores beneficiarem de uma parte equitativa
dos benefícios resultantes dos melhoramentos3.

                                               

2 O nº 1 do artigo 81º determina que:

"São incompatíveis com o mercado comum e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as
decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que sejam susceptíveis de
afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir,
restringir ou falsear a concorrência no mercado comum, designadamente as que consistam em:

a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras
condições de transacção.

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos.
c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento.
d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações

equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência.
e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de

prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm
ligação com o objecto desses contratos."

3 O nº 3 do artigo 81º prevê que:

"As disposições do nº 1 podem, todavia, ser declaradas inaplicáveis:
- a qualquer acordo, ou categoria de acordos, entre empresas;
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É a estrutura do mercado que frequentemente determina se um acordo vertical
restringe efectivamente a concorrência ou se os seus benefícios compensam os
efeitos anticoncorrenciais, o que, em princípio, requer uma avaliação individual.
Todavia, a Comissão pode conceder, através de regulamentos, isenções a
determinadas categorias de acordos. Esses regulamentos são conhecidos como
“regulamentos de isenção por categoria”. Por exemplo, a Comissão adoptou um
regulamento de isenção por categoria para os acordos de abastecimento e
distribuição – Regulamento (CE) nº 2790/19994. Este regulamento de isenção por
categoria é aplicável, em princípio, a acordos verticais em todos os sectores da
indústria e do comércio. Contudo, não é aplicável nos casos em que a Comissão
adoptou um regulamento de isenção por categoria sectorial5.

O sector automóvel tem sido objecto, desde há alguns anos, de um regulamento de
isenção por categoria específico, o Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão6 que
caducou em 30 de Setembro de 2002, tendo sido substituído pelo Regulamento (CE)
nº 1400/2002, de 31 de Julho de 2002, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do
Tratado a certas categorias de acordos verticais e práticas concertadas no sector
automóvel7 (a seguir designado “o regulamento” ou “o novo regulamento”).

O novo regulamento é aplicável na União Europeia e no Espaço Económico Europeu
(EEE)8.

Este novo regulamento, que entrou em vigor em 1 de Outubro de 2002, introduz
uma série de alterações substanciais em matéria de isenção dos acordos de
distribuição de veículos a motor novos e de peças sobressalentes. Introduz
igualmente importantes alterações no que se refere à isenção de acordos de prestação
de serviços de reparação e manutenção de veículos a motor por oficinas de
reparação, tanto autorizadas como independentes, e por outros operadores

                                                                                                                                           

- a qualquer decisão, ou categoria de decisões, de associações de empresas; e
- a qualquer prática concertada, ou categoria de práticas concertadas,

que contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos ou para promover o
progresso técnico ou económicodesde que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa do lucro
daí resultante, (...)"

4 Regulamento (CE) nº 2790/1999 da Comissão, de 22 Dezembro 1999, relativo à aplicação do nº 3 do
artigo 85º do Tratado (CE) a determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas (JO
L 336 de 29.12.1999, p. 21).

5 Ver nº 5 do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 2790/1999.

6 Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão, de 28 de Junho de 1995, relativo à aplicação do nº 3 do
artigo 81º do Tratado (CE) a certas categorias de acordos de distribuição e de serviço de venda e pós-
venda de veículos automóveis (JO L 145 de 29.6.1995, p. 25).

7 JO L 203 de 1.8.2002, p. 30.

8 Ver Decisão 136/2002 do Comité Misto do EEE, de 27 de Setembro de 2002, que altera o Anexo XIV
(Concorrência) do Acordo EEE (ainda não publicada no JO); ver igualmente Decisão 46/96 do
Comité Misto do EEE, de 19 de Julho de 1996, que altera o Anexo XIV (Concorrência) do Acordo
EEE (JO L 291 de 14.11.1996, p. 39), nos termos da qual o Regulamento (CE) nº  1475/95 era
igualmente aplicável nos Estados membros do EEE.
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independentes, nomeadamente empresas de assistência rodoviária, distribuidores de
peças sobressalentes e formadores de pessoal de oficinas de reparação.

A Comissão tem como política geral conferir aos interessados o tempo suficiente
para se adaptarem a um novo enquadramento jurídico, pelo que o novo regulamento
só será plenamente aplicável após o termo do período transitório9.

A presente brochura pretende servir de guia do regulamento aos consumidores10 e
terceiros interessados. Pretende, igualmente, ajudar as empresas a proceder à
avaliação da compatibilidade dos respectivos acordos verticais com as regras da
concorrência da UE. A brochura contém análises e explicações técnicas, dando assim
resposta a perguntas com que, na prática, se verão confrontados os fabricantes,
concessionários, produtores e distribuidores de peças sobressalentes, oficinas de
reparação autorizadas e independentes e outros operadores independentes implicados
na venda e/ou na reparação e manutenção de veículos automóveis. No entanto, a
brochura não apresenta um comentário aprofundado de todas as disposições do
regulamento e não é juridicamente vinculativa.

                                               

9 Ver ponto 4.8 mais à frente e artigos 10º e 12º do regulamento. Os acordos que satisfaçam as
condições do Regulamento (CE) nº  1475/95 estão isentos até 30.9.2003. Por outro lado, os
concessionários de veículos a motor novos integrados num sistema de distribuição selectiva podem
ser proibidos, até 30.9.2005, de abrir novos estabelecimentos noutros locais da União Europeia.

10 Um dos principais objectivos da presente brochura consiste em dar a conhecer aos consumidores e aos
seus intermediários a forma como o regulamento garante a liberdade de comprar um automóvel em
qualquer local da União Europeia.
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2. ESTRUTURA DA BROCHURA

A presente brochura tem a seguinte estrutura:

O Capítulo 3 expõe a filosofia e os objectivos deste regulamento, no que respeita à
distribuição de veículos automóveis e aos serviços de reparação e de manutenção.

O Capítulo 4 explica a estrutura do regulamento e determinados aspectos jurídicos
das suas disposições, o que pode ser particularmente interessante para advogados e
outros profissionais que desejem compreender melhor o âmbito de aplicação e o teor
das diferentes disposições do regulamento.

O Capítulo 5 destina-se, sobretudo, aos consumidores, incluindo os seus
intermediários, e aos concessionários de veículos novos e às oficinas de reparação.
Dá resposta a perguntas que provavelmente se colocarão a cada uma destas
categorias de intervenientes, sendo as mesmas apresentadas em secções distintas,
consagradas às diferentes categorias. As respostas a estas perguntas podem
igualmente ser importantes para os fabricantes de veículos e de peças sobressalentes,
bem como para os respectivos grossistas. Aos direitos conferidos, por exemplo, aos
consumidores ou às oficinas de reparação independentes podem corresponder
obrigações para outros operadores, como os fabricantes de automóveis.

O Capítulo 6 aborda aspectos técnicos relacionados com a definição do mercado.

O Capítulo 7 refere-se à distribuição de peças sobressalentes numa perspectiva
técnica.

Por último, em anexo à presente brochura encontra-se uma lista de documentos de
referência importantes para o novo regime e o texto integral do novo regulamento,
que podem igualmente ser consultados no sítio Web da Direcção-Geral da
Concorrência11.

                                               

11 http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector.
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3. FILOSOFIA DO REGULAMENTO (CE) Nº 1400/2002

3.1. Abordagem geral

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 é um regulamento de isenção por categoria para
o sector automóvel. Cobre os acordos relativos à distribuição de veículos a motor
novos e de peças sobressalentes, bem como os acordos de distribuição que regem a
prestação de serviços de reparação e de manutenção por oficinas de reparação
autorizadas. O regulamento aborda ainda a questão do acesso às informações
técnicas por parte dos operadores independentes directa ou indirectamente
implicados na reparação ou na manutenção de veículos a motor, como é o caso das
oficinas de reparação independentes, e a do acesso às peças sobressalentes.

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 é mais estrito do que o anterior, o Regulamento
(CE) nº 1475/1995, e do que o Regulamento (CE) nº 2790/1999, a fim de solucionar
os problemas de concorrência identificados neste sector12.

No entanto, o Regulamento (CE) nº 1400/2002 baseia-se na política geral da
Comissão para a avaliação de restrições verticais, estabelecida no Regulamento (CE)
nº 2790/1999 e nas orientações relativas às restrições verticais13 que o acompanham.
Por conseguinte, o novo regulamento tem uma abordagem mais económica e assenta
no princípio de que incumbe aos operadores económicos (fabricantes,
concessionários) organizar a distribuição de acordo com as suas próprias
necessidades. Deste modo, o novo regulamento é menos normativo do que o
Regulamento (CE) nº 1475/95, a fim de evitar o efeito de “espartilho”14 observado
no Regulamento (CE) nº 1475/95 e de permitir o aparecimento de formas de
distribuição inovadoras.

O novo regulamento tem em conta a política geral que pretende que os regulamentos
de isenção por categoria só abrangam acordos restritivos até um determinado limiar
de quota de mercado, que neste caso é geralmente de 30%, embora seja de 40% para
os sistemas de distribuição selectiva quantitativa para a venda de veículos a motor
novos. Além disso, o novo regulamento só abrange acordos que reúnam
determinadas condições gerais15, nomeadamente relacionadas com a resolução dos
litígios por um árbitro. Uma parte importante do regulamento concentra-se nas
práticas e nos comportamentos que restringem seriamente a concorrência no

                                               

12 Ver o relatório da Comissão de 15 de Novembro de 2000 sobre a avaliação do Regulamento (CE)
nº  1475/95 relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado (CE) a certas categorias de acordos
de distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos automóveis. Documento COM (2000)
743 final, disponível na Internet no endereço: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

13 Comunicação da Comissão - Orientações relativas às restrições verticais (JO C 291 de 13.10.2000,
p. 1).

14 Efeito pelo qual, ao isentar apenas um modelo de distribuição, o regulamento incentiva todos os
fornecedores a utilizar sistemas de distribuição semelhantes, situação que fomenta a rigidez.

15 Ver as condições gerais no artigo 3º.
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mercado comum e que são contrários aos interesses dos consumidores. Para o efeito,
e em conformidade com a abordagem geral da Comissão relativa aos regulamentos
de isenção por categoria16, o regulamento enumera uma lista de restrições muito
graves (frequentemente referidas como “cláusulas negras” ou “restrições graves”),
que esclarece o que em princípio não é permitido17. A lista foi estabelecida a fim de
obviar às imprecisões do Regulamento (CE) nº 1475/95 e de ter em conta questões
específicas do sector dos veículos a motor, em especial no que respeita à reparação e
à manutenção. Sempre que existam estas restrições o acordo não só não beneficiará
da isenção por categoria, como, em princípio, não beneficiará de uma isenção
individual. Para além da lista das restrições graves, o novo regulamento impõe
condições específicas para determinadas restrições verticais, em especial obrigações
de não concorrência e cláusulas de localização18. Sempre que estas condições
específicas não sejam satisfeitas, as restrições verticais são excluídas da isenção por
categoria. Contudo, o regulamento continua a ser aplicável ao resto do acordo
vertical, desde que a parte restante do acordo seja independente da restrição vertical
que não beneficia da isenção. A restrição vertical não isenta deverá ser objecto de
uma avaliação individual ao abrigo do artigo 81º.

3.2. Resultado da nova abordagem geral em matéria de
distribuição e assistência aos veículos a motor

Os dados disponíveis revelam19 que o preço de compra e os custos de reparação e
mantenção de um veículo representam, cada um, 40% do custo total domesmo20. A
concorrência nos mercados da distribuição e da reparação e manutenção assume,
portanto, idêntica importância para os consumidores, pelo que o regulamento
procura regular as questões de concorrência relativas a ambos os mercados.

O relatório de avaliação adoptado pela Comissão em 15 de Novembro de 2000
concluiu que o Regulamento (CE) nº 1475/95 não alcançou alguns dos seus
principais objectivos21. Como a  aplicaçãodoRegulamento (CE) nº 2790/1999 não
resolveria a totalidade dos problemas identificados no relatório de avaliação, o
Regulamento (CE) nº 1400/2002 introduz uma abordagem mais estrita do que
aquele.

                                               

16 Regulamento (CE) nº 2790/1999 da Comissão; Regulamento (CEE) nº 2658/2000 da Comissão, de 29
de Novembro de 2000, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a certas categorias de
acordos de especialização (JO L 304 de 5.12.2000, p. 3); Regulamento (CEE) nº 2659/2000 da
Comissão, de 29 de Novembro de 2000, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a certas
categorias de acordos de investigação e desenvolvimento (JO L 304 de 5.12.2000, p. 7).

17 Ver restrições graves no artigo 4º.

18 Ver condições específicas no artigo 5º.

19 Andersen, "Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution
on all parties concerned", p. 43, Capítulo  II.2.1.B; disponível na Internet:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/ .

20 Os restantes 20% correspondem às despesas com financiamento, seguros e outros encargos.

21 Ver relatório da Comissão sobre a avaliação do Regulamento (CE) nº  1475/95.
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No que respeita à distribuição de veículos a motor novos, o regulamento tem por
objectivo:

– pôr termo à combinação de distribuição selectiva e exclusiva autorizada pelo
Regulamento (CE) nº 1475/95. Para beneficiarem do novo regulamento, os
fabricantes, ao designarem os distribuidores, devem optar pela criação de
sistemas de distribuição selectivos ou exclusivos;

– reforçar a concorrência entre os concessionários dos diferentes Estados-
Membros (concorrência intramarca) e melhorar a integração dos mercados,
nomeadamente não isentando os acordos de distribuição que restrinjam as
vendas passivas nem os contratos de distribuição no âmbito de sistemas de
distribuição selectivos que restrinjam as vendas activas, nem as cláusulas
(correntemente designadas “cláusulas de localização”) que proíbem os
concessionários de sistemas de distribuição selectivos de criar
estabelecimentos de venda suplementares noutros locais do mercado
comum22;

– suprimir a obrigação de a mesma empresa assegurar, simultaneamente, a
venda e o serviço pós-venda23, não isentando os acordos que não permitam
aos concessionários subcontratar a manutenção e a reparação a oficinas de
reparação da marca em questão e que, portanto, correspondem aos padrões
de qualidade do fabricante24;

– facilitar a representação de diversas marcas, não isentando restrições à venda
de veículos a motor de diferentes marcas pelo mesmo concessionário. Não
obstante, os fornecedores podem exigir que os veículos a motor de diferentes
marcas sejam expostos em zonas diferentes do estabelecimento25;

– manter a “cláusula de disponibilidade”, não isentando acordos que limitem a
capacidade de um concessionário vender automóveis com especificações
diferentes das dos modelos equivalentes da gama contratual do
concessionário. Este facto deve permitir aos consumidores adquirir veículos
num concessionário de outro Estado-Membro com as especificações normais
do seu Estado-Membro de residência; por exemplo, deve permitir aos
consumidores do Reino Unido e da Irlanda comprarem automóveis novos
com o volante do lado direito na Europa continental26;

                                               

22 Após 30 de Setembro de 2005. Ver nº 2, alínea b), do artigo 5º e nº 2 do artigo 12º. Através das
cláusulas de localização, os fabricantes obrigam os concessionários a operar exclusivamente a partir
de um determinado local de estabelecimento, que pode ser um endereço, uma cidade ou um território.

23 Correntemente referido como vínculo vendas-serviços pós-venda.

24 Nº 1, alínea g) do artigo 4º.

25 Nº 1, alíneas a) e c) do artigo 5º.

26 Nº 1, alínea f)do artigo 4º.
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– fomentar o recurso a intermediários ou a agentes de compra27, na medida em
que estes operadores constituem um apoio importante para os consumidores
que pretendam comprar um veículo noutro ponto do mercado comum;

– reforçar a independência dos concessionários em relação aos fabricantes,
incentivando a venda de diversas marcas, reforçando as normas mínimas de
protecção contratual (incluindo a manutenção dos actuais períodos mínimos
de pré-aviso previstos no Regulamento (CE) nº  1475/95) e permitindo-lhes
realizar o montante que acumularam, na medida em que lhes confere a
liberdade de vender o seu negócio a outros concessionários autorizados da
mesma marca28.

Em suma, o Regulamento (CE) nº  1400/2002 institui um regime que deve incentivar
o aparecimento de métodos de distribuição inovadores, reforçando deste modo a
concorrência.

No que se refere à reparação e à manutenção de veículos a motor, o Regulamento
(CE) nº  1400/2002 parte de uma abordagem mais estrita, embora retome
determinados conceitos do Regulamento (CE) nº  1475/95, uma vez que o
Regulamento (CE) nº  2790/1999 não contém disposições suficientemente adaptadas
à reparação e à manutenção de veículos a motor. Dada a expressão das despesas dos
consumidores com a reparação e a manutenção, é importante assegurar a sua
liberdade de escolha entre diferentes alternativas e garantir que todos os operadores
(concessionários, oficinas de reparação autorizadas e oficinas de reparação
independentes, incluindo oficinas de bate-chapas, cadeias de reparação rápida e
estações de serviço) possam oferecer serviços de boa qualidade e, desta forma,
contribuir para a segurança e a fiabilidade dos veículos.

Em consequência, em matéria de reparação e manutenção, o Regulamento (CE)
nº  1400/2002 tem os seguintes objectivos:

– permitir que os fabricantes definam critérios para a selecção de oficinas de
reparação autorizadas, desde que tais critérios não impeçam o exercício de
qualquer dos direitos consagrados no regulamento;

– assegurar que, caso um fornecedor de veículos a motor novos estabeleça
critérios qualitativos para as oficinas de reparação autorizadas da sua rede,
todos os operadores que satisfaçam tais critérios possam aderir à rede. Esta
abordagem irá reforçar a concorrência entre oficinas de reparação autorizadas,
na medida em que garante que os operadores com as competências técnicas
necessárias se podem estabelecer logo que surja uma oportunidade;

– melhorar o acesso das oficinas de reparação autorizadas a peças
sobressalentes concorrentes das vendidas pelo fabricante do veículo;

– preservar e reforçar a posição concorrencial das oficinas de reparação
independentes, que asseguram, actualmente, 50% de todas as reparações

                                               

27 Décimo quarto considerando.

28 Nºs 3 e 5 do artigo 3º.
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efectuadas em veículos a motor29. O regulamento melhora a posição destas
oficinas ao reforçar a sua capacidade de aceder às peças sobressalentes e à
informação técnica actualizada de acordo com os progressos técnicos, em
especial no domínio dos dispositivos electrónicos e do equipamento de
diagnóstico. O direito de acesso é ainda tornado extensivo à formação e a
todos os tipos de ferramentas, uma vez que o acesso a estes quatro elementos
é indispensável à prestação de serviços pós-venda. Um efeito colateral
desejável e importante deste acesso alargado consiste em incentivar a melhoria
das competências técnicas das oficinas de reparação independentes, em
benefício da segurança rodoviária e dos consumidores em geral.

Tendo em conta todos estes elementos, o Regulamento (CE) nº  1400/2002
reforça a concorrência nos mercados da distribuição de veículos a motor novos e
da prestação de serviços pós-venda.

                                               

29 Andersen, "Study on the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution
on all parties concerned", p. 254, anexo 8; Accenture, "Study on the Impact of Legislative Scenarios
on Motor Vehicle Distribution", Setembro de 2001, encomendado pela ACEA, p. 11.
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4. TEOR DO REGULAMENTO

O presente capítulo analisa o teor de vários artigos do regulamento, tendo em vista
ilustrar algumas disposições que possam necessitar de interpretação. Contém a
enumeração e a explicação dos artigos, ilustradas, sempre que possível, com referências
aos considerandos do regulamento, exemplos e respostas a perguntas que os juristas e os
fornecedores de veículos a motor ou de peças sobressalentes que organizam uma rede de
distribuição poderão colocar. Este capítulo contém ainda referências a outras
comunicações da Comissão que fornecem orientações sobre aspectos relacionados com a
aplicação.

4.1. Definições utilizadas no regulamento (artigo 1º)

O artigo 1º contém uma lista de definições que clarificam o significado que deve ser
conferido a determinadas palavras ou expressões utilizadas noutros artigos do
regulamento. Quando pertinente, a definição exacta é fornecida no contexto do(s)
artigo(s) em que a palavra ou expressão ocorre.

4.2. Âmbito de aplicação do regulamento (artigo 2º)

Artigo 2°

Âmbito de aplicação

1. Nos termos do nº 3 do artigo 81º do Tratado e de acordo com o estatuído no presente regulamento, o
nº 1 do artigo 81º não é aplicável a acordos verticais relativos às condições em que as partes possam
comprar, vender ou revender veículos a motor novos, peças sobressalentes para veículos a motor ou
serviços de reparação e manutenção para veículos a motor.

O primeiro parágrafo é aplicável na medida em que tais acordos verticais incluam restrições
verticais.

A isenção declarada no presente número é denominada, para efeitos do presente regulamento, "a
isenção".

(…)
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4.2.1. Produtos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do
regulamento

Artigo 1º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(…)

(n) "Veículo a motor", o veículo provido de um dispositivo de propulsão destinado a ser
utilizado na via pública e que disponha de três ou mais rodas;

(…)

(s) "Peças sobressalentes", os bens destinados a serem instalados num veículo a motor de
forma a substituir componentes desse veículo, incluindo bens tais como os lubrificantes,
necessários para a utilização de um veículo a motor, à excepção do combustível;

(…)

Pergunta 1: Qual a diferença entre o novo Regulamento (CE) nº 1400/2002 e o
Regulamento (CE) nº 2790/1999 relativo aos acordos verticais?

O nº 5 do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 2790/1999 estabelece que o mesmo não é
aplicável aos acordos verticais objecto de outros regulamentos de isenção por categoria.
Por conseguinte, o Regulamento (CE) nº 2790/1999 não é aplicável a acordos verticais
relativos a veículos a motor novos, a serviços de reparação e manutenção para veículos a
motor e a peças sobressalentes para veículos a motor, tal como definidos no regulamento.
Um acordo abrangido pelo âmbito de aplicação do novo regulamento30, mas que não
observe outros requisitos nele definidos31 também não cai no âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) nº 2790/1999.

Pergunta 2: O regulamento é aplicável a todos os acordos relativos a veículos e a peças
sobressalentes?

Não. O regulamento não é aplicável, nomeadamente, a veículos que não sejam veículos a
motor32, a veículos a motor que não sejam novos33, a empréstimos bancários destinados a

                                               

30 Ver artigo 2º, âmbito de aplicação.

31 Por exemplo, nos artigos 3º, 4º e 5º.

32 A definição de veículos a motor é igual à do Regulamento (CE) nº  1475/95. Alguns veículos não são
abrangidos por esta definição por não serem providos de um dispositivo de propulsão, como as
carroças de tracção animal, por terem menos de três rodas, como as motorizadas, ou por não se
destinarem a ser utilizados na via pública, embora nela possam circular ocasionalmente, como
tractores e escavadoras.

33 Por exemplo, o mercado dos automóveis em segunda-mão.
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financiar a compra de um veículo por um utilizador final ou a bens que não sejam peças
sobressalentes, tal como definidas no regulamento34.

Muitos produtos de substituição são específicos para veículos a motor, tal como definidos
no regulamento, pelo que são claramente abrangidos pela definição de peças
sobressalentes constante do nº 1, alínea s), do artigo 1º. Contudo, certos bens, como
lubrificantes, tintas e produtos genéricos, como parafusos e porcas, podem ter diversas
utilizações. Embora possam ser instalados num veículo a motor para substituir
componentes desse veículo, também podem ser instalados em veículos não abrangidos
pelo regulamento (por exemplo, em motorizadas ou tractores) ou ser utilizados em
contextos ainda mais distintos. Assim, estes bens não devem ser considerados peças
sobressalentes na acepção do nº 1, alínea s), do artigo 1º, e consequentemente os acordos
verticais para a sua distribuição não são abrangidos pelo âmbito de aplicação do
regulamento, excepto quando for razoavelmente seguro que se destinam a ser instalados
num veículo a motor. Na prática, tal acontece quando a actividade do comprador é no
sector da reparação de veículos a motor ou no abastecimento desse sector.

Deste modo, ficam excluídos do âmbito de aplicação do regulamento os acordos verticais
pelos quais os grossistas compram tais produtos para os distribuir a uma grande
diversidade de clientes e, a outro nível, os acordos relativos a produtos destinados a serem
directamente vendidos a utilizadores finais, dado que em nenhum destes casos é conhecida
a utilização final dos produtos. Por exemplo, um acordo vertical entre um fabricante de
parafusos e uma loja de bricolage não é abrangido pelo âmbito do regulamento, mesmo
que o fabricante forneça os mesmos parafusos a um fabricante de veículos a motor ou ao
sector de reparação de veículos a motor. Do mesmo modo, também um acordo com um
distribuidor de tintas ou de lubrificantes, por exemplo, não é abrangido, a menos que o
seu tipo de actividade permita concluir, com razoável segurança, que os bens serão
utilizados, exclusivamente, em veículos a motor, na acepção deste regulamento. Ora, no
que se refere às tintas e aos lubrificantes destinados à venda a retalho em estações de
serviço, supermercados e lojas de bricolage, não é possível saber, com razoável
segurança, se os bens se destinam ou não a ser utilizados em veículos a motor. Os acordos
verticais não abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002 caem, em princípio, no
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) nº 2790/1999.

                                               

34 Por exemplo, por não serem indispensáveis a um veículo a motor, embora nele possam ser integrados,
como leitores de cassetes e leitores de CD ou outros acessórios (ver explicação no Capítulo 7).
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4.2.2. Categorias de acordos abrangidas pelo âmbito de aplicação do
regulamento

Artigo 1º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(…)

(c) "Acordos verticais", os acordos ou práticas concertadas em que participem duas ou mais
empresas, cada uma delas operando, para efeitos do acordo, a um nível diferente da
produção ou da cadeia de distribuição;

(…).

Artigo 2°

Âmbito de aplicação

(…)

2. A isenção também se aplica às seguintes categorias de acordos verticais:

(a) Acordos verticais concluídos entre uma associação de empresas e os seus membros, ou
entre essa associação e os seus fornecedores, se, e só se todos os seus membros forem
distribuidores de veículos a motor ou de peças sobressalentes para veículos a motor ou
oficinas de reparação e nenhum membro individual da associação, em conjunto com as
respectivas empresas ligadas, tiver um volume de negócios total anual superior a 50
milhões de euros. Os acordos verticais concluídos por essas associações são abrangidos
pelo presente regulamento sem prejuízo da aplicação do artigo 81º a acordos horizontais
concluídos entre membros da associação ou a decisões tomadas pela associação;

(b) Acordos verticais que contenham disposições relativas à atribuição ao comprador ou à
utilização pelo comprador de direitos de propriedade intelectual, desde que tais
disposições não constituam o principal objecto de tais acordos e estejam directamente
relacionadas com a utilização, venda ou revenda dos bens ou serviços pelo comprador ou
pelos seus clientes. A isenção é aplicável desde que tais disposições não incluam
restrições de concorrência em relação aos bens ou serviços contratuais com o mesmo
objecto ou efeito de restrições verticais não isentas pelo presente regulamento.

3. A isenção não é aplicável a acordos verticais concluídos entre empresas concorrentes.

É todavia aplicável sempre que empresas concorrentes concluam um acordo vertical não
recíproco e:

(a) O comprador tenha um volume de negócios total anual não superior a 100 milhões de
euros;

(b) O fornecedor seja fabricante e distribuidor de bens, enquanto o comprador é um
distribuidor que não fabrica bens em concorrência com os bens contratuais; ou

(c) O fornecedor seja um prestador de serviços em vários estádios comerciais, enquanto o
comprador não fornece serviços concorrentes no mesmo estádio comercial em que
adquire os serviços contratuais.
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Pergunta 3: Quais os tipos de acordos verticais abrangidos pelo regulamento?

O regulamento é aplicável aos acordos verticais no sector dos veículos a motor, em todos
os estádios comerciais, desde a primeira entrega do veículo a motor novo pelo seu
fabricante até à revenda ao utilizador final e desde a primeira entrega de peças
sobressalentes pelo seu fabricante até à prestação de serviços de reparação e de
manutenção aos consumidores finais. O regulamento abrange, nomeadamente, os acordos
verticais entre:

– um fabricante de veículos a motor ou as suas filiais e importadores ou grossistas
independentes, que não sejam filiais do fabricante e que possam ser encarregados de
assegurar e gerir a rede de distribuição e reparação do fabricante num ou mais Estados-
Membros, mesmo no caso de o fabricante dispor de filiais que assegurem a importação
e a venda por grosso nesses ou noutros Estados-Membros35;

– um fabricante de veículos a motor ou a sua filial e membros individuais da sua rede
autorizada de distribuidores e oficinas de reparação, incluindo o licenciamento de
direitos de propriedade intelectual detidos pelo fabricante36;

– um fabricante de veículos a motor, um distribuidor principal e um subdistribuidor ou
um agente em redes de distribuição a dois ou três níveis37. Estes acordos são
abrangidos independentemente do facto de os subdistribuidores serem seleccionados
pelo fabricante dos veículos e a este estarem contratualmente vinculados ou de serem
os distribuidores principais a seleccionar e a celebrar contratos com os
subdistribuidores, segundo critérios definidos pelo fabricante38;

– um fabricante de veículos a motor ou de peças sobressalentes e uma associação de
concessionários ou de oficinas de reparação, autorizadas ou independentes, que
conjuntamente comprem veículos a motor ou peças sobressalentes, se nenhum membro
individual da associação tiver um volume de negócios total anual superior a 50 milhões
de euros39;

                                               

35 Nº 3, alíneas a) e b) do artigo 2º.

36 Nº 2, alínea b) do artigo 2º; por exemplo, a utilização da marca registada afixada no estabelecimento
em que os veículos são vendidos ou a divulgação do saber-fazer necessário à prestação dos serviços de
reparação para uma marca específica.

37 Terceiro considerando.

38 O regulamento não impede o recurso a sistemas de distribuição integrados. A escolha da organização
dos sistemas incumbe aos fabricantes ou fornecedores cujos veículos a motor e peças sobressalentes
são distribuidos através da rede. Os acordos de distribuição com outras empresas concluídos por
concessionários devem igualmente, nos termos do nº 6 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1475/95,
ser autorizados pelo fornecedor.

39 Nº 2º, alínea a) do artigo 2º.
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– um fornecedor de peças sobressalentes e membros individuais de uma rede de oficinas
de reparação, independentes ou autorizadas, que utilizem as peças sobressalentes para
a prestação de serviços de reparação ou manutenção.

O âmbito de aplicação do regulamento é, portanto, mais vasto do que o do Regulamento
(CE) nº 1475/95, na medida em que inclui, por exemplo, acordos com importadores ou
grossistas de veículos a motor que não asseguram serviços pós-venda, com oficinas de
reparação que não vendem automóveis e com fornecedores que fornecem peças
sobressalentes a oficinas de reparação.

Pergunta 4: No caso de o fornecedor vender também veículos a motor directamente a
utilizadores finais, em concorrência com a sua rede de distribuição, os acordos verticais
são igualmente abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento?

Regra geral o regulamento não é aplicável a acordos verticais concluídos entre empresas
concorrentes. Contudo, certos tipos de acordos verticais concluídos entre concorrentes
são abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento. O nº 3 do artigo 2º, em especial,
torna-o extensivo a situações de dupla distribuição, de modo a abranger os diversos tipos
de acordos verticais que um fabricante de veículos a motor que ao mesmo tempo os venda
directamente aos utilizadores finais possa concluir com membros individuais da(s) sua(s)
rede(s) de distribuidores autorizados. O regulamento não prevê disposições específicas
relativamente à coexistência de estabelecimentos de venda propriedade do fabricante e de
estabelecimentos de venda propriedade de distribuidores autorizados e por estes geridos.

Pergunta 5: Os contratos de agência são abrangidos pelo âmbito do regulamento?

Os contratos de agência são habituais no sector dos veículos a motor. Para efeitos do
direito da concorrência da CE, a Comissão estabelece uma distinção entre contratos de
agência “genuínos” e “não genuínos”, de acordo com os critérios definidos nas
Orientações relativas às restrições verticais, independentemente da classificação
conferida a tais acordos no direito civil nacional40. Os acordos de agência genuínos, ou
seja, aqueles em que o agente não suporta quaisquer riscos ou suporta apenas riscos
insignificantes em relação aos contratos celebrados e/ou negociados por conta do
comitente e aos investimentos específicos no mercado do domínio de actividade em causa,
não são proibidos pelo nº 1 do artigo 81º e não são abrangidos pelo âmbito de aplicação
do regulamento. Em contrapartida, os acordos de agência não genuínos são abrangidos
pelo âmbito de aplicação do regulamento41.

                                               

40 Orientações relativas às restrições verticais, Secção II.2 – Acordos de agência, pontos 12 a 20.

41 Os acordos de agência não genuínos podem ser abrangidos pelo âmbito de aplicação do nº 1 do artigo
81º, sendo ao mesmo tempo abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 1475/95; ver igualmente Decisão
da Comissão de 10.10.2001 – DaimlerChrysler – (Processo COMP/36.264 – Mercedes-Benz), JO L
257 de 25.9.2002, p. 1.
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Pergunta 6: Quais os requisitos que os contratos devem, em geral, satisfazer para serem
conformes com o regulamento e quais as consequências dessa conformidade?

Para que o regulamento seja aplicável a acordos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação,
devem ser satisfeitas as condições enunciadas no artigo 3º e as cláusulas ou condições
acordadas pelas partes não devem constituir, directa ou indirectamente, restrições graves,
tal como enumeradas no artigo 4º. As obrigações específicas que não satisfaçam as
condições enunciadas no artigo 5º não são isentas, embora seja eventualmente possível, ao
abrigo do direito nacional relativo a contratos, separar tais obrigações do resto do
contrato, que dessa forma poderá ser abrangido pela isenção por categoria. O recurso à
pressão, a incentivos ou desincentivos financeiros, ao arrendamento de instalações
comerciais ou a outras medidas42 que cerceiem ou procurem cercear a independência de
um distribuidor ou de uma oficina de reparação, de modo a impedi-los de adoptar um
comportamento pró-concorrencial que os artigos 4º e 5º encorajam ou a pôr em causa os
direitos consagrados no artigo 3º, não são isentos ao abrigo do regulamento. Quaisquer
outras restrições ou condições previstas em acordos que satisfaçam estes requisitos
podem beneficiar da isenção por categoria, na medida em que o artigo 2º torna a
proibição prevista no nº 1 do artigo 81º inaplicável a tais acordos.

O regulamento dispensa as partes da obrigação de demonstrarem que, no seu
enquadramento económico e jurídico específico, os respectivos acordos satisfazem as
condições definidas no nº 3 do artigo 81º. O regulamento, que é vinculativo e
directamente aplicável em todos os Estados-Membros, impede que tais acordos possam
ser considerados nulos em toda a União Europeia, ao abrigo do nº 2 do artigo 81º. Em
conformidade com o princípio do primado do direito comunitário, nenhuma medida
tomada ao abrigo do direito nacional da concorrência por autoridades ou tribunais
nacionais deve prejudicar a aplicação uniforme do regulamento no mercado comum.

4.3. Condições gerais de aplicação (artigo 3º)

O artigo 3º do regulamento enuncia cinco condições gerais que os acordos devem
preencher para poderem beneficiar da isenção por categoria. A primeira destas condições
limita a aplicação da isenção por categoria a situações em que não sejam ultrapassados
determinados limiares de quotas de mercado, abaixo dos quais se pode pressupor, com
razoável segurança, que as condições previstas no nº 3 do artigo 81º serão, de um modo
geral, satisfeitas. As outras condições exigem a inclusão nos acordos de diversas
disposições tendentes a promover a estabilidade contratual, permitindo, desta forma, aos
distribuidores ou oficinas de reparação concorrerem efectivamente entre si e repercutir
nos consumidores os benefícios das melhorias na distribuição.

                                               

42 Por exemplo, se o fabricante for accionista minoritário de um dos seus concessionários e acordar com
os demais accionistas que o concessionário em causa irá deixar de distribuir diversas marcas ou não
irá abrir novos estabelecimentos de venda ou de entrega após 30 de Setembro de 2005, tal será
considerado como um acordo vertical dissimulado, abrangido pela definição constante do nº 1, alínea
c) do artigo 1º, e não poderá ser isento ao abrigo do nº 1, alínea a), do artigo 5º ou do nº 2, alínea b),
do mesmo artigo.
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4.3.1. Limiares das quotas de mercado

Artigo 3°

Condições gerais

1. Sem prejuízo dos nºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a isenção prevista no artigo 2º é aplicável, desde que a
quota do fornecedor no mercado relevante em que vende os veículos a motor novos, as peças
sobressalentes para veículos a motor ou os serviços de reparação e manutenção para veículos a
motor não seja superior a 30%.

Contudo, o limiar da quota de mercado para aplicação da isenção é de 40% relativamente aos
acordos que estabeleçam sistemas de distribuição selectiva quantitativa para a venda de veículos
a motor novos.

Os limiares não são aplicáveis a acordos que estabeleçam sistemas de distribuição selectiva
qualitativa.

2. No caso de acordos verticais que contenham obrigações de fornecimento exclusivo, a isenção é
aplicável, desde que a quota de mercado do comprador não seja superior a 30% do mercado
relevante em que este adquire os bens ou serviços contratuais.

(…)

Artigo 1º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(…)

(e) "Obrigação de fornecimento exclusivo", qualquer obrigação directa ou indirecta que
obrigue o fornecedor a vender bens ou serviços contratuais apenas a um comprador no
mercado comum para efeitos de utilização específica ou de revenda;

(f) "Sistema de distribuição selectiva", o sistema de distribuição em que o fornecedor se
compromete a vender os bens ou serviços contratuais, quer directa quer indirectamente,
apenas a distribuidores ou oficinas de reparação seleccionadas com base em critérios
específicos e em que estes distribuidores ou oficinas de reparação se comprometem a não
vender esses bens ou serviços a distribuidores ou a oficinas de reparação independentes
não autorizadas, sem prejuízo da possibilidade de vender peças sobressalentes a oficinas
de reparação independentes ou da obrigação de fornecer a operadores independentes
todas as informações técnicas, equipamento de diagnóstico, ferramentas e formação
necessários para a reparação e manutenção de veículos a motor ou para a aplicação de
medidas de protecção ambiental;

(g) "Sistema de distribuição selectiva quantitativa", o sistema de distribuição selectiva em
que o fornecedor utiliza critérios para a selecção de distribuidores ou oficinas de
reparação que limitam directamente o seu número;

(h) "Sistema de distribuição selectiva qualitativa", o sistema de distribuição selectiva em que
o fornecedor utiliza critérios para a selecção de distribuidores ou oficinas de reparação,
que têm apenas carácter qualitativo, são exigidos pela natureza dos bens ou serviços
contratuais, são estabelecidos uniformemente para todos os distribuidores ou oficinas de
reparação que se candidatem ao sistema de distribuição, não são aplicados de forma
discriminatória e não limitam directamente o número de distribuidores ou de oficinas de
reparação;

(…)
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Tal como acontece com o Regulamento (CE) nº 2790/1999, a aplicação do novo
regulamento exige, em princípio, a definição do(s) mercado(s) do produto relevante(s) e
do(s) mercado(s) geográfico(s) relevante(s) afectados pelos acordos verticais (“mercado
relevante”). Com exclusão do caso da distribuição selectiva qualitativa43, os acordos
verticais apenas podem beneficiar da isenção por categoria se não forem superados
determinados limiares de quotas de mercado. Regra geral, o limiar em causa é de 30%,
embora seja de 40% no caso de acordos de distribuição selectiva quantitativa para a venda
de veículos a motor novos. A aplicação do regulamento aos acordos de distribuição que
não prevejam um sistema de distribuição selectiva qualitativa implica, em primeiro lugar, a
definição do(s) mercado(s) afectado(s) pelos acordos e, em segundo lugar, o cálculo das
quotas de mercado.

Para calcular a sua quota de mercado, uma empresa deve ter em conta as empresas que
lhe estão ligadas44. Se uma empresa, ou as suas empresas ligadas, fornecer veículos de
diversas marcas que pertençam ao mesmo mercado de produto, terá de ter todas essas
marcas em conta para o cálculo da sua quota de mercado. Se esta for superior ao limiar
imposto, o regulamento não abrangerá qualquer dos seus acordos de distribuição, ainda
que, consideradas individualmente, nenhuma dessas marcas ultrapasse o limiar. Do mesmo
modo, se o mesmo acordo for utilizado em diversas zonas geográficas para a distribuição
de veículos a motor ou de peças sobressalentes ou ainda para a prestação de serviços de
reparação e manutenção pertencentes a diferentes mercados relevantes e os limiares forem
superados nalguns desses mercados, o regulamento apenas abrange os acordos dos
mercados relevantes em que os limiares não sejam excedidos.

As orientações relativas às restrições verticais revelam a política seguida pela Comissão
nesses casos45. No Capítulo 6 são abordados outros aspectos da definição do mercado e
do cálculo das quotas de mercado.

Pergunta 7: Os acordos no sector dos veículos a motor podem ser abrangidos pela
Comunicação “de minimis”46?

Sim. O regulamento prevê uma isenção da proibição do nº 1 do artigo 81º para os casos
em que os efeitos positivos do acordo superem os efeitos negativos e a Comunicação “de
minimis” quantifica, recorrendo a limiares mais baixos de quotas de mercado, as restrições
da concorrência que a Comissão não considera significativas e que, por conseguinte, não
são proibidas pelo nº 1 do artigo 81º. Um acordo vertical concluído entre não
concorrentes cuja quota no mercado relevante não exceda 15% é geralmente considerado
isento de efeitos anticoncorrenciais significativos, a menos que o acordo inclua uma
                                               

43 Ver definição no nº 1, alínea h) do artigo 1º.

44 Ver definição de empresas ligadas no nº 2 do artigo 1º do regulamento e no ponto 6.2.

45 Orientações relativas às restrições verticais, pontos 62 e 68-69. Mais genericamente, para a análise de
casos individuais, ver os pontos 100 a 229 e, em especial, os pontos 184 a198, relativos à distribuição
selectiva.

46 Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância que não restringem
sensivelmente a concorrência nos termos do n° 1 do artigo 81° do Tratado que institui a Comunidade
Europeia (de minimis), JO C 368 de 22.12.2001, p.13.
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restrição grave47. O mesmo acontece em relação a acordos entre empresas concorrentes,
em situações de dupla distribuição48, cuja quota de mercado não exceda 10%. Se o
mercado estiver encerrado pela existência de redes paralelas de acordos verticais
semelhantes concluídos por várias empresas, o limiar de minimis é fixado em 5%. Por
exemplo, pode ocorrer um efeito cumulativo no caso de mais de 30% dos veículos a
motor concorrentes serem comercializados através de sistemas de distribuição selectivos
que definam critérios que vedem o acesso ao mercado a categorias de distribuidores que
tenham condições para vender os veículos em causa49. Podem ainda ocorrer efeitos
cumulativos no caso de obrigações de não concorrência que vinculem distribuidores e
oficinas de reparação a impedir o acesso de determinados fornecedores ao mercado. Os
limiares de minimis são importantes no que se refere às condições enunciadas nos artigos
3º e 5º do regulamento. Estas condições não se aplicam a acordos abaixo dos limiares de
minimis.

Na prática, com base nas informações disponíveis, é muito provável que os limiares de
quotas de mercado de minimis sejam superados no caso dos acordos concluídos entre
fabricantes de veículos automóveis e as suas redes de oficinas autorizadas para
fornecimento de peças sobressalentes da marca e prestação de serviços de reparação e
manutenção50.

                                               

47 As restrições que têm efeitos anticoncorrenciais graves ou seja, as enunciadas no artigo 4º do
regulamento, restringem significativamente a concorrência, mesmo em caso de quotas de mercado
baixas. Ver o considerando 12.

48 O nº 1, alínea a) do artigo 1º do regulamento define empresas concorrentes como “os fornecedores
reais ou potenciais no mesmo mercado do produto”, independentemente do local em que fornecem os
produtos. Decorre desta definição que os fornecedores que vendem igualmente veículos ou prestam
serviços aos utilizadores finais são considerados concorrentes das suas redes de distribuição ou
reparação, que vendem os mesmos veículos ou prestam os mesmos serviços.

49 Nº 1, alíneas f), g) e h) do artigo 1º. Ver igualmente o relatório da Comissão sobre a avaliação do
Regulamento (CE) nº 1475/95, pontos 20 e 82, e as orientações relativas às restrições verticais,
pontos 82 e 104 a 114.

50 Ver Capítulo 6 sobre a definição do mercado.
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4.3.2. Condições gerais sobre disposições específicas a incluir nos
acordos

Artigo 3°

Condições gerais

(…)

3. A isenção é aplicável, na condição de o acordo vertical concluído com um distribuidor ou uma
oficina de reparação prever a transmissibilidade dos direitos e obrigações resultantes do acordo
vertical para outro distribuidor ou empresa de reparação escolhidos pelo anterior distribuidor ou
oficina de reparação, no âmbito do sistema de distribuição.

4. A isenção é aplicável, na condição de o acordo vertical concluído com um distribuidor ou uma
oficina de reparação prever que o fornecedor que pretenda rescindir o acordo deve fazê-lo por
escrito e incluir as razões pormenorizadas, objectivas e transparentes da rescisão, a fim de
impedir que o fornecedor rescinda um acordo vertical com um distribuidor ou oficina de
reparação, devido a práticas que não podem ser restringidas no âmbito do presente
regulamento.

5. A isenção é aplicável, na condição de o acordo vertical concluído pelo fornecedor de veículos a
motor novos com um distribuidor ou uma oficina de reparação autorizada prever:

(a) Que o acordo é concluído por um período de pelo menos cinco anos. Neste caso, cada
parte deve comprometer-se a comunicar à outra parte com uma antecedência mínima de
seis meses a sua intenção de não renovar o acordo; ou

(b) Que o acordo é concluído por período indeterminado. Neste caso, a denúncia tem de ser
comunicada à outra parte com a antecedência mínima de dois anos, ou de um ano se:

(i) o fornecedor for obrigado por lei ou por acordo especial a pagar uma
compensação apropriada pela rescisão do acordo, ou

(ii) o fornecedor rescindir o acordo pela necessidade de reorganizar a totalidade ou
uma parte substancial da rede.

6. A isenção é aplicável, na condição de o acordo vertical prever para cada uma das partes o
direito de submeter quaisquer litígios relativos ao cumprimento das suas obrigações contratuais
a um perito independente ou a um árbitro. Tais litígios podem, por exemplo, dizer respeito:

(a) A obrigações de fornecimento;

(b) À fixação ou realização de objectivos de vendas;

(c) À aplicação de regras de armazenagem;

(d) À obrigação de fornecer ou utilizar veículos de demonstração;

(e) Às condições de venda de marcas diferentes;

(f) À questão de saber se a proibição de desenvolver actividades a partir de um local de
estabelecimento não autorizado limita a possibilidade de o distribuidor de veículos a
motor, que não sejam veículos de passageiros ou veículos comerciais ligeiros, expandir
as suas actividades; ou

(g) À questão de saber se a rescisão do acordo se justifica pelas razões apresentadas na
denúncia.

O direito a que se refere o primeiro parágrafo não prejudica o direito de cada uma das partes de
intentarem uma acção junto de um tribunal nacional.

(…)

As outras quatro condições gerais do artigo 3º do regulamento têm em vista salvaguardar
um quadro contratual relativamente estável, no âmbito do qual os vendedores de veículos
novos ou os prestadores de serviços de reparação possam estar em franca concorrência. O
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regulamento prevê a consagração do direito de transmitir a concessão ou a oficina de
reparação autorizada, bem como todos os direitos e obrigações conexos, para outro
membro da rede da marca51, prevê a obrigação de fundamentar qualquer rescisão de
contrato52 e o direito de recorrer a um árbitro para a resolução de litígios53, bem como
uma duração mínima para os contratos de duração limitada e um prazo para pré-aviso em
caso de denúncia ou de rescisão do contrato54. A obrigação de justificar a rescisão do
contrato e a possibilidade de transferir direitos e obrigações não estavam previstas no
Regulamento (CE) nº 1475/95.

Pergunta 8: Pode ser concedida uma isenção individual relativamente a um acordo que
não satisfaça as condições gerais do regulamento em matéria de protecção contratual?

Se um acordo vertical neste sector se inscrever no âmbito do nº 1 do artigo 81º e o
regulamento não for aplicável, as partes só podem evitar que o acordo seja declarado
nulo, nos termos do nº 2 do artigo 81º, se reunirem as condições para a concessão de uma
isenção individual, nos termos do nº 3 do artigo 81º. No caso de o regulamento não ser
aplicável, são todas as disposições restritivas do acordo que terão de ser tidas em conta
para efeitos da aplicação do artigo 81º55.

A introdução de condições gerais em matéria de protecção contratual faz parte das regras
específicas adoptadas pela Comissão para este sector, mais estritas do que as aplicadas
noutros sectores económicos. A experiência adquirida pela Comissão demonstra que um
quadro contratual estável permite repercutir nos consumidores os benefícios da
distribuição e das economias56. Por conseguinte, uma parte que solicite uma isenção
individual para os seus acordos verticais deve demonstrar como, no seu caso específico, a
ausência de disposições pertinentes em matéria de protecção contratual nos seus acordos
verticais contribui para a obtenção – ou, pelo menos, não obsta à obtenção – dos efeitos
positivos mencionados no nº 3 do artigo 81º.

Pergunta 9: Para poderem beneficiar da isenção por categoria, é necessário que os
acordos verticais abrangidos pelo regulamento reúnam todas as condições relativas a
questões contratuais?

O direito de submeter os litígios relativos à satisfação das obrigações contratuais a um
perito independente ou a um árbitro, previsto no nº 6 do artigo 3º do regulamento, é
aplicável a todos os acordos verticais abrangidos pelo regulamento. As condições relativas
à protecção contratual previstas nos nºs 3 e 4 do artigo 3º são aplicáveis aos acordos
restritivos em que distribuidores ou oficinas de reparação sejam parte. As condições gerais

                                               

51 Nº 3 do artigo 3º.

52 Nº 4 do artigo 3º.

53 Nº 6 do artigo 3º.

54 Nº 5 do artigo 3º.

55 Ver pergunta 7.

56 Primeiro e quarto considerandos.
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pertinentes relativas à duração mínima dos contratos e aos prazos para pré-aviso
estabelecidas no nº 5 do artigo 3º apenas são aplicáveis a acordos entre fornecedores de
veículos a motor novos e os respectivos distribuidores ou oficinas de reparação
autorizadas.

Pergunta 10: Um fornecedor pode limitar a transmissão de direitos e obrigações para
outro membro da sua rede, no caso de o outro membro não desenvolver o mesmo tipo de
actividade que o membro que vende a sua empresa?

Sim. O regulamento fomenta a concorrência e a integração do mercado ao facilitar a
aquisição de empresas por compradores que sejam membros da rede de distribuição ou de
reparação57. Estes potenciais compradores satisfazem os critérios estabelecidos, a outro
nível, pelo fornecedor, pelo que beneficiam da presunção de que satisfazem igualmente os
critérios para as actividades desenvolvidas pelo membro da rede vendedor. Por exemplo,
as diferenças em matéria de selecção ou de critérios de venda entre membros de uma rede
que desenvolvam o mesmo tipo de actividade, ainda que em Estados-Membros diferentes,
não podem ser invocadas para impedir a transmissão de direitos e obrigações. Contudo, a
presunção supramencionada pode não existir no caso de as actividades do comprador e do
vendedor serem inteiramente diferentes, por exemplo a venda de veículos a motor novos e
a sua reparação. Neste caso, o regulamento não impede os fornecedores de recusarem a
transmissão.

                                               

57 Nº 3 do artigo 3º. Ver décimo considerando relativo a transferências para “outras empresas do mesmo
tipo (...) no âmbito do sistema de distribuição”.
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4.4. Restrições graves (artigo 4º)

Artigo 4º

Restrições graves

(Restrições graves relativas à venda de veículos a motor novos, serviços de reparação e
manutenção ou peças sobressalentes)

1. A isenção não é aplicável a acordos verticais que, directa ou indirectamente, isoladamente ou
em combinação com outros factores que sejam controlados pelas partes, tenham por objecto:

(a) A restrição da possibilidade de o distribuidor ou a oficina de reparação estabelecer o seu
preço de venda, sem prejuízo da possibilidade do fornecedor impor um preço de venda
máximo ou recomendar um preço de venda, desde que tal não seja equivalente a um
preço de venda fixo ou mínimo como resultado de pressões ou de incentivos oferecidos
por qualquer das partes;

(b) A restrição do território em que o distribuidor ou a oficina de reparação pode vender os
bens ou serviços contratuais ou do território em que se situam os respectivos clientes.
Contudo, a isenção é aplicável à:

(i) restrição de vendas activas no território exclusivo ou a um grupo exclusivo de
clientes reservado ao fornecedor ou atribuído pelo fornecedor a outro distribuidor
ou oficina de reparação, desde que tal restrição não limite as vendas pelos
clientes do distribuidor ou oficinas de reparação,

(ii) restrição de vendas a utilizadores finais por um distribuidor que opere a nível
grossista,

(iii) restrição de vendas de veículos a motor novos e peças sobressalentes a
distribuidores não autorizados pelos membros de um sistema de distribuição
selectiva em mercados em que é aplicada a distribuição selectiva, nos termos do
disposto na alínea i),

(iv) restrição da possibilidade de o comprador vender componentes, fornecidos para
efeitos de incorporação, a clientes que os possam utilizar para fabricar o mesmo
tipo de bens que são produzidos pelo fornecedor;

(c) A restrição de fornecimentos cruzados entre distribuidores ou oficinas de reparação no
âmbito de um sistema de distribuição selectiva, incluindo entre distribuidores ou oficinas
de reparação que operem em diferentes estádios comerciais;

(d) A restrição de vendas activas ou passivas de veículos de passageiros ou veículos
comerciais ligeiros novos, peças sobressalentes para quaisquer veículos a motor ou
serviços de reparação e manutenção para quaisquer veículos a motor a utilizadores finais
por membros de um sistema de distribuição selectiva que operem a nível retalhista em
mercados em que é utilizada a distribuição selectiva. A isenção é aplicável a acordos que
incluam uma proibição relativa a membros de um sistema de distribuição selectiva de
operar a partir de um local de estabelecimento não autorizado. Todavia, a aplicação da
isenção a tal proibição está sujeita ao disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 5º;

(e) A restrição de vendas activas ou passivas de veículos a motor novos que não sejam
veículos de passageiros nem veículos comerciais ligeiros a utilizadores finais por
membros de um sistema de distribuição selectiva que operem a nível retalhista em
mercados em que é utilizada a distribuição selectiva, sem prejuízo da possibilidade do
fornecedor proibir os membros desse sistema de operar a partir de um local de
estabelecimento não autorizado;

(Restrições graves relativas apenas à venda de veículos a motor novos)

(f) A restrição da possibilidade de o distribuidor vender qualquer veículo a motor novo que
corresponda a um modelo da sua gama contratual;

(g) A restrição da possibilidade de o distribuidor subcontratar a prestação de serviços de
reparação e manutenção a oficinas de reparação autorizadas, sem prejuízo da
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possibilidade de o fornecedor exigir que o distribuidor informe os utilizadores finais
antes da celebração do contrato de venda sobre a designação e localização das oficinas
de reparação autorizadas em causa e, se qualquer destas oficinas de reparação
autorizadas não se encontrar situada nas proximidades do estabelecimento de vendas,
informe igualmente os utilizadores finais da distância entre as instalações de reparação e
o seu estabelecimento de vendas. Contudo, tais obrigações só podem ser impostas se
forem impostas obrigações semelhantes aos distribuidores cujo estabelecimento de
reparação não se encontre situado nas mesmas instalações que o seu estabelecimento de
vendas;

(Restrições graves relativas apenas à venda de serviços de reparação e manutenção e de
peças sobressalentes)

(h) A restrição da possibilidade de a oficina de reparação autorizada limitar as suas
actividades à prestação de serviços de reparação e manutenção e à distribuição de peças
sobressalentes;

(i) A restrição das vendas de peças sobressalentes para veículos a motor por membros de
um sistema de distribuição selectiva a oficinas de reparação independentes que utilizem
estas peças para a reparação e manutenção de um veículo a motor;

(j) A restrição acordada entre um fornecedor de peças sobressalentes originais ou peças
sobressalentes de qualidade equivalente, ferramentas de reparação ou equipamento de
diagnóstico ou outros e um construtor de veículos a motor, que limite a possibilidade de
o fornecedor vender estes bens ou serviços a distribuidores autorizados ou
independentes, a oficinas de reparação autorizadas ou independentes ou a utilizadores
finais;

(k) A restrição da possibilidade de um distribuidor ou uma oficina de reparação autorizada
obter peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes de qualidade equivalente
junto de uma empresa terceira à sua escolha e de as utilizar para a reparação e
manutenção de veículos a motor, sem prejuízo da possibilidade do fornecedor de
veículos a motor novos exigir a utilização de peças sobressalentes originais por si
fornecidas para reparações efectuadas sob garantia, assistência gratuita e operações de
convocação de veículos para trabalhos específicos;

(l) A restrição acordada entre um construtor de veículos a motor, que utiliza componentes
para a montagem inicial de veículos a motor e o fornecedor desses componentes, que
limite a possibilidade de este último colocar a sua marca ou logotipo efectivamente e de
forma facilmente visível nos componentes fornecidos ou nas peças sobressalentes.

2. A isenção não é aplicável sempre que o fornecedor de veículos a motor se recusar a dar a
operadores independentes acesso a quaisquer informações técnicas, equipamento de diagnóstico
e outros, ferramentas, incluindo programas informáticos relevantes ou formação exigidos para a
reparação e manutenção destes veículos automóveis ou para a aplicação de medidas de
protecção ambiental.

O acesso deve incluir, em especial, a utilização não restritiva dos sistemas de controlo e
diagnóstico electrónicos de um veículo a motor, a programação destes sistemas de acordo com
os procedimentos normalizados do fornecedor, as instruções de reparação e formação e a
informação necessária para a utilização de instrumentos e equipamento de diagnóstico e serviço
pós-venda.

Deve ser dado acesso a operadores independentes de uma forma não discriminatória, rápida e
proporcionada e as informações devem ser fornecidas numa forma utilizável. Se o elemento
relevante for abrangido por direitos de propriedade intelectual ou constituir saber-fazer, o
acesso não pode ser negado de forma abusiva.

Para efeitos do presente número, entende-se por "operadores independentes", as empresas
directa ou indirectamente envolvidas na reparação e manutenção de veículos a motor,
nomeadamente, as oficinas de reparação independentes, os fabricantes de equipamento ou de
ferramentas de reparação, os distribuidores de peças sobressalentes independentes, os editores
de informações técnicas, os clubes automobilísticos, as empresas de assistência rodoviária, os
operadores de inspecções técnicas e serviços de ensaio e os operadores que ofereçam formação a
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oficinas de reparação.

O artigo 4º do regulamento contém uma lista de 13 restrições graves da concorrência. A
presença de uma ou mais destas restrições num acordo conduz, automaticamente, à perda
do benefício da isenção por categoria para todo o acordo e não apenas para a restrição
vertical em causa. Na aplicação das regras da concorrência da UE, a Comissão considera
improvável a concessão de uma isenção individual a acordos que contenham restrições
graves58.

Pergunta 11: É possível que a mesma restrição grave assuma diversas formas?

Para evitar a evasão, o regulamento define restrições graves como disposições que,
directa ou indirectamente, isoladamente ou em combinação com outros factores que sejam
controlados pelas partes, tenham por objecto a restrição de certas possibilidades59 ou de
certo tipo de vendas60. Esta definição genérica indica que qualquer uma das restrições
graves pode ser imposta indirectamente, o que, na prática, pode ter resultados
anticoncorrenciais idênticos aos resultantes da inclusão expressa da restrição em causa no
contrato escrito. As restrições graves podem, naturalmente, assumir a forma de proibições
directas, mas podem igualmente consistir em limitações, desincentivos financeiros,
pressões ou obstáculos a determinadas actividades ou transacções. Os considerandos 12 a
26 enunciam alguns dos muitos exemplos possíveis de acordos ou práticas que podem
constituir, indirectamente, restrições graves na acepção deste regulamento61.

Por exemplo, diversas disposições ou práticas enunciadas nos considerandos 16 e 17
podem constituir restrições graves, na medida em que restringem indirectamente as
vendas activas ou passivas de um distribuidor.

 (…)

Considerando o seguinte:

(…)

(16) Os limites impostos por fornecedores às vendas dos seus distribuidores a qualquer utilizador final
noutros Estados-Membros, por exemplo, quando a remuneração do distribuidor ou o preço de
compra dependa do destino dos veículos ou do local de residência dos utilizadores finais,
equivalem a uma restrição indirecta das vendas. Como outros exemplos de restrições indirectas
das vendas podem referir-se as quotas de fornecimento baseadas num território de vendas que
não o mercado comum, independentemente de serem ou não combinadas com objectivos de
vendas. Os sistemas de bónus baseados no destino dos veículos ou qualquer forma de
fornecimento discriminatório do produto aos distribuidores, quer em caso de escassez do produto
quer noutros casos, também equivalem a uma restrição indirecta das vendas.

(…)

                                               

58 Ver Orientações relativas às restrições verticais, ponto 46.

59 Nº 1, alíneas a), f), g), h), j), k) e l) do artigo 4º.

60 Nº 1, alíneas b), c), d), e) e i) do artigo 4º.

61 Ver igualmente os exemplos fornecidos na resposta à pergunta 6.
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(17)     Os acordos verticais que não obriguem as oficinas de reparação autorizadas no âmbito de um
sistema de distribuição de um fornecedor a respeitar a garantia, a prestar assistência gratuita e a
proceder à convocação de veículos para trabalhos específicos no que se refere a quaisquer
veículos a motor da marca relevante vendidos no mercado comum equivalem a uma restrição
indirecta das vendas e não devem beneficiar da isenção. (...) Por outro lado, a fim de permitir aos
distribuidores de veículos a motor vender a utilizadores finais em todo o mercado comum, a
isenção só deve ser aplicável aos acordos de distribuição que exijam que as oficinas de reparação
membros da rede do fornecedor prestem serviços de reparação e manutenção relativamente aos
bens contratuais e bens correspondentes, independentemente do local do mercado comum onde
estes bens são vendidos.

(…)

Pergunta 12: O que são vendas activas e passivas?

Por “venda activa” entende-se a abordagem activa de clientes individuais, por exemplo
através de correio ou de visitas, de publicidade nos meios de comunicação social ou de
outras promoções não habitualmente disponíveis ou em circulação no local de
estabelecimento autorizado de um concessionário ou oficina de reparação62; ou a criação
de um armazém ou estabelecimento de venda ou de entrega num local de estabelecimento
diferente, a fim de facilitar o contacto com os consumidores ou os seus intermediários.

Por “venda passiva” entende-se a resposta à procura não solicitada por parte dos
consumidores ou dos seus intermediários autorizados, incluindo a entrega de veículos a
motor ou peças sobressalentes a esses consumidores ou intermediários. A publicidade e as
promoções genéricas nos meios de comunicação social que estão habitualmente
disponíveis ou em circulação no local de estabelecimento autorizado do concessionário ou
da oficina de reparação, bem como na Internet, constituem métodos de venda passiva.

                                               

62 Num sistema de distribuição baseado na exclusividade territorial, considera-se que o local de
estabelecimento de um concessionário ou oficina de reparação é o seu território exclusivo.
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4.5. Condições específicas (artigo 5º)

Artigo 5º

Condições específicas

1. No que diz respeito à venda de veículos a motor novos, serviços de reparação e manutenção ou
peças sobressalentes, a isenção não é aplicável a qualquer das seguintes obrigações incluídas
em acordos verticais:

(a) Qualquer obrigação directa ou indirecta de não concorrência;

(b) Qualquer obrigação directa ou indirecta que limite a possibilidade de uma oficina de
reparação autorizada prestar serviços de reparação e manutenção a veículos de
fornecedores concorrentes;

(c) Qualquer obrigação directa ou indirecta que obrigue os membros de um sistema de
distribuição a não venderem veículos a motor ou peças sobressalentes de determinados
fornecedores concorrentes ou a não prestarem serviços de reparação e manutenção a
veículos a motor de determinados fornecedores concorrentes;

(d) Qualquer obrigação directa ou indirecta que obrigue o distribuidor ou a oficina de
reparação autorizada, após rescisão do acordo, a não fabricar, adquirir, vender ou
revender veículos a motor ou a não prestar serviços de reparação ou de manutenção.

2. No que diz respeito à venda de veículos a motor novos, a isenção não é aplicável a qualquer das
seguintes obrigações incluídas em acordos verticais:

(a) Qualquer obrigação directa ou indirecta que obrigue o retalhista a não prestar serviços
de locação financeira relativamente aos bens contratuais ou bens correspondentes;

(b) Qualquer obrigação directa ou indirecta imposta a qualquer distribuidor de veículos de
passageiros ou veículos comerciais ligeiros num sistema de distribuição selectiva, que
limite a sua possibilidade de criar instalações de venda ou de entrega suplementares
noutros locais no mercado comum, quando é aplicada a distribuição selectiva.

3. No que diz respeito a serviços de reparação e manutenção ou à venda de peças sobressalentes, a
isenção não é aplicável a qualquer obrigação directa ou indirecta no que se refere ao local de
estabelecimento de uma oficina de reparação autorizada quando é aplicada a distribuição
selectiva.

O artigo 5º contém uma lista de sete obrigações específicas que não podem beneficiar de
isenção ao abrigo do regulamento. No caso de tais obrigações poderem ser separadas, o
resto do acordo continua a beneficiar da isenção por categoria. As condições específicas
excluem os meios directos e indirectos para alcançar os resultados anticoncorrenciais
dessas obrigações.

4.5.1. Distribuição de diversas marcas (multimarquismo)

O regulamento procura garantir o acesso aos mercados e conferir aos distribuidores e
oficinas de reparação, em especial, a possibilidade de vender e reparar veículos de
diferentes fornecedores, ou seja, de representar diversas marcas. O artigo 5º exclui todas
as obrigações susceptíveis de prejudicar este objectivo da isenção por categoria. No que
respeita à venda de veículos, aos serviços de reparação e de manutenção e às peças
sobressalentes, o regulamento não abrange quaisquer obrigações, directas ou indirectas,
de não concorrência. Em muitos casos, a prestação de serviços de reparação e
manutenção de veículos a motor de uma marca não concorre com a prestação dos
mesmos serviços para outra marca. A fim de permitir que as oficinas de reparação
autorizadas reparem veículos de diversas marcas, a condição específica que exclui as
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obrigações de não concorrência é completada por outra condição que exclui da isenção
por categoria qualquer obrigação que limite a possibilidade de as oficinas de reparação
prestarem os seus serviços a veículos de fornecedores concorrentes63.

Artigo 1º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(…)

(b) "Obrigação de não concorrência", qualquer obrigação directa ou indirecta que obrigue o
comprador a não fabricar, adquirir, vender ou revender bens ou serviços que entrem em
concorrência com os bens ou serviços contratuais, bem como qualquer obrigação directa
ou indirecta imposta ao comprador de adquirir ao fornecedor ou a outra empresa por este
designada mais de 30% das compras totais do comprador em termos de bens contratuais,
bens ou serviços correspondentes e respectivos substitutos no mercado relevante,
calculadas com base no valor das suas compras do ano civil anterior. A obrigação de o
distribuidor vender veículos a motor de outros fornecedores em áreas do salão de
exposição separadas a fim de evitar qualquer confusão entre marcas não constitui uma
obrigação de não concorrência para efeitos do presente regulamento. A obrigação de o
distribuidor dispor de pessoal de vendas específico da marca em relação a marcas
diferentes de veículos a motor constitui uma obrigação de não concorrência para efeitos
do presente regulamento, a menos que o distribuidor decida ter pessoal de venda
específico e o fornecedor suporte os respectivos custos adicionais;

(…)

Constituem obrigações de não concorrência aquelas que fazem os benefícios ou incentivos
depender, expressamente, do facto de o membro da rede vender exclusivamente os bens
do fornecedor ou de não vender bens concorrentes dos bens contratuais.

O regulamento exclui as obrigações, directas ou indirectas, que imponham aos
distribuidores ou oficinas de reparação a compra de mais de 30% das suas aquisições de
veículos ou peças sobressalentes do mesmo mercado relevante a um único fornecedor.
Contudo, tal não significa que o distribuidor ou oficina de reparação possa ser obrigado a
comprar a quantidade especificada (até 30% das compras) directamente ao fornecedor.
Pelo contrário, têm toda a liberdade de comprar os bens em causa noutras fontes
designadas pelo fornecedor, nomeadamente noutras empresas do sistema de distribuição.
As obrigações ou exigências gerais que, objectivamente, não impeçam os membros de
uma rede de um fornecedor de adquirirem 70% das suas necessidades de bens ou serviços
substituíveis junto de outros fornecedores que produzam bens concorrentes são
abrangidas pela isenção por categoria64. Desde que o acesso ao mercado não seja vedado
aos fornecedores concorrentes, essas obrigações podem não levantar problemas de
concorrência. Por exemplo, os descontos de fidelidade com base numa determinada
proporção (superior a 30%) das aquisições de um comprador constituem uma obrigação

                                               

63 Nº 1, alíneas a) e b) do artigo 5º.

64 Nº 1, alíneas b) e c) do artigo 4º.
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indirecta de não concorrência, enquanto uma tabela de redução de preços com base nos
volumes absolutos adquiridos e, por conseguinte, associada a economias de escala, não o
é. Litígios quanto ao facto de as obrigações de não concorrência, directa ou indirecta,
impedirem, em casos específicos, a venda de diversas marcas podem ser submetidos a um
terceiro independente ou a um árbitro65.

Pergunta 13: O limite máximo de 30% das compras anuais impede os compradores de
adquirirem os bens a um único fornecedor?

Não. A obrigação de não concorrência prende-se com a liberdade dos distribuidores e das
oficinas de reparação comprarem e revenderem produtos concorrentes. O regulamento
prevê apenas que a isenção por categoria não seja aplicável a obrigações directas ou
indirectas que induzam ou obriguem os distribuidores a adquirir mais de 30% das suas
necessidades de um produto de um dado tipo a um único fornecedor. O limite de 30%
previsto para as obrigações de não concorrência, directas ou indirectas, deve, portanto,
permitir aos membros da rede que o pretendam, comprar e vender bens provenientes, no
mínimo, de três fornecedores concorrentes. No entanto, a isenção é igualmente aplicável
no caso de os distribuidores ou oficinas de reparação decidirem, em plena liberdade,
vender bens adquiridos junto de um único fornecedor.

Pergunta 14: Um fornecedor pode impor condições específicas para a venda dos seus
veículos a motor por um distribuidor de diversas marcas?

A isenção por categoria deixou de abranger obrigações relacionadas com a venda de
veículos a motor concorrentes que eram autorizadas ao abrigo do Regulamento (CE)
nº 1475/95, como a de dispor de instalações e gestão separadas para cada marca ou a de
vender cada marca através de uma entidade jurídica distinta66. Não obstante, o
regulamento abrange a exigência de vender veículos de marcas diferentes em zonas
distintas do mesmo estabelecimento, bem como situações em que o concessionário decide
ter vendedores diferentes para cada marca, ficando os encargos suplementares daí
decorrentes a cargo do fornecedor67. Contudo, o regulamento não abrange a concessão de
eventuais vantagens para além dos custos efectivos com o pessoal. O regulamento
abrange igualmente a obrigação de expor a gama completa de veículos a motor no
estabelecimento, desde que tal obrigação não impeça a exposição ou a venda de veículos a
motor de outros fornecedores, nem torne a exposição ou a venda desses veículos
excessivamente difícil68.

                                               

65 Nº 6, alínea e) do artigo 3º.

66 Nº 3 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1475/95.

67 Nº 1, alínea b) do artigo 1º.

68 Vigésimo sétimo considerando.
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Pergunta 15: O regulamento abrange obrigações de não concorrência aceites pelo
comprador em troca da concessão de crédito comercial pelo fornecedor ou de
investimento directo nas instalações ou em equipamento para a empresa do comprador?

Ao contrário do Regulamento (CE) nº 2790/199969, o actual regulamento não abrange
obrigações de não concorrência de duração limitada nem abre excepções para a venda de
bens ou prestação de serviços em instalações e terrenos propriedade do fornecedor ou por
este arrendados. Os investimentos parciais nessas instalações ou equipamentos ou os
financiamentos concedidos pelo fornecedor para evitar a venda de marcas ou produtos
concorrentes também não estão abrangidos. No entanto, o crédito comercial, por exemplo
para a compra de lubrificantes, que pode ser reembolsado a qualquer momento e não
impede, directa ou indirectamente, o comprador de vender bens concorrentes não
constitui uma obrigação de não concorrência.

4.5.2. Localização de distribuidores ou de oficinas de reparação
autorizadas em sistemas de distribuição selectiva

O regulamento não abrange quaisquer restrições à liberdade de uma oficina de reparação
se instalar na zona do mercado comum, em que esteja implantada uma distribuição
selectiva, quantitativa ou qualitativa70. Além disso, a partir de 1 de Outubro de 2005, o
regulamento deixa de abranger quaisquer restrições à liberdade de os distribuidores
autorizados de veículos de passageiros ou de veículos comerciais ligeiros abrirem
estabelecimentos de venda ou de entrega adicionais na zona do mercado comum, em caso
de distribuição selectiva, quantitativa ou qualitativa. O recurso a cláusulas de localização
em acordos de distribuição destes veículos passa, pois, a ser incompatível com o
regulamento.

Artigo 1º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(…)

(o) "Veículo de passageiros", o veículo a motor destinado ao transporte de passageiros e que
inclua, no máximo, oito lugares para além do lugar do condutor;

(p) "Veículo comercial ligeiro", um veículo a motor destinado ao transporte de bens ou
passageiros com uma massa máxima que não exceda 3,5 toneladas. Se um determinado
veículo comercial ligeiro for igualmente vendido numa versão com uma massa máxima
superior a 3,5 toneladas, todas as versões desse veículo são consideradas veículos
comerciais ligeiros;

(…)

                                               

69 Nº 1, alínea b) do artigo 1º e alínea a) do artigo 5º.

70 Nº 3 do artigo 5º. Ver igualmente definições de distribuição selectiva no nº 1, alíneas f), g) e h) do
artigo 1º.
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Pergunta 16: Quais os tipos de veículos para cuja distribuição são ainda autorizadas
cláusulas de localização, nos termos do regulamento?

A liberdade de abrir estabelecimentos adicionais prende-se com a venda através de redes
de distribuição selectivas de veículos de passageiros e de veículos comerciais ligeiros, com
uma massa máxima não superior a 3,5 toneladas. Se os distribuidores de veículos
comerciais em sistemas de distribuição selectiva venderem modelos de veículos comerciais
ligeiros que existam em versões com massas máximas tanto inferiores como superiores a
3,5 toneladas, as cláusulas de localização relativas a estes modelos também não são
abrangidas pelo regulamento. São, no entanto, autorizadas as cláusulas de localização que
limitem a abertura de estabelecimentos adicionais para a venda e/ou a entrega de outros
veículos a motor, como camiões e autocarros71.

Pergunta 17: É possível que obrigações contrárias às condições específicas do
regulamento satisfaçam as condições para uma isenção individual?

As condições específicas estabelecidas no regulamento são mais numerosas e mais
rigorosas do que as condições correspondentes do Regulamento (CE) nº 2790/1999 ou
dos anteriores regulamentos de isenção por categoria para o sector dos veículos a motor,
designadamente os Regulamentos (CE) nºs 1475/95 e 123/8572. A fim de garantir a
observância dos requisitos do nº 3 do artigo 81º, as condições específicas estabelecidas no
artigo 5º excluem diversas obrigações que são ou eram isentas ao abrigo dos outros
regulamentos. Ao impor aos acordos verticais no sector dos veículos a motor um
enquadramento jurídico mais exigente, o regulamento indica que as obrigações contrárias
ao artigo 5º podem suscitar sérias preocupações em matéria de concorrência, que só
podem ser avaliadas numa base casuística. As empresas são incentivadas a proceder à sua
própria avaliação, com base nas orientações da Comissão relativas às restrições verticais,
que expõem a política seguida pela Comissão na análise de casos individuais73.

                                               

71 Nº 1, alínea d) do artigo 4º e nº 2, alínea b) do artigo 5º em relação aos veículos de passageiros e aos
veículos comerciais ligeiros e nº 1, alínea e) do artigo 4º em relação aos demais veículos a motor.

72 Ver considerandos 1 a 4.

73 Orientações relativas às restrições verticais, Capítulo VI – Política de aplicação em casos individuais.
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4.6. Retirada do benefício da isenção por categoria (artigo 6º)

Artigo 6º

Retirada do benefício do regulamento

1. Nos termos do nº 1 do artigo 7º do Regulamento 19/65/CEE, a Comissão pode retirar o
benefício do presente regulamento, se verificar que, em determinado caso, acordos verticais a
que é aplicado o presente regulamento têm, não obstante, efeitos incompatíveis com o disposto
no nº 3 do artigo 81º do Tratado e, nomeadamente, quando:

(a) O acesso ao mercado relevante ou a concorrência nele existente é significativamente
restringido pelo efeito cumulativo de redes paralelas de restrições verticais semelhantes
aplicadas por fornecedores ou compradores concorrentes;

(b) A concorrência é restringida num mercado em que o fornecedor não está sujeito a uma
concorrência efectiva por parte de outros fornecedores;

(c) Os preços ou condições de fornecimento de bens contratuais ou de bens correspondentes
divergem substancialmente entre mercados geográficos; ou

(d) São aplicados preços ou condições de venda discriminatórios num determinado mercado
geográfico.

2. Sempre que, num caso específico, os acordos verticais a que é aplicável a isenção tiverem
efeitos incompatíveis com o disposto no nº 3 do artigo 81º do Tratado no território de um
Estado-Membro ou numa parte deste com todas as características de um mercado geográfico
distinto, a autoridade competente desse Estado-Membro pode retirar o benefício do presente
regulamento em relação a este território, nos mesmos termos que os previstos no nº 1.

A Comissão e, em certos casos, a autoridade competente em matéria de concorrência de
um Estado-Membro podem retirar o benefício da isenção a acordos individuais, se
considerar que, devido a circunstâncias específicas, deixaram de estar reunidas as
condições necessárias para a isenção enunciadas no nº 3 do artigo 81º do Tratado.

Pergunta 18: Em que circunstâncias pode a Comissão retirar o benefício do
regulamento?

O artigo 6º contém uma lista não exaustiva das circunstâncias em que a Comissão pode
decidir utilizar as suas prerrogativas para retirar o benefício da isenção por categoria a
acordos verticais específicos. Esta lista dá aos fornecedores e distribuidores uma indicação
acerca das circunstâncias e dos comportamentos que podem levar a Comissão a retirar o
benefício da isenção por categoria. Contudo, os níveis exactos em que, por exemplo, o
acesso restrito a um mercado relevante ou à concorrência efectiva nesse mercado
conduzem a que deixe de ser satisfeita uma ou várias das condições cumulativas
enunciadas no nº 3 do artigo 81º só podem ser estabelecidos numa base casuística. As
orientações relativas às restrições verticais da Comissão fornecem indicações acerca do
processo e da fundamentação para a retirada do benefício do regulamento pela Comissão
e pelos Estados-Membros74.

                                               

74 Orientações relativas às restrições verticais, Capítulo IV, pontos 71 a 79.
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4.7. Não aplicação do regulamento num mercado relevante (artigo
7º)

Artigo 7º

Não aplicação do regulamento

1. Nos termos do artigo 1ºA do Regulamento nº 19/65/CEE, a Comissão pode declarar, mediante
regulamento, que abrangendo as redes paralelas de restrições verticais idênticas mais de 50%
de um mercado relevante, o presente regulamento deixa de ser aplicável a acordos verticais que
incluam restrições específicas relativas a esse mercado.

2. O regulamento adoptado nos termos do nº 1 só é aplicável um ano após a sua adopção.

Pergunta 19: Em que circunstâncias pode o regulamento deixar de ser aplicado num
mercado relevante?

Sempre que se verifique um efeito cumulativo, o regulamento permite, embora não
obrigue, que a Comissão deixe de aplicar a isenção por categoria em relação a restrições
verticais específicas. O facto de redes paralelas de restrições verticais idênticas cobrirem
mais de 50% de um mercado relevante não implica, necessariamente, que o regulamento
deixe de ser aplicável em geral ou que deixe de ser aplicável em relação a acordos na sua
totalidade. O regulamento pode igualmente deixar de ser aplicável em relação a restrições
ou estipulações específicas.

Por exemplo, se mais de 50% dos fornecedores de um mercado relevante fixassem o
número total exacto de distribuidores através de sistemas de distribuição selectivos
quantitativos instaurados com o objectivo claro de evitar que outros distribuidores
capazes de vender adequadamente os veículos em causa tivessem acesso ao mercado, a
consequência poderia ser uma redução da concorrência, tanto intramarca como
intermarcas, e o aumento dos preços no consumidor. Pode acontecer que a exclusão do
âmbito do regulamento de restrições que limitem o número de distribuidores seja do
interesse dos consumidores. Se a exclusão se referisse apenas a estes critérios
quantitativos, a isenção continuaria a ser aplicável à distribuição selectiva e aos critérios
de selecção quantitativos, como a obrigação de realização de um volume de vendas
mínimo, que limitam o número de distribuidores de forma menos directa.

Tal como no âmbito do Regulamento (CE) nº 2790/1999, para que o regulamento deixe
de ser aplicável é necessário adoptar um regulamento específico que estipule que a
isenção por categoria deixa de ser aplicável às restrições verticais em causa. As
orientações relativas às restrições verticais da Comissão fornecem indicações relativas ao
processo e à fundamentação necessários para que o regulamento deixe de ser aplicável75.
Todavia, qualquer regulamento específico que declare inaplicável o actual regulamento só
produz efeitos um ano após a sua adopção76.

                                               

75 Orientações relativas às restrições verticais, Capítulo IV, pontos 80 a 89.

76 Em vez dos seis meses previstos no Regulamento (CE) nº 2790/1999.
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4.8. Entrada em vigor e período transitório (artigos 12º e 10º)

Artigo 12º

Entrada em vigor e caducidade

1. O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro de 2002.

2. A alínea b) do nº 2 do artigo 5º é aplicável a partir de 1 de Outubro de 2005.

3. O presente regulamento caduca em 31 de Maio de 2010.

Artigo 10º

Período transitório

A proibição estabelecida no nº 1 do artigo 81º não é aplicável durante o período de 1 de Outubro de 2002
a 30 de Setembro de 2003 relativamente aos acordos já em vigor em 30 de Setembro de 2002, que não
satisfaçam as condições de isenção previstas no presente regulamento mas que satisfaçam as condições de
isenção previstas no Regulamento (CE) nº 1475/95.

O regulamento é aplicável entre 1 de Outubro de 2002 e 31 de Maio de 2010. Os novos
acordos que entrem em vigor a partir de 1 de Outubro de 2002 terão de ser compatíveis
com o novo regulamento para poderem beneficiar da isenção por categoria. Contudo,
para que todos os operadores tenham tempo para adaptar os acordos verticais
compatíveis com o Regulamento (CE) nº 1475/95 que se manterão em vigor depois de o
Regulamento (CE) nº 1475/95 caducar, em 30 de Setembro de 2002, tais acordos
beneficiam de um período transitório até 30 de Setembro de 2003, durante o qual ficam
libertos, ao abrigo do novo regulamento, da proibição prevista no nº 1 do artigo 81º do
Tratado77. Se os acordos em causa se mantiverem em vigor em 1 de Outubro de 2003 e
não forem compatíveis com a aplicação do regulamento, o artigo 10º deixa de os libertar
da proibição prevista no nº 1 do artigo 81º do Tratado. Na prática, para beneficiarem da
isenção por categoria, estes acordos e todas as suas disposições devem estar de acordo
com as disposições do regulamento a partir de 1 de Outubro de 2003.

Pergunta 20: De que forma pode ser posto termo a contratos que se encontrem em
conformidade com o Regulamento (CE) nº 1475/95 durante o período transitório?

O Regulamento (CE) nº 1475/95 apenas era aplicável se, entre outros, o período de pré-
aviso dado aos concessionários fosse, no mínimo, de dois anos ou, em caso de
compensação monetária ou de reorganização da totalidade ou de uma parte substancial da
rede, um ano. Se houvesse desacordo, os litígios deveriam ser submetidos a um perito
independente ou a um árbitro ou ainda a um tribunal competente para deliberar nos
termos da legislação nacional78. O termo da vigência do Regulamento (CE) nº 1475/95,
em 30 de Setembro de 2002, e a sua substituição por um novo regulamento não implicam,
por si só, uma reorganização da rede. Após a entrada em vigor do regulamento, um
fabricante de veículos pode, não obstante, decidir reorganizar substancialmente a sua

                                               

77 Ver secção 5.3.8.

78 Nº 2, parágrafos 2 e 3 do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1475/95.
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rede79. Para dar cumprimento ao Regulamento (CE) nº 1475/95 e, por conseguinte,
beneficiar do período transitório, o pré-aviso de rescisão dos contratos deve efectuar-se
com dois anos de antecedência, a menos que seja decidida uma reorganização ou que
exista a obrigação de pagar uma compensação.

Pergunta 21: Durante o período transitório, e tendo em conta as inovações introduzidas
pelo regulamento, existe algum conflito entre os direitos conferidos por acordos com ele
conformes e os direitos conferidos por acordos em conformidade com o Regulamento
(CE) nº 1475/95?

Não. A protecção automática conferida pelo período de transição deve assegurar que, até
1 de Outubro de 2003, o regulamento não coloque em causa direitos ou obrigações
existentes antes de 30 de Setembro de 2002. Até 30 de Setembro de 2003, a proibição
prevista no nº 1 do artigo 81º do Tratado não é aplicável aos “acordos antigos” que
satisfaçam duas condições cumulativas, a saber: i) que as suas disposições pertinentes
expressas estejam em vigor em 30 de Setembro de 2002 e ii) satisfaçam as condições de
isenção previstas no Regulamento (CE) nº 1475/95.

Pergunta 22: Durante o período transitório, os direitos de um concessionário sobre um
determinado território podem pôr em causa a designação de um candidato a oficina de
reparação autorizada de uma marca?

Apenas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, uma oficina de reparação pretende
ser designada, a partir de 19 de Dezembro de 2002, como oficina de reparação autorizada
de uma determinada marca num território em que o fornecedor utiliza um sistema de
distribuição selectiva quantitativo, pretendendo ainda que o fornecedor a abasteça em
peças sobressalentes para essa marca. Se um acordo que já estava em vigor em 30 de
Setembro de 2002 e permanece em vigor em 19 de Dezembro de 2002 previr
expressamente que as peças sobressalentes da marca em causa apenas sejam fornecidas a
um concessionário no território em causa80, a oficina de reparação não poderá
argumentar, antes de 1 de Outubro de 2003, que tal disposição constitui uma infracção ao
artigo 81º do Tratado.

Pergunta 23: É possível evitar que durante o período transitório os concessionários
passem a assegurar a distribuição de novas marcas?

Apenas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, em 1 de Janeiro de 2003, um
distribuidor da marca A pretende vender veículos a motor da marca B no seu actual e
único estabelecimento de venda, em que já vende veículos a motor novos da marca A. Se
o seu acordo com o fabricante A, que estava em vigor em 30 de Setembro de 2002 e
permanece em vigor em 1 de Janeiro de 2003, o proibir expressamente de vender marcas

                                               

79 Ver secção 5.3.8.

80 Ver nº 3 do artigo 5º do novo regulamento e artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1475/95.
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diferentes nas mesmas instalações81, só a partir de 1 de Outubro de 2003 o distribuidor
poderá argumentar que essa disposição constitui uma infracção ao artigo 81º do Tratado.
No entanto, se o antigo acordo não contiver disposições expressas sobre essa matéria, o
fabricante A não poderá levantar objecções à utilização das mesmas instalações para a
venda de outras marcas.

Pergunta 24: Durante o período transitório, o facto de o regulamento abranger novos
produtos, como lubrificantes, e novos acordos, como os concluídos por grossistas de
peças sobressalentes, pode criar conflitos com o regime anteriormente aplicável a esses
produtos e acordos ao abrigo do Regulamento (CE) nº 2790/1999?

Não. Os acordos relativos a produtos ou serviços que não estavam abrangidos pelo
âmbito do Regulamento (CE) nº 1475/95 e que reúnem as condições de isenção
enunciadas no Regulamento (CE) nº 2790/1999 relativo às isenções por categoria não
constituirão, em condições normais, uma prioridade para a aplicação do novo
regulamento pela Comissão durante o período transitório previsto no artigo 10º. É
provável que, durante esse período, tais acordos possam beneficiar de isenções
individuais. Após o termo do período transitório, em 30 de Setembro de 2003, a sua
situação será idêntica à dos produtos e acordos abrangidos pelo Regulamento (CE)
nº 1475/95 (ver supra).

4.9. Supervisão e relatório de apreciação (artigo 11º)

Artigo 11º

Supervisão e Relatório de apreciação

1. A Comissão acompanhará a aplicação do presente regulamento de forma regular, nomeadamente
no que diz respeito aos seus efeitos:

(a) Na concorrência das vendas a retalho de veículos a motor e de serviços pós-venda no
mercado comum ou em partes relevantes do mercado comum;

(b) Na estrutura e no nível da concentração da distribuição de veículos a motor, bem como
dos efeitos que daí possam resultar para a concorrência.

2. A Comissão elaborará um relatório sobre o presente regulamento o mais tardar em 31 de Maio de
2008, tendo em especial atenção as condições estabelecidas no nº 3 do artigo 81º.

A Comissão acompanhará a aplicação deste regulamento, de forma regular,
principalmente no que diz respeito aos seus efeitos sobre a concorrência no domínio da
venda a retalho de veículos a motor e dos serviços pós-venda, no mercado comum ou em
partes relevantes do mercado comum82. Tal inclui o acompanhamento regular das
diferenças de preços no interior do mercado comum e, se for caso disso, averiguações
específicas nas circunstâncias referidas nos artigos 6º e 7º do regulamento. Inclui também
a vigilância dos efeitos deste regulamento na estrutura e no nível de concentração no
                                               

81 Ver nº 1, alínea b) do artigo 1º e nº 1, alínea a) do artigo 5º do novo regulamento e nº 3 do artigo 3º
do Regulamento (CE) nº 1475/95.

82 Ver trigésimo oitavo considerando.



43

domínio da distribuição automóvel, bem como dos possíveis efeitos anticoncorrenciais daí
resultantes. No contexto da futura aplicação descentralizada do artigo 81º do Tratado, é
de esperar que este acompanhamento seja assegurado em estreita colaboração com as
autoridades nacionais competentes.

Tal como em relação ao Regulamento (CE) nº 1475/95, a Comissão procederá à avaliação
da aplicação do regulamento antes de o mesmo caducar e elaborará um relatório, o mais
tardar em 31 de Maio de 2008.
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5. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E OPORTUNIDADES DECORRENTES DO
REGULAMENTO

O presente capítulo aborda o regulamento através de perguntas e respostas, situadas na
perspectiva das diferentes categorias de interessados, incluindo os consumidores. Sempre
que possível, as questões são remetidas para as secções da presente brochura em que são
fornecidas explicações de carácter mais técnico.

5.1. Consumidores: aumentar as possibilidades de escolha dos
consumidores em conformidade com os princípios do mercado
único

A necessidade de aumentar os benefícios dos sistemas de distribuição para os
consumidores assume um papel central na política da Comissão relativa ao sector
automóvel. Ao aumentar a competitividade na venda, assistência e reparação de veículos,
bem como na venda de peças sobressalentes, o Regulamento (CE) nº 1400/2002 promove
as possibilidades de escolha dos consumidores.

Embora não tenha por objectivo a harmonização dos preços, o regulamento prevê uma
série de medidas tendentes a facilitar aos consumidores o exercício do direito que o
mercado único lhes confere de tirarem partido das diferenças de preços nos diferentes
Estados-Membros e adquirirem os seus veículos onde quiserem. Em particular, a maior
parte das restrições impostas ao recurso a intermediários por parte dos consumidores
deixou de estar abrangida pela isenção por categoria. Por outro lado, ao promoverem as
vendas activas e a abertura de novos estabelecimentos e ao clarificarem a posição da
Comissão em relação à utilização da Internet, as novas regras tornam mais fácil para os
concessionários a venda a consumidores que se encontrem em qualquer parte do mercado
único. A cláusula de disponibilidade, que, nos termos do Regulamento (CE) nº 1475/95,
permitia aos consumidores adquirirem noutro Estado-Membro um veículo com as
especificações do seu Estado-Membro de residência, por exemplo, adquirir na Europa
continental automóveis com o volante à direita, foi aprofundada no novo regulamento.
Com efeito, a cláusula de disponibilidade prevista no nº 1, alínea f) do artigo 4º do
Regulamento (CE) nº 1400/2002 abrange todos os veículos a motor, incluindo os veículos
comerciais ligeiros, vendidos no mercado comum.

Ao isentar unicamente os acordos que obriguem as oficinas de reparação autorizadas a
reparar os veículos vendidos por qualquer concessionário do sistema de distribuição, o
regulamento garante aos consumidores a possibilidade de fazerem reparar e assistir os
seus veículos em qualquer oficina de reparação autorizada da União Europeia. O
regulamento contém ainda disposições tendentes a garantir aos consumidores a
possibilidade de fazerem reparar e assistir os seus veículos por oficinas de reparação
independentes, bem como a manter os níveis de segurança e de protecção ambiental.

Muitas destas medidas são abordadas noutros pontos da presente brochura, dado terem
um impacto mais directo noutras categorias de operadores. Apresentam-se em seguida
algumas perguntas que interessam directamente aos consumidores.
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5.1.1. Vendas

Pergunta 25: Os consumidores podem adquirir um veículo no local que considerem mais
vantajoso no interior do mercado único?

A liberdade dos consumidores de adquirirem bens em qualquer lugar do mercado único
constitui uma das grandes conquistas da União Europeia e o regulamento reforça o seu
direito de comprar um veículo noutro Estado-Membro. Os fabricantes, importadores ou
distribuidores de zona não podem impedir os concessionários de vender os seus produtos
a qualquer consumidor que os contacte directamente, através de um intermediário ou
através da Internet. Se um fornecedor instruísse um concessionário no sentido de não
vender os seus produtos a consumidores de outros Estados-Membros, se procurasse
impedi-lo de o fazer ou se impusesse restrições às vendas a esses consumidores, tal
constituiria uma restrição grave da concorrência, pelo que os acordos de distribuição do
fornecedor em causa não seriam abrangidos pela nova isenção por categoria. Nos últimos
anos, a Comissão detectou diversas infracções às regras da concorrência da CE
relacionadas com restrições às vendas a consumidores estrangeiros, tendo aplicado coimas
às empresas envolvidas83.

Pergunta 26: Um concessionário de um Estado-Membro pode recusar-se a vender um
automóvel a um consumidor de outro Estado-Membro?

Em princípio, o sentido do negócio fará com que um concessionário procure vender o
maior número possível de automóveis, uma vez que quantos mais vender maiores serão os
seus lucros. Não obstante, um concessionário (referido no regulamento como
distribuidor), tal como um retalhista de quaisquer outros produtos, pode recusar a venda a
qualquer consumidor, desde que se trate de uma decisão própria e não imposta pelo seu
fornecedor. Contudo, se um fornecedor84 instruir os seus concessionários no sentido de
não venderem a consumidores de outros Estados-Membros ou procurar impedi-los de o
fazer85, tal facto constitui uma restrição grave da concorrência e, muito provavelmente,
uma infracção ao artigo 81º do Tratado CE.

Pergunta 27: Um consumidor que encomende um veículo a um concessionário noutro
Estado-Membro terá de esperar mais tempo pela entrega do veículo em causa?

Em princípio, os prazos de entrega não deverão ser superiores aos de um veículo com
especificações idênticas na versão local. Se ficar demonstrado que o fornecedor atrasou
indevidamente, com o objectivo de dissuadir os consumidores de comprarem noutro
Estado-Membro, as entregas aos seus concessionários dos veículos destinados aos
consumidores estrangeiros, tal facto constitui uma restrição grave da concorrência. Por
exemplo, se um consumidor dinamarquês encomendar um automóvel com volante à

                                               

83 Decisões da Comissão que aplicam coimas à Volkswagen (1998 e 2001), à Opel (2000) e à
DaimlerChrysler (2001). Ver as referência exactas destas decisões no Anexo I.

84 Ou seja, o fabricante, o importador ou o distribuidor  regional.

85 Por exemplo, limitando a entrega de veículos.
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esquerda, de um dado modelo com vidros fumados, 16 válvulas e tecto de abrir a um
concessionário irlandês, os prazos de entrega86 devem ser comparáveis aos aplicáveis a
um consumidor irlandês que encomende um automóvel com volante à direita, do mesmo
modelo com vidros fumados, 16 válvulas e tecto de abrir ao mesmo concessionário.
Qualquer demora suplementar deve ser justificada.

Pergunta 28: Um fornecedor pode obrigar um consumidor de outro Estado-Membro a
esperar pela emissão do certificado de conformidade?

Não. Os fornecedores devem sistematicamente entregar aos concessionários toda a
documentação relativa aos certificados de conformidade no momento da entrega do
veículo correspondente ao consumidor ou ao seu intermediário. Se o não fizerem, o
consumidor ficará impedido de registar o veículo com vista à sua utilização noutro
Estado-Membro, o que pode equivaler a uma restrição indirecta das vendas e a uma
restrição grave da concorrência87.

Pergunta 29: Um concessionário de um sistema de distribuição selectiva pode obrigar os
seus clientes a assinarem um compromisso ou outro documento nos termos do qual se
comprometem a não revender o veículo, enquanto novo, com vista à obtenção de lucros?

É legítimo que um fornecedor integrado num sistema de vendas selectivo procure evitar
vender a revendedores não integrados nesse sistema. Contudo, os consumidores são livres
de vender o veículo a motor em qualquer momento, desde que não sejam revendedores
independentes dissimulados. Se um concessionário, mediante instruções do seu
fornecedor, tomar medidas tendentes a impedir um comprador de vender um veículo por
razões que não a obtenção de lucros88 ou a impedir um comprador de revender um
veículo depois de usado, tal facto constitui uma restrição indirecta das vendas.

Pergunta 30: E se um concessionário disser a um consumidor que pretende comprar um
automóvel noutro Estado-Membro, ou ao intermediário que o representa, que não pode
encomendar o modelo em causa com as especificações prevalecentes no Estado-Membro
de residência do consumidor ou que não pode obter preços para um veículo com essas
especificações?

Os fornecedores devem fornecer aos concessionários veículos construídos de acordo com
as especificações prevalecentes noutros Estados-Membros89. Se o não fizerem, tal
equivale a uma restrição grave da concorrência e a uma violação dos direitos conferidos
pelo mercado único aos consumidores. No entanto, o fornecedor pode recusar-se a
fornecer o veículo em causa se o concessionário não vender habitualmente a variante local

                                               

86 Ver nº 1, alínea f), do artigo 4º.

87 Ver nº 1, alíneas b), d) e e), do artigo 4º.

88 Por exemplo, devido ao facto de a situação pessoal do consumidor ter mudado após a encomenda e de
este precisar agora de um automóvel maior.

89 Ver nº 1, alínea f) do artigo 4º.
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do modelo em questão: por outras palavras, o fornecedor pode recusar-se a fornecer o
veículo se este não corresponder a um veículo da gama contratual do concessionário90.

Por exemplo, um concessionário neerlandês da marca A deve poder encomendar um
automóvel do modelo X com o volante à direita para satisfazer um pedido de um
consumidor do Reino Unido, a não ser que:

1) o concessionário neerlandês não venda habitualmente automóveis do modelo X, ou

2) não exista uma versão com o volante à direita dos automóveis do modelo X.

No caso de vender o modelo em causa, o concessionário deve poder obter os preços das
versões do modelo conformes às especificações prevalecentes noutros Estados-Membros.
Se não conseguir obter de imediato esses preços, tal pode equivaler a uma restrição grave
da concorrência imposta pelo fornecedor.

Pergunta 31: Os concessionários podem cobrar um suplemento pelo volante à direita ou
qualquer tipo de suplemento idêntico?

Os agravamentos de preço, como seja o caso de um suplemento pelo volante à direita,
decorrentes de diferenças nas especificações dos veículos nos diversos Estados-Membros
e que reflictam diferenças nos custos de produção ou de distribuição não constituem, por
si só, restrições da concorrência. Contudo, o nível do agravamento deve ser
objectivamente justificável, em especial no que se prende com os custo adicionais
efectivos da produção ou da entrega do veículo. Não existe uma regra empírica para o
cálculo do nível objectivamente justificável do agravamento do preço numa dada situação,
posto que, entre outros , o custo adicional de produção ou de entrega do veículo em
causa varia em função do modelo.

Pergunta 32: E se o concessionário disser que recebeu instruções para não fazer
descontos num determinado modelo?

Os concessionários devem poder vender veículos a preços inferiores aos preços
recomendados91. Os fabricantes não podem fixar preços de venda nem preços mínimos. Se
um fornecedor limitasse a capacidade dos seus concessionários para conceder descontos,
esse facto equivaleria a uma restrição grave da concorrência92, pelo que os seus acordos
de distribuição não seriam abrangidos pela isenção por categoria.

                                               

90 Por exemplo, devido ao facto de o modelo em causa ainda não ter sido lançado no Estado-Membro
em que o concessionário se encontra estabelecido.

91 Ou superiores, desde que o fornecedor não tenha fixado um preço máximo de venda. Ver nº 1, alínea
a), do artigo 4º.

92 Ver Decisão da Comissão de 29 de Junho de 2001 no processo COMP/36.693 – Volkswagen, JO L
262 de 2.10.2001, p. 14; ver igualmente Comunicado de Imprensa  IP/01/760 de 30.05.2001. A
decisão impõe uma coima devido a este tipo de infracção.
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Pergunta 33: É possível um fornecedor criar num Estado-Membro um regime especial,
no âmbito do qual os consumidores obtêm um desconto se registarem o seu automóvel
nesse país, não beneficiando do desconto os consumidores que registarem os veículos
noutro Estado-Membro?

Não. Um regime deste tipo equivaleria a uma restrição das vendas aos consumidores de
outro Estado-Membro e constituiria uma restrição grave da concorrência, pelo que os
acordos de distribuição do fornecedor não seriam abrangidos pela isenção por categoria93.

5.1.2. Serviços pós-venda

Pergunta 34: Para  a assistência no decorrer do período de garantia, os consumidores
devem recorrer aos serviços do concessionário a que adquiriram o veículo?

Não. Para que o regulamento seja aplicável, os consumidores devem podem utilizar os
serviços de qualquer oficina de reparação autorizada da rede do fornecedor, em qualquer
parte da UE. O regulamento94 apenas isenta acordos com oficinas de reparação
autorizadas se o fornecedor impuser a todas as suas oficinas de reparação autorizadas a
obrigação de reparar todos os veículos da marca em causa, honrar as garantias, prestar
assistência gratuita e proceder à convocação de veículos para trabalhos específicos,
independentemente do local de compra do automóvel. Se não tiver condições para prestar
assistência a um automóvel que não esteja à venda no seu Estado-Membro, a oficina de
reparação autorizada poderá entrar em contacto com o fornecedor ou com outra oficina
de reparação autorizada noutro Estado-Membro. Os consumidores não têm de utilizar a
garantia apenas no seu Estado-Membro de residência para dela poderem beneficiar. O
período de garantia tem início na data da entrega do automóvel por um concessionário
autorizado. O facto de um fabricante, importador, concessionário ou outra empresa da
rede procurar impedir os consumidores de beneficiarem da garantia do fabricante em o
território da UE significaria que não se encontrava satisfeita uma das condições de base
para a aplicação da isenção aos acordos em causa.

Pergunta 35: E se o automóvel de um consumidor tiver um problema, coberto pela
garantia, que a oficina de reparação autorizada local não consiga solucionar?

Neste caso, o consumidor poderá ter de levar o veículo ao concessionário em que o
adquiriu, tal como faria com qualquer outro produto95. Em alternativa, no caso de ter
comprado o automóvel através de um intermediário (ver secção 5.2), pode mandatar o
intermediário para entregar o veículo ao concessionário em que o comprou.

                                               

93 Ver nº 1, alíneas b) e c) do artigo 4º.

94 Nº 1, alínea b), primeira frase, e alínea d) do artigo 4º e décimo sétimo considerando.

95 Este problema é regido pelo direito nacional dos contratos e não pelas regras de concorrência da CE.
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Pergunta 36: Que acontece no caso de o concessionário autorizado ao qual o
consumidor comprou o veículo não dispor de serviço de assistência e de a oficina de
reparação a que o concessionário subcontratou a assistência não ser capaz de resolver
um problema surgido com o veículo durante o período de garantia?

O consumidor pode levar o veículo ao local em que o comprou, tal como faria com
qualquer outro bem de consumo. O concessionário que vendeu o veículo terá de
assegurar a sua reparação ou dar ao consumidor um veículo de substituição, embora o
direito do consumidor ao veículo de substituição dependa do direito nacional das
obrigações e dos termos do contrato de compra96.

                                               

96 Ver décimo sétimo considerando.
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Pergunta 37: Se, durante o período de garantia, um consumidor recorrer a uma oficina
de reparação independente para a reparação e manutenção do seu veículo, o fabricante
pode recusar fazer intervir a garantia?

Se a reparação ou a manutenção do veículo do consumidor for assegurada por uma
oficina de reparação independente durante o período de garantia do fabricante, a garantia
poderá não funcionar no caso de os trabalhos no veículo terem sido efectuados de forma
incorrecta. Não obstante, uma obrigação geral de, durante o período de garantia, fazer
reparar ou manter os veículos unicamente pela rede autorizada impediria os consumidores
de exercerem o seu direito de optar por uma oficina de reparação independente para
assegurar a reparação ou a manutenção dos seus veículos e impediria, sobretudo no caso
de “garantias prolongadas”, essas oficinas de reparação de entrarem efectivamente em
concorrência com a rede autorizada.

Pergunta 38: Que pode fazer um consumidor que considere ter sido vítima de um
comportamento restritivo?

Pode apresentar queixa à Comissão Europeia ou a uma autoridade nacional competente97.
Pode ainda, eventualmente, apresentar um pedido de indemnização num tribunal nacional.
No entanto, a possibilidade de intentar uma acção deste tipo deve ser analisada à luz das
regras processuais nacionais, pelo que o consumidor deve obter um parecer jurídico antes
de intentar a acção.

Dado que nem todos os problemas com que os consumidores se podem ver confrontados
na compra de um veículo noutro Estado-Membro decorrem de uma infracção às regras de
concorrência, a Comissão disponibiliza, no seu sítio Web, uma lista de pontos de contacto
(linhas directas) da maior parte dos fabricantes, a fim de incentivar a resolução de litígios
de diversos tipos e de tratar outros tipos de problemas relacionados com a compra de
veículos98.

5.2. Intermediários

Um intermediário ou um agente de compras é uma pessoa ou uma empresa que compra
um veículo a motor novo em nome do consumidor sem ser membro da rede de
distribuição. Importa distinguir os intermediários dos revendedores independentes, que
compram veículos para revenda e não agem por conta de um consumidor determinado.
Importa igualmente distinguir os intermediários dos agentes de vendas, que angariam
clientes para um ou mais concessionários. Os fornecedores apenas podem obrigar os seus
concessionários a certificar-se de que os intermediários dispõem de autorizações válidas99,
emitidas pelos consumidores que representam, para comprar e/ou levantar os veículos em
causa. A única limitação à actividade dos intermediários autorizada num acordo abrangido
pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002 consiste, portanto, na necessidade de apresentar um
                                               

97 No endereço http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/ é facultada uma lista destas
autoridades.

98 No endereço http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/.

99 Pode tratar-se de uma autorização escrita ou assinada electronicamente. Ver décimo quarto
considerando.
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mandato válido emitido por um consumidor individual. O mandato deve ostentar o nome
e o endereço do consumidor e estar assinado e datado. Cabe ao consumidor determinar as
especificações do mandato em relação ao veículo100. Nada mais pode ser exigido a um
intermediário que intervenha na compra de um veículo a motor novo. A Comissão
revogou as suas duas comunicações101 relativas à actividade dos intermediários.

Pergunta 39: Um concessionário pode solicitar a um intermediário que, para além do
mandato assinado, apresente fotocópias dos bilhetes de identidade dos consumidores
que representa ou outra documentação102?

Sim, em determinadas circunstâncias. Importa não esquecer que, no âmbito de um sistema
de distribuição selectiva, um concessionário não pode vender veículos a motor novos103 a
revendedores independentes. Por esse motivo, um concessionário pode, se considerar
necessário, solicitar ao intermediário que comprove a identidade do comprador, a fim de
se certificar de que não vende a revendedores independentes.

Embora os concessionários possam, por sua iniciativa, solicitar aos clientes mais
documentação, se um fornecedor instruir os seus concessionários no sentido de
solicitarem sistematicamente tal documentação este comportamento não é abrangido pelo
regulamento.

5.3. Distribuidores autorizados de veículos a motor novos
(igualmente referidos nesta brochura como concessionários)

Os concessionários desempenham um papel fundamental  no desenvolvimento do mercado
único dos veículos a motor novos. Num sector que disponha de concessionários fortes e
independentes será adoptado, provavelmente, um comportamentos pró-concorrencial e
existirão mais  inovações, em benefício dos consumidores. O Regulamento (CE)
nº 1400/2002 confere aos concessionários maior liberdade para conduzirem as suas
actividades da forma que julgarem mais adequada. Nomeadamente, o novo regulamento
                                               

100 Por exemplo, o mandato pode ser válido para uma classe de veículos ou  para um dado modelo ou ser
mais específico.

101 Comunicação da Comissão relativa ao Regulamento (CEE) nº 123/85, de 12 de Dezembro de 1984,
relativo à aplicação do n° 3 do artigo 85° do Tratado CEE a certas categorias de acordos de
distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos automóveis, JO C 17 de 18.1.1985, p. 4, e
Comunicação da Comissão – Clarificação das actividades dos intermediário no sector automóvel, JO
C 329 de 18.12.1991, p. 20. Com base nestas comunicações, podia ser solicitado aos intermediários,
por exemplo, que não mantivessem o seu escritório nas mesmas instalações de um supermercado.
Outro elemento que dificultava as suas actividades consistia no facto de poder ser solicitado a um
concessionário de automóveis que não vendesse mais de 10% dos veículos novos através do mesmo
intermediário.

102 Como passaportes ou outros documentos comprovativos da identidade dos consumidores (facturas de
serviços públicos, etc.).

103 A qualidade de novo de um veículo é decidida com base nos  usos comerciais. Para um comprador,
um veículo que tenha sido registado e utilizado por outro consumidor já não é novo. Em
contrapartida, é novo um veículo que tenha estado registado em nome de um concessionário durante
um dia e não tenha sido utilizado.
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reduziu consideravelmente as possibilidades de os fabricantes e os seus importadores
imporem aos seus concessionários medidas que não sejam indispensáveis para a
distribuição de veículos a motor novos ou para a prestação de serviços de reparação e
manutenção.

Contrariamente ao que se verificava em relação à anterior isenção por categoria, ao abrigo
do Regulamento (CE) nº 1475/95, o Regulamento (CE) nº 1400/2002 apenas abrange
acordos nos termos dos quais:

– o fabricante dos veículos, ou o seu importador, não obrigue os concessionários a
assegurarem a reparação e a manutenção dos veículos vendidos ou a distribuírem
directamente peças sobressalentes. Os concessionários devem poder subcontratar os
serviços de reparação e de manutenção a oficinas de reparação autorizadas
pertencentes à rede da marca em causa;

– os concessionários possam assumir a representação de outras marcas;

– os fabricantes ou importadores não limitem as entregas de veículos novos aos
concessionários, se tal comportamento limitar a capacidade dos concessionários de
venderem veículos a clientes particulares na União Europeia;

– os concessionários de um sistema de distribuição selectiva possam vender activa e
passivamente a qualquer utilizador final e, após 1 de Outubro de 2005, possam abrir
novos estabelecimentos de venda ou entrega para a distribuição de novos automóveis
de passageiros e veículos comerciais ligeiros em qualquer local da UE em que
prevaleça a distribuição selectiva;

– os concessionários integrados num sistema de distribuição exclusivo tenham toda a
liberdade de vender activamente no seu território e nos territórios não abrangidos pela
distribuição exclusiva e de vender passivamente nos territórios exclusivos dos outros
distribuidores.

5.3.1. Vendas de veículos novos por concessionários

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 pretende proporcionar aos concessionários mais
oportunidades de fornecer veículos a motor novos a todos os consumidores, sejam estes
locais, nacionais ou de outro Estado-Membro. As restrições directas das vendas, activas
ou passivas, não são abrangidas pelo regulamento104.

Nos termos do novo regulamento, qualquer sistema de distribuição, selectivo ou
exclusivo, deve ser organizado de forma a que todas as categorias de consumidores
possam comprar veículos novos a qualquer concessionário, independentemente do
número de veículos que compram105.

                                               

104 Ver décimo sexto considerando.

105 Por exemplo, uma empresa de aluguer de automóveis ou qualquer outro operador de frota, como uma
empresa de locação financeira, compra normalmente um grande número de automóveis a um único
fornecedor.
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Pergunta 40: As restrições às vendas activas e passivas dos concessionários são
abrangidas pelo regulamento?

Os concessionários integrados num sistema de distribuição selectiva devem poder fazer
vendas activas a qualquer utilizador final residente em qualquer parte da União Europeia
em que prevaleça a distribuição selectiva. Não obstante, os fornecedores podem impor
aos concessionários a obrigação de não venderem veículos novos a revendedores
independentes em zonas onde prevalece a distribuição selectiva. Se, em determinadas
zonas da União Europeia, os fornecedores recorrerem ao sistema de distribuição
exclusiva, os concessionários integrados no sistema de distribuição selectiva devem ser
autorizados a fazer vendas passivas a utilizadores finais e aos distribuidores não
autorizados dessas zonas106.

Se um fornecedor instaurar um sistema de distribuição exclusiva, os seus concessionários
devem poder fazer vendas activas no seu território exclusivo ou ao seu grupo de
consumidores exclusivo. Quanto aos demais compradores de um sistema de distribuição
exclusivo, quer se trate de utilizadores finais quer de revendedores de veículos a motor
novos, os concessionários devem poder servi-los passivamente. Se o fornecedor utilizar
um sistema de distribuição selectiva noutras zonas da União Europeia, os concessionários
integrados no sistema de distribuição exclusiva devem ser autorizados a fazer vendas
activas aos utilizadores finais e aos distribuidores não autorizados dessas zonas107.

Pergunta 41: De que forma garante o novo regulamento que um concessionário possa
vender veículos novos a qualquer consumidor, incluindo os consumidores locais,
consumidores de outras regiões do mesmo Estado-Membro e consumidores de outros
Estados-Membros?

O fornecimento de veículos a motor novos deve ser organizado de modo a que os
concessionários possam atender todos os consumidores que lhes pretendam adquirir
veículos. Os fabricantes devem satisfazer as encomendas de veículos a motor destinados a
consumidores de outras regiões do mercado comum da mesma forma que satisfazem as de
veículos destinados a consumidores locais, em especial no que se refere às condições de
preço e aos prazos de entrega. Nos termos do novo regulamento, os fabricantes terão,
pois, de instaurar sistemas de encomenda e de entrega que satisfaçam esta exigência. Para
tal, podem, por exemplo, instaurar um sistema de encomendas baseado no princípio do
“primeiro a chegar, primeiro a ser servido”. Um sistema de distribuição baseado em
quotas de fornecimento para um território de vendas mais pequeno do que o mercado
comum equivale a uma restrição indirecta das vendas e não é isento nos termos do
regulamento108.

O regulamento não obriga os fabricantes a instaurar um sistema de distribuição que
garanta prazos de entrega idênticos em todo o mercado comum. Contudo, os fabricantes
devem certificar-se de que os concessionários estão em posição de fornecer veículos

                                               

106 Ver décimo terceiro considerando. Para a definição de vendas activas e passivas, ver pergunta 12.

107 Nº 1, primeira parte da frase, do artigo 4º e orientações relativas às restrições verticais, ponto 52.

108 Ver décimo sexto considerando.
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novos nas mesmas condições aos seus clientes locais, nacionais e de outros Estados-
Membros.

Pode acontecer que, em determinadas circunstâncias, um fornecedor seja obrigado a
limitar as suas entregas aos concessionários, por exemplo em caso de greve ou de procura
superior à produção. Nessas circunstâncias, o fornecedor deve proceder às entregas sem
estabelecer qualquer discriminação entre os concessionários que vendem muitos veículos a
consumidores de outros Estados-Membros e os que o não fazem. Por exemplo, imagine-
se uma situação em que o concessionário A vende cinquenta veículos por mês,
principalmente a consumidores da cidade em que se encontra estabelecido. Por seu turno,
o concessionário B vende igualmente cinquenta veículos por mês, vinte e cinco a
consumidores da sua cidade e vinte e cinco a consumidores de outro Estado-Membro. Se,
num dado mês, se verificarem dificuldades de produção e o fornecedor for obrigado a
reduzir as entregas em quarenta por cento, este terá de entregar trinta veículos ao
concessionário A e os mesmos trinta veículos ao concessionário B.

Para evitar qualquer discriminação entre vendas locais e vendas a clientes residentes
noutras regiões do mercado comum, os sistemas de bonificação e quaisquer outros tipos
de incentivos financeiros ou não financeiros não podem basear-se no local de residência
ou estabelecimento dos compradores, nem no local em que o veículo será registado,
devendo limitar-se a ter em conta o total das vendas.

Pergunta 42: A forma  pela qual os veículos novos são entregues aos concessionários
deve diferir em função de o fornecedor funcionar no âmbito de um sistema de
distribuição selectiva ou de outro tipo de sistema de distribuição, como o sistema
baseado na exclusividade territorial?

Os princípios enunciados supra são aplicáveis independentemente do sistema de
distribuição instaurado pelo fornecedor, uma vez que, para o funcionamento do mercado
único, é fundamental que um concessionário possa vender veículos novos a todos os
consumidores, seja qual for o local de residência ou de estabelecimento do comprador de
um veículo a motor novo. Este princípio é aplicável independentemente do facto de o
concessionário ter direito a realizar vendas activas ou apenas passivas junto de
determinados grupos de consumidores ou em determinados territórios.

Pergunta 43: Um fornecedor pode acordar com os seus concessionários objectivos de
vendas para determinados territórios?

O novo regulamento permite que os fornecedores acordem com os seus concessionários
objectivos de vendas para determinadas áreas geográficas, que podem ser menores do que
o território do mercado comum. Contudo, esses objectivos de vendas acordados não
podem ser invocados para limitar as entregas de veículos a motor novos aos
concessionários109. Do mesmo modo, a distribuição do produto, a remuneração dos
concessionários ou os regimes de bonificações não podem basear-se no facto de os
veículos serem vendidos na área geográfica objecto do acordo, uma vez que tal
constituiria uma restrição indirecta do direito dos concessionários a efectuarem vendas
passivas a todos os consumidores do mercado comum.

                                               

109 Ver décimo sexto considerando.
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Pergunta 44: Os concessionários podem anunciar  e vender veículos novos pela
Internet?

Um sítio Web de um concessionário constitui um instrumento de venda passiva110 que este
pode utilizar para publicitar os seus serviços e para realizar transacções, utilização que,
nos termos do regulamento, não pode ser objecto de qualquer restrição. Do mesmo modo,
e ainda nos termos do regulamento, não pode ser imposta qualquer restrição à utilização
da Internet ou do correio electrónico pelo concessionário, em vez de métodos mais
tradicionais, como o correio normal ou o telefax, para a celebração de contratos de
venda111.

Os concessionários devem igualmente poder concluir acordos com sítios de reenvio da
Internet, que colocam os consumidores em contacto com os concessionários que estão em
condições de fornecer veículos. Os fabricantes de veículos podem exigir que os
concessionários que utilizam a Internet observem os requisitos qualitativos respeitantes à
promoção da marca de veículos a motor em causa. Os fornecedores podem igualmente
solicitar que os sítios de reenvio da Internet a que os seus concessionários subcontratam a
publicidade observem os seus requisitos qualitativos. Estes sítios, que podem promover a
venda de veículos a motor novos de uma ou várias marcas, podem igualmente remeter os
consumidores que pretendam comprar veículos novos para um dos concessionários
ligados ao sítio de reenvio em causa.

Pergunta 45: Os concessionários podem recorrer ao correio electrónico ou a cartas
personalizadas para contactar potenciais clientes?

O recurso ao correio electrónico e a cartas personalizadas para promover activamente
veículos e serviços junto de utilizadores finais do mercado único constitui um método de
vendas activas. Nos termos do regulamento112, os fornecedores não podem impedir os
concessionários integrados em sistemas de distribuição selectiva de recorrer a estes
métodos. Os concessionários integrados em sistemas de distribuição exclusiva devem
poder contactar activamente os seus consumidores exclusivos, não podendo ser impedidos
de responder a pedidos espontâneos de outros consumidores, ainda que se trate de
consumidores exclusivos de outros concessionários. Por exemplo, num sistema de
distribuição exclusiva em que a cada concessionário é atribuído um território, o
fornecedor pode proibir a comercialização de veículos novos através de correio
electrónico ou de cartas personalizadas dirigidas a clientes situados no território de vendas
exclusivo de outro concessionário. Estes concessionários apenas podem utilizar estes
métodos de vendas activas em zonas de distribuição selectiva.

                                               

110 Ver décimo quinto considerando e nº 1, alínea e) do artigo 4º, bem como as orientações relativas às
restrições verticais, ponto 51.

111 Ver décimo quinto considerando.

112 Ver nº 1, alíneas d) e e) do artigo 4º.
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5.3.1.1. Venda de veículos a motor novos a consumidores através de
um intermediário

As questões relacionadas com o fornecimento de veículos a motor novos a utilizadores
finais que mandataram um intermediário são abordadas na secção 5.2.

5.3.1.2. Venda de veículos a motor novos a empresas de locação
financeira

O regulamento não cobre obrigações que limitem a capacidade dos concessionários
venderem serviços de locação financeira113, incluindo a locação financeira praticada pelo
próprio concessionário, ou na sua qualidade de agente de uma empresa de locação
financeira da sua escolha, ou por intermédio de uma empresa de locação financeira a ele
ligada.

Pergunta 46: Os concessionários podem vender veículos a motor novos a empresas de
locação financeira?

Sim. O fornecimento de veículos novos a empresas de locação financeira constitui uma
prática legítima efectuada pelos concessionários, na medida em que as empresas de
locação financeira são consideradas, em princípio, utilizadores finais114.

Não obstante, os fornecedores integrados em sistemas de distribuição selectiva podem
impedir que os seus concessionários forneçam bens contratuais a empresas de locação
financeira sempre que exista um risco comprovável de essas empresas revenderem os
veículos em causa em estado novo. O nº 1, alínea w), do artigo 1º estabelece claramente
que os contratos de locação financeira que prevejam uma transferência de propriedade ou
uma opção de compra do veículo antes do termo de vigência do contrato e que permitam
ao locatário comprar o veículo à empresa de locação financeira a qualquer momento,
nomeadamente enquanto o veículo ainda é novo, equiparam a empresa de locação a um
revendedor independente.

Pergunta 47: Um fornecedor que instituiu um sistema de distribuição selectiva pode
obrigar uma empresa de locação financeira à qual um concessionário venda um veículo
novo a assinar um compromisso de não revender o veículo novo tendo em vista a
obtenção de lucros?

É legítimo que um fornecedor que tem um sistema de distribuição selectiva tome as
medidas adequadas para se certificar de que os seus concessionários não vendem veículos
a motor novos a revendedores que não fazem parte do sistema. Por esse motivo, pode
solicitar aos seus concessionários que tomem as medidas adequadas para impedir que os
compradores revendam os veículos novos. Para impedir uma empresa de locação

                                               

113 Ver trigésimo considerando e nº 2, alínea a) do artigo 5º.

114 Ver nº 1, alínea w) do artigo 1º.
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financeira de revender um veículo a motor novo, os concessionários podem pedir-lhe que
assine uma declaração, comprometendo-se a não revender os automóveis novos.

Pergunta 48: Um fornecedor pode solicitar aos seus concessionários que obtenham e lhe
transmitam cópias dos acordos de locação antes de venderem veículos a empresas de
locação financeira?

Não. Tal equivaleria a uma restrição indirecta das vendas e a uma restrição grave da
concorrência115. Permitiria ainda que os concessionários e os fornecedores obtivessem
informações sobre os termos e as condições dos contratos de locação financeira e sobre a
identidade dos locatários. No entanto, os fornecedores podem solicitar aos seus
concessionários que verifiquem, antes de realizarem a primeira venda a uma dada empresa
de locação financeira, as condições gerais aplicadas pela empresa em causa, de modo a
evitar uma eventual venda a um revendedor não autorizado.

Pergunta 49: Uma empresa de locação financeira pode comprar a um concessionário
automóveis novos para os quais ainda não tem locatário?

Sim e o fornecedor não se pode recusar a satisfazer as encomendas em causa, ainda que a
empresa de locação financeira pretenda utilizar os veículos novos para constituir
existências116. Qualquer pedido à empresa de locação financeira no sentido de indicar um
cliente antes da compra constituiria uma restrição indirecta das vendas e uma restrição
grave da concorrência117.

5.3.2. Distribuição de diversas marcas de veículos a motor pelo
concessionário (multimarquismo)

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 simplifica as condições que os fornecedores podem
impor aos concessionários que pretendam distribuir igualmente veículos de outras marcas.
Um fornecedor que pretenda ver os seus acordos isentos ao abrigo do regulamento deve
autorizar os seus concessionários a vender veículos de fornecedores concorrentes. A única
restrição que pode impor consiste na obrigação de o concessionário expor os modelos de
outros fornecedores em áreas separadas do mesmo salão de exposição. Além disso, se o
concessionário dispuser de vendedores diferentes para cada marca e o fornecedor
concordar em pagar todos os custos suplementares, este acordo é abrangido pelo
regulamento.

O fornecedor pode impor aos concessionários que distribuem diversas marcas os mesmos
critérios de qualidade que aplica aos concessionários que representam apenas a sua marca,
incluindo os relativos à decoração do salão de exposição e à formação dos vendedores.
Contudo, se o salão de exposição do concessionário não for suficientemente grande para
permitir a exposição de todos os veículos ou para acolher toda a decoração que um
                                               

115 Ver nº 1, alínea b) do artigo 4º.

116 Ver Decisão da Comissão de 10 de Outubro de 2001 - DaimlerChrysler – (processo COMP/36.264 -
Mercedes-Benz), pontos 176 e 201 e seguintes.

117 Ver nº 1, alínea b) do artigo 4º.
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concessionário de uma única marca deve, em princípio, expor ou utilizar, o fornecedor
deve modular esta obrigação, no que se refere ao espaço necessário para expor os
veículos, de modo a permitir ao concessionário a exposição de veículos de outros
construtores no salão de exposição de que dispõe118. Saber se estas condições são
satisfeitas num caso específico é uma questão de facto. Os acordos devem conferir às
partes o direito de submeter eventuais litígios sobre esta matéria a peritos ou árbitros
independentes ou a um tribunal nacional119.

Pergunta 50: Um concessionário pode beneficiar de margens mais elevadas ou de
bonificações se vender veículos de um único fornecedor?

Não. Tais medidas equivaleriam a uma restrição indirecta do direito dos concessionários
de venderem marcas concorrentes e não seriam abrangidas pelo regulamento120. Por
conseguinte, todos os concessionários devem beneficiar de margens e bonificações
equivalentes, independentemente do facto de venderem veículos de um único fornecedor
ou de vários.

Pergunta 51: Que nível de separação pode ser exigido por um fornecedor no que
respeita à exposição das diferentes marcas no mesmo salão de exposição?

O regulamento permite que os fornecedores obriguem os concessionários a expor os
veículos das suas marcas em áreas específicas da marca do mesmo salão de exposição.
Qualquer obrigação de uma maior separação, como por exemplo a colocação de uma
parede ou de uma cortina, ou ainda a obrigação de observar uma distância tão grande
entre os veículos de diferentes marcas que os concessionários ficassem impossibilitados de
expor veículos de outras marcas (devido, nomeadamente, às pequenas dimensões do salão
de exposição) ou tivessem grande dificuldade em fazê-lo (por exemplo, por o fornecedor
exigir que os seus veículos fossem expostos junto à montra), não seria abrangida pelo
regulamento.

Pergunta 52: Um fornecedor pode obrigar um concessionário a ter símbolos da marca
no seu salão de exposição?

Os fornecedores podem obrigar todos os seus concessionários a ter uma decoração que
promova a imagem da marca, desde que tal não obste à venda de outras marcas. Por
exemplo, um fornecedor pode obrigar todos os seus concessionários a colocar uma
carpete de luxo na parte do salão de exposição em que expõem a sua marca e a expor
sinalização relacionada com a marca que possa ser vista do exterior. Podem igualmente
obrigar os concessionários a expor unicamente os seus veículos num edifício de alta
qualidade. Todavia, os fornecedores não podem exigir que os concessionários que
pretendam distribuir igualmente outra marca disponham de uma entrada para os clientes
diferenciada em função da marca. Do mesmo modo que não podem, por exemplo, exigir a

                                               

118 Ver vigésimo sétimo considerando.

119 Nº 6 do artigo 3º.

120 Ver nº 1, alínea a) do artigo 5º e nº 1, alínea b) do artigo 1º.
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um concessionário que vende marcas de fornecedores concorrentes que altere a totalidade
do interior ou do exterior do salão de exposição de forma a relacioná-lo com a sua marca.

5.3.3. Direito de abertura de estabelecimentos de venda suplementares
(proibição da “cláusula de localização”)

A partir de 1 de Outubro de 2005, o Regulamento (CE) nº 1400/2002121 deixa de
abranger as obrigações que tenham em vista impedir os concessionários de veículos de
passageiros e de veículos comerciais ligeiros integrados em sistemas de distribuição
selectiva de abrir estabelecimentos de venda ou de entrega suplementares noutras áreas do
mercado comum em que seja utilizada a distribuição selectiva. Deste modo, os
concessionários podem explorar novas oportunidades comerciais, na medida em que se
podem estabelecer fisicamente junto de potenciais clientes que se encontram longe do seu
estabelecimento inicial, incluindo clientes de outros Estados-Membros. Esta liberdade irá
reforçar a concorrência entre produtos de uma mesma marca em toda a Europa, em
benefício dos consumidores, e irá permitir aos concessionários expandir as suas
actividades e adquirir uma maior independência em relação aos seus fornecedores, ao
mesmo tempo que lhes permitirá tornarem-se distribuidores de dimensão europeia de
veículos a motor novos.

No entanto, são abrangidas pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002 as restrições à abertura
de estabelecimentos suplementares aplicáveis a concessionários de veículos a motor que
não sejam veículos de passageiros ou veículos comerciais ligeiros, a saber, de camiões
médios e pesados e autocarros122. Parte-se do princípio que a maior parte dos
compradores de veículos destes tipos os utilizam num contexto comercial, pelo que estão
em melhor posição para os comprarem a um concessionário situado noutra área do
mercado comum e para obter condições de venda mais favoráveis do que os
consumidores privados.

O regulamento autoriza os fornecedores a proibir os concessionários integrados num
sistema de distribuição exclusiva de abrirem novos estabelecimentos em mercados
cobertos por esses sistemas. No entanto, uma vez que esses concessionários podem
vender veículos novos a todos os clientes, incluindo a revendedores não autorizados, do
mercado comum, parte-se do princípio de que esses revendedores organizarão a
arbitragem entre os diferentes mercados e explorarão as novas oportunidades comerciais
surgidas noutras partes do mercado comum.

Pergunta 53: Que tipo de estabelecimentos podem abrir, a partir de 1 de Outubro de
2005, os concessionários integrados em sistemas de distribuição selectiva?

A partir de 1 de Outubro de 2005, os concessionários integrados em sistemas de
distribuição selectiva abrangidos pelo regulamento podem abrir novos estabelecimentos de
venda ou de entrega noutras partes do mercado comum em que os fornecedores utilizem
sistemas de distribuição selectiva.

                                               

121 Ver nº 2, alínea b) do artigo 5º e nº 2 do artigo 12º.

122 Ver igualmente a resposta à pergunta 16.
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Um estabelecimento de venda compreende um salão de exposição e todas as infra-
estruturas necessárias para a venda de veículos a motor novos. Compreende, por
exemplo, um salão de exposição para expor veículos a motor novos, os gabinetes
necessários, os vendedores e veículos de demonstração. Cabe ao concessionário
responsável pelo estabelecimento de venda decidir se entrega os novos automóveis no
estabelecimento de venda ou se os entrega noutro local.

Num estabelecimento de entrega os veículos, vendidos noutro local, são entregues ao seu
utilizador final. Pode compreender um espaço de escritório, um armazém ou uma área
para a preparação dos veículos para entrega e o pessoal necessário para proceder às
entregas. Os concessionários devem ser autorizados a combinar estabelecimentos de
entrega e estabelecimentos de venda, desde que satisfaçam os critérios de qualidade
pertinentes para ambos. Nos termos do regulamento, os concessionários integrados num
sistema de distribuição selectiva devem poder fazer vendas activas de veículos a motor
novos123. Por conseguinte, os concessionários não podem ser impedidos de colocar
material publicitário num ponto de entrega nem de distribuir brochuras sobre os veículos
ou os serviços que oferecem.

Pergunta 54: Se um concessionário integrado num sistema de distribuição selectiva
decidir abrir um novo estabelecimento noutro local, a que padrões deverá o novo
estabelecimento corresponder?

Terá de corresponder aos mesmos padrões dos estabelecimentos de venda similares da
zona em que se situar. Por exemplo, se um concessionário de uma zona rural decidir abrir
um novo estabelecimento de venda numa das principais ruas de uma grande cidade, o
fornecedor pode obrigá-lo a satisfazer os padrões de qualidade, em matéria de sinalização
e de exposição dos veículos, observados pelos estabelecimentos existentes nessa zona ou
em zonas urbanas similares.

Se um concessionário de uma zona julgar conveniente abrir um ponto de entrega noutra
zona, esse ponto de entrega terá de observar os mesmos padrões de qualidade que os
outros pontos de entrega dessa zona ou de zonas similares124. Todavia, os fornecedores
não podem, por exemplo, exigir que um ponto de entrega disponha do mesmo pessoal que
um salão de exposição, já que tal representaria uma restrição indirecta das vendas activas
e constituiria um meio de, indirectamente, reintroduzir uma cláusula de localização.

Pergunta 55: Um concessionário integrado num sistema de distribuição selectiva pode
encerrar o estabelecimento inicial, em relação ao qual está autorizado pelo fornecedor,
e abrir outro estabelecimento noutro local?

Não sem a aprovação do fornecedor, que continuará a poder acordar com o
concessionário a localização do seu estabelecimento inicial. Deste modo, os fornecedores
de veículos a motor novos podem certificar-se de que as suas redes cobrem todas as áreas
geográficas do mercado comum.

                                               

123 Ver nº 1, alíneas b) e d) do artigo 4º.

124 Ver final do vigésimo nono considerando.
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Pergunta 56: Se um concessionário integrado num sistema de distribuição selectiva
pretender abrir um estabelecimento de venda suplementar ou de entrega, deve obter a
autorização do fornecedor e concluir um novo acordo de distribuição para esse
estabelecimento?

Para estarem abrangidos pelo regulamento, os concessionários integrados num sistema de
distribuição selectiva devem poder abrir novos estabelecimentos sem terem de pedir
autorização ao fornecedor. Por conseguinte, não é necessário concluírem novos acordos.
Não obstante, os fornecedores podem requerer que os novos estabelecimentos observem
os padrões de qualidade aplicáveis aos estabelecimentos do mesmo tipo situados na
mesma área geográfica.

Pergunta 57: A quem pode o concessionário adquirir os veículos que vende no novo
estabelecimento de venda?

O concessionário pode adquirir os veículos que vende no novo estabelecimento ao(s)
fornecedor(es) que lhe fornece(m) veículos para o seu estabelecimento inicial. Além disso,
pode adquiri-los a qualquer outro concessionário ou grossista da marca em causa, em
qualquer área do mercado comum.

O fornecedor deverá tomar as medidas necessárias para se certificar de que o
concessionário poderá comprar veículos a motor novos em número suficiente para
satisfazer a procura do seu estabelecimento inicial (principal) e do(s) seu(s) novo(s)
estabelecimento(s). Qualquer restrição do abastecimento equivaleria a uma restrição
indirecta ao direito do concessionário de abrir novos estabelecimentos noutras zonas do
mercado comum. Esta restrição verificar-se-ia igualmente se os preços grossistas ou
quaisquer outros incentivos financeiros fossem subordinados à venda do veículo através
do estabelecimento inicial (principal) ou do estabelecimento suplementar.

5.3.4. Fornecimento de veículos novos aos concessionários

Pergunta 58: Um concessionário integrado num sistema de distribuição selectiva pode
ser impedido de obter veículos de outro concessionário autorizado da mesma marca
estabelecido no mesmo ou noutro Estado-Membro?

Não. Nos termos do regulamento, os concessionários autorizados integrados num sistema
de distribuição selectiva não podem ser impedidos de comprar a outro concessionário
autorizado estabelecido em qualquer parte do mercado único125.

Pergunta 59: Um fornecedor pode sujeitar a prazos de entrega mais longos veículos
destinados a utilizadores finais estrangeiros ou vendidos através de um estabelecimento
de venda  suplementar?

Não. Tal actuação constituiria uma restrição das vendas (activas ou passivas) a
utilizadores finais e, por conseguinte, uma restrição grave da concorrência.

                                               

125 Ver nº 1, alínea c) do artigo 4º.
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5.3.5. Litígios sobre questões contratuais

A fim de facilitar a rápida resolução de eventuais litígios surgidos entre as partes em
acordos de distribuição, susceptíveis de obviar a uma concorrência efectiva, os acordos só
serão abrangidos pela isenção se previrem a possibilidade de qualquer das partes recorrer
a um perito independente ou a um árbitro. Isto não afecta o direito de cada uma das partes
intentar uma acção num tribunal nacional126.

Pergunta 60: Em que circunstâncias prevê o regulamento que os litígios entre um
fornecedor e um concessionário sejam submetidos a um perito ou a um árbitro?

O regulamento estabelece que todos os acordos verticais devem prever o direito de cada
uma das partes submeter os litígios relativos ao cumprimento das respectivas obrigações
contratuais a um perito independente, como seja um mediador, ou a um árbitro. Estes
litígios podem dizer respeito, nomeadamente, às obrigações de fornecimento, à definição e
observância de requisitos em matéria de existências ou a objectivos de vendas acordados,
ao cumprimento de uma obrigação de fornecimento ou de utilização de veículos de
demonstração, às condições para a venda de diferentes marcas, à questão de saber se uma
proibição de operar fora de um local de estabelecimento autorizado limita a capacidade do
distribuidor de veículos a motor, à excepção de veículos de passageiros e de veículos
comerciais ligeiros, de expandir as suas actividades127 ou a questões relacionadas com o
pré-aviso de denúncia de um acordo, nomeadamente a questão de saber se a denúncia de
um acordo é justificada pelas razões invocadas no pré-aviso128.

Pergunta 61: Quem pode intervir como perito independente ou árbitro e de que forma
deve um perito independente ou árbitro ser designado?

Qualquer pessoa que ambas as partes considerem qualificada para intervir nessa qualidade
pode ser designada perito independente ou árbitro. Se a situação se colocar, as partes são
livres de decidir quem pretendem designar e se preferem designar uma, duas, três ou mais
pessoas para intervir(em) na qualidade de perito(s) ou árbitro(s). Todavia, nenhuma parte
pode decidir unilateralmente da identidade do perito ou árbitro. No caso de não chegarem
a acordo, as partes devem adoptar um dos procedimentos de designação habituais nesses
casos, como por exemplo a designação pelo presidente de um tribunal ou pelo presidente
de uma câmara de comércio e indústria. É aconselhável que os acordos verticais
especifiquem o tipo de designação a utilizar nestas situações.

5.3.6. Direito dos concessionários de decidirem prestar ou não serviços de
pós-venda ( reparação e manutenção)

Ao contrário do Regulamento (CE) nº 1475/95129, o novo regulamento não permite que
os fabricantes obriguem os seus concessionários a prestar serviços de reparação e
                                               

126 Ver décimo primeiro considerando e nº 6 do artigo 3º.

127 Ver décimo oitavo considerando.

128 Ver décimo primeiro considerando e nº 6 do artigo 3º.
129 Ver, nomeadamente, o nº 1, pontos l) e 6) do artigo 4º e nº 1, alíneas a) e b) do artigo 5º.
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manutenção. Permite, pois, que os concessionários se especializem na distribuição de
veículos, o que pode constituir uma opção particularmente interessante para os
concessionários que pretendam vender veículos novos de diferentes construtores.

Se um concessionário decidir não assegurar directamente os serviços de reparação e
manutenção, o seu fornecedor pode exigir-lhe que subcontrate esses serviços a uma
oficina de reparação autorizada pertencente à mesma rede da marca130. Para que, aos
olhos dos consumidores, tudo seja mais transparente, o fabricante pode igualmente exigir
ao concessionário que indique o nome e o endereço da oficina de reparação autorizada
antes da celebração do contrato de venda. Ademais, no caso de a oficina de reparação não
se situar na proximidade imediata do salão de exposição, o fornecedor pode ainda exigir
que o concessionário informe os seus clientes da distância que separa a oficina de
reparação do salão de exposição. No entanto, o fornecedor apenas pode impor esta
exigência se impuser uma idêntica aos concessionários com oficina de reparação própria,
mas que não se situe na proximidade imediata do estabelecimento de venda.

No âmbito da subcontratação, uma oficina de reparação autorizada compromete-se a
cooperar  como parceiro de serviços privilegiado do concessionário e a oferecer todos os
tipos de serviços pós-venda aos clientes do concessionário. Em princípio, estes serviços
incluem a reparação e a manutenção, mas também as acções decorrentes do cumprimento
das garantias, os trabalhos específicos no seguimento da convocação do veículo e a
assistência gratuita facultados pelo fabricante do veículo através da oficina de reparação
autorizada131.

Pergunta 62: Um concessionário autorizado de uma dada marca pode ser impedido, ao
abrigo do regulamento, de manter igualmente uma oficina de reparação independente
dessa marca?

Não. No entanto, enquanto oficina de reparação independente, a sua oficina não pode
beneficiar das mesmas vantagens que uma oficina de reparação autorizada.
Nomeadamente, pode não ter direito a ser remunerado pelo fornecedor pelas reparações
efectuadas a veículos sob garantia.  Mantém-se assim a obrigação de subcontratar a uma
oficina de reparação autorizada da rede do fabricante a prestação dos serviços de
reparação e manutenção cobertos pela garantia dos veículos novos que vende.

5.3.7. Transferência/venda de concessões ou de oficinas de reparação
autorizadas

Para fomentar a integração do mercado e permitir aos distribuidores e às oficinas de
reparação autorizadas a exploração de novas oportunidades comerciais e a expansão das
suas actividades, a fim de se tornarem mais independentes, o Regulamento (CE)
nº 1400/2002 prevê que estes sejam autorizados a comprar outras empresas do mesmo
tipo que vendam ou reparem a mesma marca de veículos a motor. Para este efeito,
qualquer acordo vertical entre um fornecedor e um distribuidor ou oficina de reparação
autorizada deve prever o direito de este último transferir todos os seus direitos e

                                               

130 Nº 1, alínea g) do artigo 4º.
131 Ver décimo sétimo considerando.
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obrigações para qualquer outra empresa à sua escolha do mesmo tipo, que venda ou
repare a mesma marca de veículos a motor, no âmbito do sistema de distribuição132.

Pergunta 63: Um fornecedor pode impedir um concessionário de vender a sua concessão
a outro concessionário da rede do mesmo fabricante?

Para serem abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002, os acordos de distribuição
de veículos a motor novos devem incluir uma cláusula nos termos da qual o fornecedor
concorda com a transferência da concessão, e de todos os inerentes direitos e obrigações,
para outro concessionário da rede do fabricante133.

Por exemplo, imagine-se que o fabricante de automóveis A tem acordos de concessão
compatíveis com o regulamento com a Dupont, em Paris, e a Smith, em Londres. A
Dupont e a Smith são detidas e exploradas, respectivamente, pela Franco S.A. e pela
Anglo Plc. Se a Anglo quiser vender a Smith134 à Franco, nem o fabricante A nem o seu
importador se podem opor à venda135. Neste exemplo, tanto a Franco como a Anglo são
consideradas “distribuidores”, na acepção do regulamento, uma vez que são empresas
ligadas à Dupont e à Smith.

Pergunta 64: Um fornecedor pode impedir um concessionário de vender a sua concessão
a outro concessionário que tenha recebido o pré-aviso de denúncia do seu acordo?

Para o acordo de distribuição ser abrangido pelo regulamento e desde que o
concessionário que recebeu o pré-aviso de denúncia satisfaça todos os critérios de
qualidade do fornecedor, o fornecedor não pode impedir a transferência da concessão.

Pergunta 65: Um fornecedor cujo acordo de distribuição esteja abrangido pelo
regulamento pode impedir um concessionário que tenha recebido o pré-aviso de
denúncia do acordo de transferir a sua concessão para outro concessionário?

Não. O regulamento não abrange uma restrição deste tipo. Contudo, a transferência não
altera o facto de o acordo de concessão transferido caducar no termo do prazo de pré-
aviso. Por conseguinte, o concessionário apenas disporá de uma concessão adicional
durante um período limitado, até ao termo do prazo de pré-aviso.

                                               

132 Ver décimo considerando e nº 3 do artigo 3º.

133 Incluindo concessionários autorizados pelo fabricante noutros Estados-Membros da UE.
134 É irrelevante o facto de a Smith ser uma sociedade anónima, da qual é transferida uma parte das

acções que permite controlar a empresa, ou funcionar sob uma forma jurídica mais simples e ser
vendida como empresa, com todos os seus activos, direitos e obrigações.

135 Por exemplo, invocando uma cláusula contratual, como uma cláusula de “mudança de propriedade”,
que permitiria aos fornecedores vetar a transferência da propriedade.
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Pergunta 66: Nos termos do regulamento, um concessionário pode ser impedido de
transferir a sua concessão para uma oficina de reparação autorizada?

Sim. O direito de vender apenas é válido para transferências para um membro da rede do
mesmo tipo, isto é, de um concessionário para outro, de uma oficina de reparação
autorizada para outra oficina de reparação autorizada136.

5.3.8. Termo do acordo de concessão

Pergunta 67: O regulamento prevê um período mínimo de vigência para os acordos de
concessão?

Nos termos do regulamento, os acordos podem ser concluídos por um período
indeterminado137 ou por um período determinado138. No caso de acordos concluídos por
um período determinado, esse período não pode ser inferior a cinco anos. Para efeitos do
regulamento, um acordo de cinco anos que preveja que ambas as partes têm o direito de
rescindir o acordo antes do termo do período de cinco anos139 é considerado como sendo
um acordo de duração inferior a cinco anos.

Pergunta 68: O acordo prevê prazos mínimos de pré-aviso de denúncia?

Uma parte que não pretenda renovar um acordo de duração determinada deve informar a
outra parte da sua intenção de não renovar o acordo seis meses antes do termo do
acordo140.

Uma parte que pretenda denunciar um acordo de duração indeterminada deve, em
princípio, comunicar a sua intenção à outra parte com a antecedência mínima de dois
anos. Contudo, se um fornecedor for obrigado por lei ou por acordo especial a pagar uma
compensação apropriada pela rescisão do acordo, ou se pretender rescindir o acordo pela
necessidade de reorganizar a totalidade ou uma parte substancial da sua rede, o período
de pré-aviso de denúncia é, no mínimo, de um ano141.

A necessidade de reorganização pode resultar do comportamento dos concorrentes ou de
outros factores económicos, motivados por decisões internas de um fabricante ou por
factores externos, por exemplo, o encerramento de uma empresa que empregava
importante mão-de-obra numa dada região. Dada a grande diversidade de situações que
podem surgir, não seria realista procurar enunciar todas as razões susceptíveis de motivar
uma reorganização.

                                               

136 Nº 3 do artigo 3º e décimo considerando.

137 Por outras palavras, o acordo não prevê uma data de termo.
138 Nº 5 do artigo 3º.
139 Se todas as obrigações de base forem cumpridas.
140 Nº 5, alínea a) do artigo 3º. As consequências da ausência de notificação devem ser avaliadas à luz da

legislação nacional.
141 Nº 5, alínea b) do artigo 3º.
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Contudo, é pertinente e objectiva a questão de saber se é ou não necessária a
reorganização de uma rede, e o facto de o fornecedor considerar que tal reorganização é
necessária não basta para resolver a questão em caso de litígio. Neste caso, incumbirá ao
juiz nacional ou ao árbitro decidir, tendo em conta as circunstâncias do caso.

Se a reorganização afecta ou não uma “parte substancial” da rede terá de ser determinado,
caso a caso, à luz da organização específica da rede do fabricante. “Substancial” implica
simultaneamente um aspecto económico e um aspecto geográfico, que se pode limitar à
rede, ou a parte da rede, num dado Estado-Membro.

Pergunta 69: Há circunstâncias excepcionais que permitam que uma parte num acordo
vertical compatível com o regulamento o denuncie sem pré-aviso?

A questão de saber se as partes num acordo têm o direito de denunciar o acordo a
qualquer momento sem pré-aviso em caso de incumprimento de uma ou várias obrigações
de base pela outra parte deve ser apreciada à luz do direito nacional. As partes devem
determinar, por comum acordo ou, em caso de desacordo, por recurso a um perito
independente ou a um árbitro ou por acção intentada no tribunal competente, nos termos
da legislação nacional, se as razões invocadas na denúncia são suficientes142.

Pergunta 70: Os fornecedores são obrigados, nos termos do regulamento, a justificar a
denúncia de um acordo com um concessionário ou uma oficina de reparação
autorizada?

Para estar abrangido pelo regulamento, um fornecedor que pretenda rescindir um acordo
com um concessionário deve apresentar, por escrito, razões pormenorizadas, objectivas e
transparentes143. Esta condição foi incluída com vista a evitar que os fornecedores
rescindissem acordos devido a um comportamento pró-concorrencial de um
concessionário ou de uma oficina de reparação, nomeadamente a venda, activa ou passiva,
a consumidores estrangeiros, a venda de marcas de outros fornecedores ou a
subcontratação dos serviços de reparação e manutenção.

Em caso de litígio, incumbe ao árbitro ou ao tribunal nacional decidir se as razões
apresentadas justificam a rescisão do acordo e, nomeadamente, encontrar uma solução
adequada no caso de as razões apresentadas não justificarem a rescisão. Na tomada de
decisão quanto à pertinência das razões apresentadas para a rescisão, o árbitro ou juiz
pode ter em conta uma série de elementos, incluindo o próprio acordo, as obrigações
impostas pelo direito nacional e pelo regulamento.

O regulamento enuncia uma série de tipos de comportamento dos concessionários que os
fornecedores não podem proibir. Se, em vez de proibir estes tipos de comportamento, um
fornecedor procurasse evitá-los ou pôr-lhes termos mediante a rescisão de um acordo de
concessão, tal equivaleria a uma restrição indirecta grave da concorrência, pelo que o
acordo de distribuição em causa deixaria de estar abrangido pela isenção. A questão de
saber se o fornecedor decidiu rescindir o acordo pelas razões apresentadas na denúncia ou

                                               

142 Nº 6 do artigo 3º.

143 Nº 4 do artigo 3º.
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se para pôr termo a um comportamento pró-concorrencial é uma questão de facto que
pode ser determinada pelo perito independente, pelo árbitro ou por um tribunal nacional.

Pergunta 71: O fornecedor é obrigado a apresentar razões para a não renovação de um
acordo concluído por um período determinado?

Não. O regulamento não exige que o fornecedor apresente as razões por que não pretende
renovar um acordo concluído por um período determinado144.

5.4. Oficinas de reparação autorizadas

A definição de oficina de reparação autorizada consta do nº 1, alínea l) do artigo 1º do
regulamento. De acordo com essa definição, trata-se de uma empresa que pertence à rede
de prestadores “oficiais” de serviços de reparação e manutenção criada por um fornecedor
(o construtor de veículos ou o seu importador). A expressão “oficina de reparação
autorizada” é nova, dado que nos termos do Regulamento (CE) nº 1475/95, tanto a venda
a retalho de automóveis como a sua reparação e manutenção eram normalmente
asseguradas, no âmbito das redes dos fornecedores, pelo mesmo tipo de empresas,
normalmente designadas “concessionários”. Em contrapartida, o Regulamento (CE)
nº 1400/2002 parte de um conceito diferente: a distribuição de veículos a motor novos e a
prestação de serviços de reparação e manutenção deixam de estar obrigatoriamente
ligadas, podendo ser asseguradas por empresas distintas.

Neste contexto, o Regulamento (CE) nº 1400/2002 não permite que os fornecedores
imponham aos concessionários a obrigação de prestar serviços de reparação e
manutenção145. Do mesmo modo, não permite que os fornecedores obriguem as suas
oficinas de reparação autorizadas a distribuir veículos a motor novos146.

O regulamento abrange a utilização, por um fornecedor, de um sistema de distribuição
selectiva quantitativa ou de um sistema de distribuição exclusiva para a sua rede de
oficinas de reparação autorizadas até ao limite de uma quota de mercado de 30%147. Para
as redes de oficinas de reparação autorizadas que superem este limiar, o regulamento
abrange apenas o sistema de selecção qualitativa das oficinas de reparação autorizadas148.

                                               

144 Contudo, nalguns Estados-Membros o direito civil nacional pode exigir que sejam apresentadas
razões.

145 Nº 1, alínea g) do artigo 4°. Ver igualmente vigésimo segundo considerando que explica um aspecto
importante das restrições graves enunciadas no n° 1, alíneas g) e h) do artigo 4º e que respeita,
explicitamente, à exclusão de qualquer obrigação ou incentivo, directo ou indirecto, que implique
uma ligação entre as actividades de venda e as actividades de assistência ou que faça depender a
realização de uma dessas actividades da realização da outra.

146 Nº 1, alínea h) do artigo 4°.

147 Nº 1, primeiro parágrafo do artigo 3º.

148 Nº 1, terceiro parágrafo do artigo 3º.
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5.4.1. Como tornar-se uma oficina de reparação autorizada

Pergunta 72: Um fornecedor de veículos a motor novos tem de dar a sua autorização
para que uma oficina de reparação se torne membro da sua rede de oficinas de
reparação autorizadas?

Em princípio, o fornecedor é livre de escolher os membros da sua rede. Todavia, se o
fornecedor pretender que os seus acordos sejam abrangidos pelo regulamento, a resposta
a esta pergunta depende da quota de mercado detida pela rede de oficinas de reparação
autorizadas do fornecedor no que respeita às reparações efectuadas na totalidade dos
veículos a motor da marca em causa. Se a sua quota de mercado não for superior a 30%,
o fornecedor pode utilizar, para a sua rede de oficinas de reparação autorizadas, o sistema
de distribuição selectiva quantitativa ou o sistema de distribuição exclusiva, podendo
optar por não aceitar certas oficinas de reparação, ainda que estas satisfaçam os critérios
de qualidade para serem designadas.

Se a quota de mercado da rede de oficinas de reparação autorizadas da marca em causa
for superior a 30%, o regulamento apenas abrange o sistema de distribuição selectiva
qualitativa. Por conseguinte, se o fornecedor pretender que os seus acordos de
distribuição sejam abrangidos pelo regulamento, apenas pode impor às suas oficinas de
reparação autorizadas critérios qualitativos, devendo permitir que actuem como oficinas
de reparação autorizadas todas aquelas que satisfaçam os critérios qualitativos, incluindo
os concessionários autorizados cujos acordos caducaram, mas que pretendam prosseguir a
sua actividade como oficinas de reparação autorizadas.
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Pergunta 73: Num sistema de distribuição selectiva qualitativa, os fornecedores são
obrigados a dar a conhecer os seus critérios a todas as oficinas de reparação
interessadas?

Sim. Se os fornecedores não derem a conhecer os seus critérios, as oficinas de reparação
não têm forma de saber como satisfazê-los nem de demonstrar que os satisfazem. É
aconselhável que os fornecedores revelem as suas condições a todas as oficinas de
reparação que o solicitem, ou mesmo que as divulguem, por exemplo, na Internet.

Pergunta 74: De que forma deve um fornecedor cuja rede de oficinas de reparação
autorizada se baseie em critérios puramente qualitativos aplicar esses critérios?

Um fornecedor que defina critérios qualitativos para a sua rede de oficinas de reparação
autorizadas deve aplicar os mesmos critérios, da mesma forma, a todas as oficinas de
reparação. Tal implica, nomeadamente, que:

– logo que uma oficina de reparação satisfaça os critérios em causa, a mesma deve ser
designada como oficina de reparação autorizada. É, contudo, legítimo que o
fornecedor verifique o cumprimento dos critérios antes de concluir um acordo com a
oficina de reparação em questão;

– os mesmos critérios devem ser aplicados às oficinas de reparação autorizadas que são
igualmente concessionários e que vendem veículos a motor novos da marca em causa
e aos que não os vendem. Nomeadamente, o fornecedor deve permitir que todas as
oficinas de reparação autorizadas executem trabalhos no âmbito da garantia, prestem
assistência gratuita e convoquem veículos para a execução de trabalhos específicos
relativamente a todos os veículos da marca em causa vendidos no mercado comum149.

5.4.2. Não imposição de uma cláusula de localização às oficinas de
reparação autorizadas

Pergunta 75: O regulamento abrange quaisquer restrições à liberdade das oficinas de
reparação autorizadas integradas num sistema de distribuição selectiva de decidirem
livremente da localização do seu estabelecimento inicial ou do(s) seu(s)
estabelecimento(s) suplementar(es)?

Não. O regulamento não abrange restrições desse tipo. As oficinas de reparação
autorizadas devem poder decidir livremente da localização do seu estabelecimento inicial e
da localização de eventuais estabelecimentos suplementares em que prestem serviços de
reparação e manutenção150.

5.4.3. Peças sobressalentes e oficinas de reparação autorizadas

Consultar o Capítulo 7 da presente brochura.
                                               

149 Ver décimo sétimo considerando.

150 Nº 3 do artigo 5º.
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Pergunta 76: Um fornecedor de veículos pode procurar evitar que uma oficina de
reparação autorizada compre as suas peças sobressalentes originais directamente ao
fabricante das mesmas?

Não. Tal constituiria uma restrição grave da concorrência151.

Pergunta 77: Um fornecedor pode obrigar uma oficina de reparação autorizada a
informar os clientes sobre se utiliza peças sobressalentes originais ou peças
sobressalentes de qualidade equivalente?

Fora do contexto da garantia – em que o fornecedor pode insistir na utilização de peças
sobressalentes por si fornecidas -, é considerado uma restrição grave o facto de o
fornecedor impor à oficina de reparação a obrigação de informar os seus clientes sobre a
utilização de peças sobressalentes originais ou de peças sobressalentes de qualidade
equivalente como forma de, directa ou indirectamente, restringir o direito da oficina de
reparação autorizada de comprar e utilizar essas peças sobressalentes. Designadamente,
os fornecedores não podem utilizar essa obrigação para criar nos consumidores a ideia de
que essas peças sobressalentes são de qualidade inferior à das peças sobressalentes
originais fornecidas pelo fabricante do veículo.

Pergunta 78: Uma oficina de reparação autorizada pode ser obrigada a assegurar as
reparações sob garantia, a assistência gratuita e os trabalhos específicos em veículos
convocados para o efeito utilizando peças sobressalentes originais fornecidas pelo
fornecedor dos veículos?

Sim. O nº 1, alínea k) do artigo 4º prevê que um fornecedor de veículos possa estipular
que as peças sobressalentes por si fornecidas sejam utilizadas nos trabalhos de reparação
dos tipos acima enunciados152. No entanto, na reparação e na manutenção normais dos
veículos a motor, que não é gratuita para os consumidores (por exemplo, a revisão dos
30 000 km), o fornecedor dos veículos não pode exigir a utilização de peças
sobressalentes originais por si fornecidas, dado que tal equivaleria a uma restrição da
liberdade das oficinas de reparação autorizadas de utilizar, nesses serviços de manutenção,
peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes de qualidade equivalente de outros
fornecedores153.

Pergunta 79: Um fornecedor pode obrigar uma oficina de reparação autorizada a
utilizar exclusivamente peças da sua marca?

Este tipo de acordos, conhecidos como obrigações de não concorrência154, concluídos
entre oficinas de reparação autorizadas e o fornecedor do veículo ou entre as oficinas de
reparação autorizadas e o fornecedor de peças sobressalentes não são abrangidos pela
                                               

151 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.

152 Por reparação sob garantia entende-se a substituição de peças avariadas ou defeituosas de um veículo.

153 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.

154 Ver nº 1, alínea b) do artigo 1º e nº 1, alínea a) do artigo 5º.
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isenção por categoria. Contudo, a obrigação de utilizar peças sobressalentes de uma dada
marca desde que essa marca não ultrapasse os 30%155 das compras de peças
sobressalentes concorrentes realizadas pela oficina de reparação autorizada não é
considerada uma obrigação de não concorrência, pelo que é abrangida pelo
regulamento156, desde que a oficina de reparação autorizada seja livre de comprar os bens
em causa ao fornecedor ou a outras fontes indicadas pelo fornecedor, por exemplo, a
outros distribuidores ou oficinas de reparação autorizados157.

Pergunta 80: Um acordo nos termos do qual um fornecedor de veículos obriga uma
oficina de reparação autorizada a manter existências das peças sobressalentes
destinadas a veículos de diferentes marcas em zonas diferentes do estabelecimento é
abrangido pelo regulamento?

Não. Tal constituiria uma restrição indirecta do direito da oficina de reparação autorizada
a reparar veículos de outras marcas, não estando abrangida pelo regulamento158. Não
obstante, os fornecedores podem obrigar as oficinas de reparação autorizadas a armazenar
as peças sobressalentes de forma organizada.

Pergunta 81: Um fornecedor de veículos pode procurar impedir uma oficina de
reparação autorizada de vender peças sobressalentes originais a oficinas de reparação
independentes?

Não. Tal constituiria uma restrição grave da concorrência159.

5.4.4. Obrigações de não concorrência impostas a oficinas de
reparação autorizadas

Pergunta 82: Um fornecedor de veículos pode, ao abrigo do regulamento, impedir as
oficinas de reparação autorizadas de repararem veículos de diversas marcas no mesmo
estabelecimento?

Não. Tal restrição, directa ou indirecta, não é abrangida pelo regulamento160.

                                               

155 Calculados com base no valor das suas compras de bens concorrentes no ano civil anterior.

156 Nº 1, alínea b) do artigo 1º.

157 Nº 1, alíneas b) e c) do artigo 4º.

158 Nº 1, alínea b) do artigo 5º.

159 Nº 1, alínea i) do artigo 4º.

160 Nº 1, alínea b) do artigo 5º.
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5.4.5. Transferência de oficinas de reparação autorizadas

Pergunta 83: Uma oficina de reparação autorizada pode vender o seu estabelecimento a
um concessionário/distribuidor?

Para ser abrangido pelo regulamento, um acordo entre um fornecedor e um distribuidor
ou oficina de reparação autorizada deve prever o direito de o distribuidor ou a oficina de
reparação transferir todos os seus direitos e obrigações para qualquer outra empresa do
mesmo tipo, escolhida pelo distribuidor ou oficina de reparação, que venda ou repare a
mesma marca de veículos a motor e esteja integrada no sistema de distribuição161.

Por conseguinte, uma oficina de reparação autorizada deve poder vender o seu negócio de
reparação a outra oficina de reparação autorizada a reparar a mesma marca162. Contudo,
os fornecedores não são obrigados a autorizar uma oficina de reparação autorizada a
vender o seus estabelecimento a um concessionário, uma vez que um concessionário não
tem uma empresa do mesmo tipo. Não obstante, se o concessionário a quem a oficina de
reparação pretende vender o seu negócio de reparação autorizado tiver paralelamente uma
oficina de reparação autorizada da marca em causa, o fornecedor não se pode opor à
venda.

5.5. Operadores independentes no mercado dos serviços pós-
venda

Um dos principais objectivos do Regulamento (CE) nº 1400/2002 consiste em criar
condições para uma concorrência efectiva nos mercados de reparação e manutenção dos
veículos a motor e em permitir que todos os operadores desses mercados, incluindo as
oficinas de reparação independentes, ofereçam serviços de alta qualidade. A concorrência
efectiva serve os interesses dos consumidores e permite-lhes escolher entre diversos
prestadores de serviços de reparação e manutenção, incluindo os autorizados pelo
fabricante do veículo e os independentes.

5.5.1 Acesso à informação técnica

Para que a concorrência seja efectiva, todos os operadores independentes implicados na
reparação e manutenção devem ter acesso à mesma informação técnica, formação,
ferramentas e equipamento que as oficinas de reparação autorizadas. A perspectiva
adoptada no Regulamento (CE) nº 1400/2002163 é mais ampla do que a do Regulamento
(CE) nº 1475/95164, no que se refere tanto aos operadores que têm direito a ter acesso
como aos elementos a que devem ter acesso.

                                               

161 Nº 3 do artigo 3º e décimo considerando.

162 Nº 3 do artigo 3º.

163 Ver nº 2 do artigo 4º.

164 Ver nº 1, ponto 12 do artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1475/95.



73

O acesso deve ser facultado de forma não discriminatória165, imediata e proporcionada,
que tenha em conta as necessidades do operador independente em causa, e num formato
utilizável.

Seria abusivo negar o acesso a informação protegida por direitos de propriedade
intelectual, ou que constitua saber-fazer, em circunstância em que tal recusa constituísse
um abuso de posição dominante, nos termos do artigo 82º do Tratado.

Pergunta 84: Nos termos do regulamento, quem deve ser considerado operador
independente?

O nº 2 do artigo 4º enuncia, de forma não exaustiva, quem deve ser considerado
“operador independente”. De um modo geral, para efeitos do regulamento, um operador
independente é uma empresa166 directa ou indirectamente implicada na reparação e na
manutenção de veículos a motor167. São operadores independentes directamente
implicados na reparação ou na manutenção as oficinas de reparação independentes (por
exemplo, oficinas independentes e cadeias de reparação rápida), operadores de assistência
rodoviária e clubes automobilísticos. São considerados operadores independentes
indirectamente implicados na reparação e na manutenção editores de informação técnica,
distribuidores de peças sobressalentes, fabricantes de equipamento ou de ferramentas de
reparação e operadores que prestam serviços de ensaio ou ministram formação a oficinas
de reparação, dado que facilitam a tarefa das oficinas de reparação.

Pergunta 85: Quem deve facultar o acesso à informação técnica?

Incumbe ao fornecedor de veículos a motor novos168 tomar as medidas necessárias para
que aos operadores independentes seja facultado o necessário acesso. No entanto, é
compatível com esta obrigação a delegação, por parte do fornecedor, da responsabilidade
de facultar o acesso a uma empresa a que o fabricante do veículo tenha confiado a
distribuição da informação técnica, como, por exemplo, o importador nacional da marca
em causa.

Pergunta 86: A que tipo de informação técnica devem os operadores independentes ter
acesso?

Os operadores independentes devem ter acesso à mesma informação técnica que as
oficinas de reparação autorizadas, ou seja, a toda a informação necessária para assegurar a

                                               

165 Não deve haver qualquer discriminação entre oficinas de reparação independentes e oficinas de
reparação autorizadas.

166 O termo “empresa” pode abranger um indivíduo, uma sociedade, uma associação ou um grupo.

167 Estão excluídos, por exemplo, os peritos que examinam os veículos envolvidos em acidentes
rodoviários e os fabricantes que pretendam produzir peças sobressalentes.

168 Ver nº 2, primeiro parágrafo do artigo 4º.
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reparação e a manutenção169, incluindo a necessária para ter acesso e intervir nos sistemas
electrónicos de bordo, nomeadamente nos sistemas de diagnóstico. Abrange a informação
em linguagem natural170, bem como dados electrónicos. Se um fornecedor prestar
assistência técnica às suas oficinas de reparação autorizadas através de uma linha
telefónica de apoio ou da Internet, os operadores independentes deverão beneficiar da
mesma assistência.

Pergunta 87: A que tipo de ferramentas e de equipamento deve um operador
independente ter acesso?

Os operadores independentes devem ter acesso às mesmas ferramentas que as oficinas de
reparação autorizadas, ou seja, ferramentas manuais e maquinaria, software e hardware171,
equipamento de diagnóstico e outro equipamento necessário para assegurar os serviços de
reparação e de manutenção. No caso de um fornecedor alugar ferramentas às oficinas de
reparação autorizadas, os operadores independentes deverão beneficiar da mesma
facilidade.

Pergunta 88: Um operador independente tem o direito de receber formação?

Aos operadores independentes deve ser facultado o acesso à mesma formação técnica
necessária para assegurar os serviços de reparação e manutenção que as oficinas de
reparação autorizadas, a saber, formação  assistida por computador e/ou formação que
requer a presença do mecânico ou técnico em causa.

Pergunta 89: O fornecedor pode cobrar pela informação técnica, as ferramentas  ou a
formação?

Sim. Mas o preço não pode ser superior ao cobrado às oficinas de reparação autorizadas.
Se um dado artigo for fornecido gratuitamente às oficinas de reparação autorizadas, deve
igualmente ser fornecido gratuitamente aos operadores independentes.

Pergunta 90: Um fornecedor pode obrigar um operador independente a pagar um
volumoso  pacote de informação quando este apenas necessita da informação que lhe
permita executar uma tarefa específica?

Não172. O preço cobrado pela informação deve ter em conta a utilização que o operador
independente pretende dar a essa informação173 e não deve ser suficientemente elevado
                                               

169 O acesso diz respeito, unicamente, à informação necessária para a execução de actividades de
reparação e manutenção. Por conseguinte, não tem de ser dado acesso a informação que se prende
com, por exemplo, a gestão de uma empresa de reparação ou a manutenção de uma contabilidade.

170 Impressa, em gravação sonora ou em suporte electrónico.

171 Incluindo o hardware e o software necessários para fazer interface com os sistemas de bordo e à sua
reprogramação.

172 Nº 2 do artigo 4º e vigésimo sexto considerando.

173 Vigésimo sexto considerando.
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para desencorajar o acesso dos operadores. Ainda que a informação seja, normalmente,
cedida às oficinas de reparação em grandes pacotes, os operadores independentes devem
poder comprar pacotes mais pequenos ou artigos individuais. Se, por exemplo, uma
oficina de reparação pretender prestar assistência a um modelo específico, não deverá ter
de pagar pela informação relativa à assistência a toda a gama. Do mesmo modo, se um
operador de reparação rápida pretender conhecer a pressão dos pneus correcta para toda
uma gama de veículos, não é razoável que o obriguem a pagar informação não relacionada
com os pneus.

Pergunta 91: Com que celeridade deve um operador independente esperar receber a
informação solicitada?

A informação deve ser fornecida aos operadores independentes com a mesma celeridade
com que é fornecida às oficinas de reparação autorizadas174. Por conseguinte, os
fornecedores não podem só fornecer a informação aos operadores independentes depois
de a terem fornecido às suas oficinas de reparação autorizadas. Os fornecedores devem
tomar as medidas necessárias em matéria de pessoal e de infra-estruturas para poderem
cumprir esta obrigação. No caso de a informação já ter sido fornecida a todas as oficinas
de reparação autorizadas, a mesma deve ser facultada, mediante pedido, aos operadores
independentes com a celeridade necessária para que estes possam executar uma reparação
para um cliente sem atrasos injustificados. Caso a informação técnica seja habitualmente
fornecida às oficinas de reparação autorizadas através de um sistema de transferência de
dados não habitualmente utilizado pelos operadores independentes, a informação deverá
ser facultada aos operadores independentes, mediante pedido, através de outro meio
electrónico de transmissão rápida, como o correio electrónico ou  a Internet.

A informação relativa a novos modelos deve ser facultada aos operadores ao mesmo
tempo que o é às oficinas de reparação autorizadas.

Pergunta 92: Os editores de informações técnicas podem redistribuir informações
técnicas que tenham recebido de um fornecedor de veículos a motor?

Habitualmente, os editores de informações técnicas obtêm as informações junto de
diferentes fornecedores e publicam-nas num formato normalizado que pode facilmente ser
utilizado pelos operadores independentes, facilitando, deste modo, o acesso à informação.
Este facto é particularmente importante para os pequenos operadores independentes que
reparam veículos de diversos construtores e para os quais o acesso directo aos sistemas
dos diversos fabricantes de veículos pode ser demasiado difícil ou complexo.

Pergunta 93: Nos termos do regulamento, um distribuidor independente de peças
sobressalentes pode solicitar a um fabricante o direito de vender informação?

Tal como os editores de informações técnicas, os revendedores independentes de peças
sobressalentes têm direito a aceder às informações técnicas para uso próprio, isto é, para
poderem comercializar as peças sobressalentes com rigor e eficácia. Sem esse acesso, os

                                               

174 Vigésimo sexto considerando.
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revendedores não poderiam informar os seus clientes, as oficinas de reparação, sobre
quais as peças sobressalentes a utilizar num dado trabalho.

Se esta informação não estivesse disponível no ponto de venda, as oficinas de reparação
independentes teriam de a obter, mais tarde, junto dos fornecedores dos veículos a motor,
o que exigiria muito mais tempo, seria mais complicado e colocaria as oficinas de
reparação independentes numa situação de desvantagem concorrencial em relação às
oficinas de reparação autorizadas, que obtêm as componentes e a informação técnica na
mesma fonte. Se um fornecedor se recusasse a conferir aos distribuidores independentes
de peças sobressalentes o direito de revender informação técnica, tal obviaria a uma
concorrência efectiva entre oficinas de reparação independentes e autorizadas, pelo que
equivaleria a uma restrição indirecta grave da concorrência175.

Pergunta 94: Há circunstâncias excepcionais em que um fornecedor possa recusar-se a
facultar o acesso a informações técnicas?

A título de excepção à regra, o regulamento estipula176 que é legítimo e adequado que os
fornecedores recusem o acesso a informações técnicas que possam permitir a terceiros
contornar ou desactivar sistemas anti-roubo instalados a bordo, recalibrar dispositivos
electrónicos177 ou manipular dispositivos que, por exemplo, limitem a velocidade de um
veículo a motor.

É, contudo, evidente que muitos operadores independentes se verão regularmente
confrontados com situações em que necessitam de aceder a este tipo de informação para
poderem realizar os trabalhos que lhes são confiados. Por exemplo, os operadores de
assistência rodoviária178 devem poder desempenhar a sua missão sem dificuldades
desnecessárias. As informações de que a Comissão dispõe revelam que uma elevada
percentagem de chamadas provém de consumidores que não são capazes de pôr os
veículos a trabalhar, apesar de terem consigo a chave da ignição. Outros clientes
frequentes são os que trancam o automóvel com a chave no interior. Obviamente que,
nestas circunstâncias, os operadores de assistência rodoviária devem ter acesso à
informação necessária para poder abrir os automóveis, mesmo que estes estejam
equipados com um sistema anti-roubo electrónico. Também as oficinas de reparação
independentes se podem ver confrontadas com situações em que não poderão assistir um
veículo sem terem acesso a informação deste tipo, por exemplo, quando a remoção da
bateria ou de uma componente electrónica de um veículo, no decurso de uma revisão,
activa um dispositivo destinado a imobilizar o veículo em caso de roubo.

Esta excepção deve, portanto, ser objecto de uma interpretação rigorosa, pelo que os
fornecedores só poderão reter a informação relativa a este tipo de dispositivos se não
existir outro meio, menos restritivo, de assegurar a protecção anti-roubo, a recalibragem
ou a manipulação. Um meio menos restritivo poderá consistir em proteger um dispositivo

                                               

175 Nº 2 do artigo 4º do regulamento.

176 Ver vigésimo sexto considerando.

177 Normalmente referido como “chip-tuning”.

178 Por exemplo, clubes automobilísticos.
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de limitação da velocidade através de códigos de acesso ou de cifragem distintos, que
impeça a alteração do respectivo hardware ou software, mas que permita a uma oficina de
reparação actualizar esse software no âmbito de trabalhos de reparação ou de
manutenção.

No que respeita à protecção anti-roubo, é evidente que poderá ser disponibilizada, aos
operadores de assistência rodoviária e às oficinas de reparação independentes, informação
que só possa ser utilizada por alguém que disponha da chave da ignição do veículo. Uma
alternativa igualmente segura para a transmissão da informação necessária para a
manutenção ou reparação de um veículo a motor pode consistir na utilização de
comunicação de dados à distância que observe a norma ISO DIS 15764, relativa à
segurança na transmissão de dados, ou das chamadas “técnicas de programação de
transferências”, pelas quais um veículo é directamente ligado à fábrica, que procede à sua
reprogramação.

5.5.2. Relação entre oficinas de reparação independentes e autorizadas

Uma oficina de reparação independente, de acordo com a definição do nº 1, alínea m), do
artigo 1º do regulamento, é um operador independente que presta serviços de reparação e
de manutenção a veículos de uma dada marca, sem que para tal tenha sido designado pelo
fabricante da marca em causa. As oficinas de reparação independentes asseguram uma sã
concorrência com as redes de oficinas de reparação autorizadas. Uma oficina de reparação
pode funcionar como oficina de reparação independente para umas marcas e como oficina
de reparação autorizada para outras. Uma oficina de reparação independente pode ser
igualmente um distribuidor autorizado (ou seja, um concessionário) de uma ou várias
marcas de veículos a motor.
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6. DEFINIÇÃO DO MERCADO E CÁLCULO DAS QUOTAS DE MERCADO

6.1. Princípios relativos à definição do mercado

A definição correcta de um mercado relevante levanta questões de facto e pode evoluir
com o tempo, nomeadamente em consequência das novas oportunidades criadas pelo
regulamento. Os acordos verticais do sector dos veículos a motor dizem respeito a muitos
e variados produtos. Em consequência, apesar de ser sectorial, o regulamento não define
o produto nem delimita geograficamente os mercados a que é aplicável. No que respeita à
definição do mercado, a Comissão segue a que consta da sua comunicação sobre esta
matéria179, tendo em conta decisões anteriores que definiram rigorosamente mercados
relevantes180, sem prejuízo de uma avaliação das mudanças eventualmente ocorridas desde
a decisão e tomando em consideração o nível comercial em que se baseou para definir o
mercado181. As orientações da Comissão relativas às restrições verticais clarificam ainda
questões específicas susceptíveis de se levantar em relação a acordos verticais182.

Apresentam-se em seguida alguns princípios enunciados nas comunicações
supramencionadas e que podem servir de orientação sobre a forma como os mercados
devem ser definidos no âmbito do regulamento. Estes princípios são fornecidos para
orientar o leitor, não substituindo as comunicações nem prejudicando a forma por que a
Comissão definirá um mercado num caso específico.

(1) O regulamento estipula que, para efeitos da definição do mercado, a
substituibilidade dos produtos deve ser apreciada na perspectiva do comprador183.
O mesmo acontece com a comunicação relativa à definição do mercado, que
coloca a tónica na substituição do lado da procura, em resposta a aumentos de
preço pequenos, mas duradouros, entre outros factores. A avaliação da
substituição da procura implica a determinação da gama de produtos ou das áreas
geográficas que o comprador considera como substitutos, bem como uma

                                               

179 Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito
comunitário da concorrência (JO C 372 de 9.12.1997, p. 5).

180 Por exemplo, na Decisão da Comissão de 14 de Março de 2000, no processo nº COMP/M.1672 –
Volvo/Scania (JO L 143 de 29.5.2001, p. 74), os camiões foram divididos no segmento dos
comerciais ligeiros (menos de 5 toneladas), no dos comerciais médios (entre 5 e 16 toneladas) e no
dos comerciais pesados (mais de 16 toneladas), tendo os mercados sido definidos como nacionais. A
lista das decisões adoptadas pela Comissão em aplicação das regras de concorrência da CE pode ser
consultada no endereço http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

181 Acontece que uma definição dos mercados do produto e geográfico relevantes numa decisão que
avalie, por exemplo, uma concentração entre fabricantes de componentes para automóveis pode nem
sempre ser adequada para definir o mercado do produto relevante afectado por um acordo de
distribuição e assistência relativo à mesma componente, mas utilizada como peça sobressalente, a par
de todas as outras peças sobressalentes necessárias à prestação de serviços de reparação.

182 Orientações relativas às restrições verticais, Capítulo V, pontos 88 a 99.

183 Nº 1, alíneas a), b) e c) do artigo 8º.
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avaliação da forma como a procura reagiria a aumentos de preços pequenos, mas
duradouros, da ordem por exemplo dos 5%-10%184.

(2) Em conformidade com a distinção prevista no regulamento, como regra geral é
conveniente examinar separadamente a actividade de venda de veículos a motor
novos e a actividade de venda de peças sobressalentes e de prestação de serviços
de reparação e manutenção185. Em relação às peças sobressalentes, a existência de
verdadeiros substitutos no mercado deve ser cuidadosamente examinada. Tais
substitutos podem existir em alguns casos186 e noutros não187.

(3) O nível de comércio a que um acordo vertical é concluído deve ser tido em conta
para efeitos da avaliação da substituibilidade e, portanto, da definição do(s)
mercado(s) afectado(s)188. Não é de excluir a possibilidade de, por exemplo, a
mesma peça sobressalente pertencer a diferentes mercados relevantes consoante o
estádio da cadeia de produção ou distribuição em que o acordo é concluído, por
exemplo, estádio de primeira entrega, grossista ou retalhista189.

                                               

184 Aumentos ligeiros mas significativos e permanentesdos preços de venda, “teste SSNIP”. Para efeitos
da definição do mercado, a comunicação da Comissão privilegia a substituibilidade da procura em
detrimento da substituibilidade da oferta.

185 Podem ser definidos mercados únicos que incluam veículos a motor e peças sobressalentes, tendo em
conta, nomeadamente, o tempo de vida do veículo a motor, bem como as preferências e o
comportamento dos utilizadores enquanto compradores – ver comunicação sobre a definição de
mercado, ponto 56. Na prática, a questão reside em decidir se uma parte significativa dos
compradores faz as suas escolhas tendo em conta os custos a suportar ao longo do tempo de vida do
veículo ou não. O comportamento dos compradores pode diferir consideravelmente, por exemplo,
entre compradores de camiões que compram e gerem uma frota e que, no momento da compra dos
veículos, têm em conta os custos de manutenção (por exemplo, compras agrupadas e contratos de
utilização dos camiões com a indicação de preço por quilómetro), e compradores de veículos
individuais.

186 Por exemplo, os produtos utilizados em operações de reparação ou manutenção pouco sofisticadas. No
caso das baterias, por exemplo, existem no mercado diversas alternativas que podem com toda a
segurança ser utilizadas num dado modelo de automóvel.

187 Em relação a muitas peças sobressalentes específicas para uma dada marca, e tendo em conta que
pode não haver no mercado fontes de abastecimento alternativas imediatas, os utilizadores finais não
permitirão que os seus veículos sejam reparados com outras peças sobressalentes. Na ausência de
substitutos, as peças sobressalentes específicas para uma dada marca podem, portanto, ser definidas
com um mercado de produto relevante afectado pelo acordo entre um fornecedor e a sua rede de
oficinas de reparação autorizadas.

188 Orientações relativas às restrições verticais, pontos 91 a 94.

189 Os acordos de fornecimento ou de venda por grosso relativos aos componentes ou peças
sobressalentes podem ser concluídos entre partes que actuem em todos ou vários Estados-Membros, o
que implica uma definição dos mercados geográficos (ver, por exemplo, a Decisão da Comissão de 25
de Janeiro de 2002, no processo nº COMP/M.2696 – TMD/MENETA/MAST, em que a Comissão
considerou que o mercado geográfico relevante para a produção de calços antivibratórios para travões
de disco de automóveis correspondia, no mínimo, a todo o território comunitário). Os acordos
verticais, mais a jusante, no estádio da distribuição podem afectar mercados definidos de forma mais
estrita. Os acordos concluídos a um nível imediatamente anterior ao estádio da venda a retalho
envolvem, habitualmente, compradores para quem se afigura adequada uma delimitação nacional ou
regional do mercado relevante.
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(4) No que respeita à distribuição de produtos acabados, como veículos a motor, ou à
prestação de serviços de reparação e manutenção a utilizadores finais, aquilo que é
substituível na perspectiva dos compradores com actividade no sector retalhista,
como os distribuidores ou oficinas de reparação autorizados que são membros do
sistema de distribuição, é, em princípio, determinado pelas preferências dos
utilizadores finais. Se os utilizadores finais não considerarem diferentes veículos a
motor substituíveis, estes serão considerados não substituíveis pelos distribuidores
retalhistas190. Contudo, em relação a um produto intermédio não identificável uma
vez incorporado no produto acabado, as preferências dos utilizadores finais não
são determinantes para a escolha do comprador, por exemplo, o fabricante do
veículo191.

(5) É necessário avaliar a existência de cadeias de substituição entre produtos que não
são directamente substituíveis. No caso de não existir um precedente bem
estabelecido para a definição do mercado relevante, as eventuais cadeias de
substituição assumem a maior importância, devendo ser averiguadas em relação a
diversas gamas de veículos a motor192.

(6) No que respeita aos serviços pós-venda e às peças sobressalentes, os acordos
verticais entre um fornecedor de veículos a motor e a sua rede de oficinas de
reparação autorizadas abrangem, frequentemente, uma série de bens contratuais,
assim como assistência, apoio e licenciamento de direitos de propriedade
intelectual. Esta combinação associada a consideráveis investimentos específicos
da marca permite à rede autorizada prestar serviços de reparação aos veículos da
marca em causa. Nesses casos, o fornecedor calcula as suas quotas de mercado
com base no valor dos produtos, em especial das peças sobressalentes, que fornece
à sua rede, ou seja, com base no mercado entre fornecedores e oficinas de
reparação autorizadas e igualmente nos serviços prestados pela rede, ou seja, no
mercado a jusante, entre oficinas de reparaçãoe utilizadores finais193.

                                               

190 Dois veículos a motor diferentes, por exemplo um veículo comercial ligeiro e uma limusina de luxo,
só são substituíveis para o comprador se o forem para o utilizador final, independentemente do facto
de o mesmo distribuidor adquirir ambos os veículos para os revender.

191 Por exemplo, uma componente a incorporar num veículo pode conduzir a uma definição do mercado
do produto em função das preferências do fabricante do veículo em causa. Um acordo vertical
concluído entre este fabricante e um fornecedor de componentes afectaria o mercado hipotético de,
por exemplo, “sistemas de injecção de gasóleo para veículos ligeiros, incluindo veículos de
passageiros e veículos comerciais ligeiros” (ver, por exemplo, a Decisão da Comissão de 11 de Julho
de 1996, no processo nº IV/M.768 – Lucas/Varity).

192 Comunicação relativa à definição de mercado, ponto 57. Por exemplo, perante três categorias (ou
seja, segmentos) de veículos, A, B e C, em que se considera que A é substituível por B, mas não por
C, e B é substituível por C, o mercado relevante do produto pode incluir veículos das categorias A, B
e C. Apesar de as categorias A e C não serem directamente substituíveis, a substituibilidade de ambas
com a categoria “vizinha” B pode limitar suficientemente o comportamento concorrencial dos
fornecedores de A e C.

193 Sétimo considerando. Ver Orientações relativas às restrições verticais, ponto 95.
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6.2. Exemplos de definição do mercado e do cálculo de quotas de
mercado

Artigo 8º

Cálculo da quota de mercado

1. As quotas de mercado previstas no presente regulamento serão calculadas:

(a) No que diz respeito à distribuição de veículos a motor novos, com base no volume dos
bens contratuais e bens correspondentes vendidos pelo fornecedor, juntamente com
quaisquer outros bens vendidos pelo fornecedor que sejam considerados permutáveis ou
substituíveis pelo comprador devido às suas características, preço e utilização
pretendida;

(b) No que diz respeito à distribuição de peças sobressalentes, com base no valor dos bens
contratuais e outros bens vendidos pelo fornecedor, juntamente com quaisquer outros
bens vendidos pelo fornecedor que sejam considerados permutáveis ou substituíveis pelo
comprador devido às suas características, preço e utilização pretendida;

(c) No que diz respeito à prestação de serviços de reparação e manutenção, com base no
valor dos serviços contratuais vendidos pelos membros da rede de distribuição do
fornecedor, juntamente com quaisquer outros serviços vendidos por estes membros que
sejam considerados permutáveis ou substituíveis pelo comprador devido às suas
características, preço e utilização pretendida.

Se os dados relativos ao volume exigidos para efeitos dos cálculos não se encontrarem
disponíveis, podem ser utilizados os dados relativos ao valor ou vice-versa. Se tais informações
não se encontrarem disponíveis, podem ser utilizadas estimativas com base noutras informações
de mercado fiáveis. Para efeitos do nº 2 do artigo 3º, serão utilizados, para calcular a quota de
mercado, o volume de compras no mercado ou o valor de compras no mercado,
respectivamente, ou as suas estimativas.

Artigo 1º

Definições
(…)

2. Os termos "empresa", "fornecedor", "comprador", "distribuidor" e "oficina de reparação"
incluem as suas respectivas empresas ligadas.

Consideram-se “empresas ligadas”:

(a) As empresas em que uma parte no acordo disponha, directa ou indirectamente:

(i) do poder de exercer mais de metade dos direitos de voto,

(ii) do poder de designar mais de metade dos membros do Conselho Fiscal ou da
Administração ou dos órgãos que representam legalmente a empresa, ou

(iii) do direito de conduzir os negócios da empresa;

(b) As empresas que directa ou indirectamente disponham, sobre uma das partes no acordo,
dos direitos ou poderes enumerados na alínea a);

(c) As empresas nas quais as empresas referidas na alínea b) disponham, directa ou
indirectamente, dos direitos ou poderes enumerados na alínea a);

(d) As empresas nas quais uma parte no acordo juntamente com uma ou mais das empresas
mencionadas nas alíneas a), b) ou c) ou nas quais duas ou mais destas últimas empresas
disponham conjuntamente dos direitos ou poderes enumerados na alínea a);

(e) As empresas em que os direitos ou poderes enumerados na alínea a) pertençam
conjuntamente:

(i) às partes no acordo ou às suas respectivas empresas ligadas mencionadas nas
alíneas a) a d), ou
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(ii) a uma ou mais das partes no acordo ou a uma ou mais das suas empresas
ligadas mencionadas nas alíneas a) a d) e a um ou mais terceiros.

Para efeitos da aplicação do regulamento, as quotas de mercado relevantes são as detidas
pelo fornecedor, excepto quando estão em causa acordos que incluem obrigações de
fornecimento exclusivo194, para os quais as quotas de mercado do comprador são
relevantes. Os termos “fornecedor” e “comprador” não correspondem apenas, na acepção
do regulamento, à entidade jurídica que é parte no acordo, abrangendo igualmente as suas
empresas ligadas, que, conjuntamente, formam uma empresa, na acepção do nº 1 do
artigo 81º do Tratado. Em consequência, para o cálculo das quotas de mercado relativas
ao acordo concluído por uma marca que constitua uma entidade jurídica distinta devem,
para efeitos do regulamento, adicionar-se todas as vendas no mercado relevante das
outras marcas que fazem parte da mesma empresa, incluindo as respectivas empresas
ligadas.

O cálculo das quotas de mercado pode ser ilustrado por quatro exemplos típicos, ainda
que hipotéticos. Esta ilustração é fornecida para facilidade do leitor e não prejudica a
forma por que a Comissão define os mercados numa situação concreta.

Exemplo a): Cálculo das quotas de mercado de um dado modelo de automóvel, quando
existe uma cadeia de substituição entre mercados de produtos candidatos

Um fornecedor está preocupado com o êxito de um novo modelo de automóvel
concebido para os consumidores urbanos (do segmento C, de acordo, por exemplo, com a
classificação adoptada pela Comissão nos seus relatórios bianuais sobre os preços dos
automóveis ou com classificações similares utilizadas no sector) no seu Estado-Membro
de estabelecimento. As anteriores decisões da Comissão não definiram com rigor o(s)
mercado(s) dos automóveis de passageiros195. O fornecedor pretende analisar se a elevada
quota de mercado que o seu modelo detém comparativamente com a dos modelos
concorrentes do mesmo segmento poderá ter implicações para a cobertura dos seus
acordos de distribuição pelo regulamento. Vamos partir do princípio de que os
distribuidores fazem as suas compras a nível nacional, que se verificam importantes

                                               

194 Ver definição no nº 1, alínea e), do artigo 1º.

195 Os automóveis de passageiros podem subdividir-se em diversos segmentos, em função de factores
objectivos, como a potência motriz, a carroçaria e o preço. Nenhuma decisão anterior da Comissão
definiu com rigor o mercado relevante para a venda de automóveis de passageiros, na acepção do
artigo 81º do Tratado ou do Regulamento (CEE) nº 4064/89, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao
controlo das operações de concentração de empresas (JO L 395 de 30.12.1989; versão rectificada JO
L 257 de 21.9.1990, p. 13). No que respeita às concentrações entre construtores de automóveis,
mesmo com as definições mais estritas, que têm em conta a classificação sectorial dos diferentes
automóveis em diversos segmentos, a definição exacta não alterou a avaliação do processo. Para
efeitos da aplicação do artigo 81º do Tratado, as infracções em causa tinham em vista restringir a
concorrência, podendo ser apreciadas à luz de diferentes definições de mercado, tendo sido deixadas
em aberto as definições exactas. Em relação a concentrações, ver, por exemplo, os processos M.416
BMW/Rover, M.741 Ford/Mazda, M.1204 DaimlerBenz/Chrysler, M. 1283, Volkswagen/Rolls
Royce, M.1326 Toyota/Daihatsu, M.1416 Hyundai/Kia, M.1452 Ford/Volvo, M.1847 GM/Saab,
M.1998 Ford/Land-Rover, M.2832 General Motors/Daewoo. Nenhuma destas concentrações suscitou
preocupações no âmbito da mais estrita definição de mercado. Sobre a aplicação do artigo 81º do
Tratado ver, por exemplo, Volkswagen I (1998) e II (2001), Opel (2000), DaimlerChrysler (2001).
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diferenças de preço e de penetração no mercado de um para outro Estado-Membro e que
o comércio paralelo é insignificante, pelo que os mercados retalhistas podem ser
considerados de dimensão nacional.

O modelo base do veículo é vendido a 15 000 euros, mas as opções suplementares podem
agravar o preço em 33%, até 20 000 euros, preço equivalente ao preço de venda base dos
modelos do segmento superior D. Um inquérito de mercado revela que  existe uma
sobreposição de preços de preços com o segmento inferior B. Em situações deste tipo, a
cadeia de substituição entre os três mercados de produto candidatos pode justificar a
definição de um único mercado de produto relevante que abranja os três segmentos, se for
possível estabelecer que a substituibilidade entre os segmentos é suficiente196. Deste
modo, o fornecedor calcula a sua quota de mercado com base no número total de
automóveis de modelos dos segmentos B, C e D fornecidos à sua rede de distribuição e
vendidos no mercado geográfico relevante, ou seja, no Estado-Membro, dividido pelo
número total de modelos dos segmentos B, C e D vendidos nesse mercado.

Exemplo b): Acordos de distribuição relativos à venda a retalho de automóveis de
passageiros concluídos entre um fabricante de veículos e a sua rede de distribuidores
autorizados

Um fornecedor de automóveis de passageiros comercializa a sua gama de produtos
através de uma rede de distribuidores autorizados que cobre os 15 Estados-Membros da
União Europeia, segundo um sistema de distribuição selectiva quantitativa, sistema que é
abrangido pelo regulamento desde que a quota do fornecedor nos mercados relevantes
afectados pelos acordos seja inferior a 40%. De acordo com as orientações da Comissão
relativas às restrições verticais e com decisões anteriores, o mercado retalhista de
automóveis é, em princípio, considerado um mercado distinto do da construção e da
venda por grosso197. Dado que, actualmente, os distribuidores fazem as suas aquisições no
mercado nacional, verificam-se importantes diferenças de preços e de penetração no
mercado de um para outro Estado-Membro e o comércio paralelo é insignificante, pelo
que os mercados retalhistas podem considerar-se de dimensão nacional. A gama de
produtos inclui diversos modelos de automóveis compradores principalmente por
consumidores cujas preferências individuais por um dado tipo de automóvel determinam
as preferências do distribuidor autorizado198. Os modelos de automóveis vendidos pela
rede pertencem aos segmentos B, C e D.

                                               

196 Um exemplo de segmentação seguida pela Comissão é o seguinte: A: mini-automóveis (p.e., Smart), B
: automóveis pequenos (Fiat Punto), C: automóveis médios (VW Golf), D: automóveis grandes (Volvo
S-70), E: automóveis executivos (Audi A6), F: automóveis de luxo (Mercedes Class S), S: automóveis
desportivos (Ferrari), M: automóveis multifunções (Renault Espace), J: automóveis utilitários
desportivos (incluindo tracção às quatro rodas, Suzuki Vitara). Ver processos M.416 BMW/Rover e
M. 1452 Ford/Volvo. Com uma cadeia de substituição, vários destes segmentos podem ser incluídos
em marcados de produto distintos, do que resultaria um número de mercados inferior ao de segmentos.
Não é, contudo, certo que tal cadeia de substituição pudesse ser alargada de modo a incluir a totalidade
dos segmentos.

197 Orientações relativas às restrições verticais, pontos 91-92. Ver, por exemplo, no que respeita à
distribuição, os processos M.182 Inchape/IEP, M.1592 Toyota Motor/Toyota Dinamarca, M.1036
Chrysler/Distribuidores (Benelux, Alemanha), M.1761 Toyota Motor/Toyota France.

198 Ver  número (4) da secção 6.1.
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O fornecedor calcula a(s) sua(s) quota(s) de mercado no ano civil anterior para cada um
destes três mercados de produto “candidatos”, com base, por exemplo, nos dados
públicos sobre o registo de automóveis em cada Estado-Membro. O cálculo deve incluir
igualmente as vendas a retalho do fornecedor através de pontos de venda por si
directamente explorados199.

Se o total das vendas de todas as marcas pertencentes a um mesmo fornecedor for inferior
a 40% em cada um dos mercados de produto – B, C e D – e em cada Estado-Membro, os
acordos satisfazem as condições gerais estabelecidas no nº 1 do artigo 3º do
regulamento200. Se, num ou vários Estados-Membros, o limiar for superado num dos
mercado, é necessário aprofundar a questão de saber se uma cadeia de substituição
conduziria à definição de um mercado de produto mais vasto, que abrangesse os três
mercados de produto candidatos.

Exemplo c): Acordos de assistência concluídos entre um fabricante de veículos e a sua
rede de oficinas de reparação autorizadas

Um fabricante de automóveis de passageiros organiza uma rede de oficinas de reparação
autorizadas, que encarrega da execução dos trabalhos sob garantia. Além disso, o
fornecedor abastece a rede em peças sobressalentes e faculta-lhe o acesso à logística da
cadeia de abastecimento, ao software e a artigos protegidos por direitos de propriedade
intelectual. Os membros do sistema têm o direito de invocar o seu estatuto de oficinas de
reparação autorizadas da marca em causa e de utilizar o símbolo da marca nos seus
estabelecimentos e em publicidade. Às oficinas de reparação autorizadas é exigido um
investimento específico considerável, que lhes permite prestar todos os serviços de
reparação e manutenção a todos os veículos da marca. Dado que o abastecimento da rede
está organizado à escala nacional e, nessa base, os membros da rede podem comprar e
compram efectivamente em condições comerciais similares, considera-se que o mercado
nacional corresponde ao mercado geográfico afectado pelo acordo.

Considera-se que o fornecimento de peças sobressalentes e a prestação de serviços de
reparação e de manutenção constituem um mercado distinto do mercado da venda dos
veículos novos em causa201. Pode partir-se do princípio de que os inquéritos de mercado
revelam, neste caso, que, embora outras oficinas de reparação prestem assistência a
automóveis da marca com uma certa idade ou executem operações de manutenção e
reparação pouco sofisticadas, por exemplo, relacionadas com o tubo de escape, bateria ou
pneus, apenas a rede autorizada está em condições de prestar, e presta, efectivamente,
assistência à maior parte dos automóveis da marca em cada um dos mercados geográficos.
                                               

199 Nº 2, alínea b) do artigo 8º.

200 Neste exemplo, se outra marca controlada pela mesma empresa tivesse elevadas quotas de mercado
respeitantes a automóveis desportivos, tal não seria importante, desde que esses automóveis não
pertencessem ao mercado relevante afectado pelo acordo. O mesmo se aplicaria se as elevadas quotas
de mercado fossem detidas noutros Estados-Membros não pertencentes ao mercado relevante afectado
pelo acordo, ou correspondessem a produtos que não concorrem com os automóveis de passageiros,
abrangidos (como os autocarros) ou não (como as bicicletas) pelo regulamento.

201 Ver o número (4) da secção 6.1. Por exemplo, os automóveis em causa são comprados principalmente
por utilizadores finais, têm uma vida útil média de 12 anos e mudam diversas vezes de proprietário.
O custo da assistência não influencia grandemente as opções de compra entre veículos concorrentes.
Ver igualmente o processo M.416 BMW/Rover.
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Se os proprietários dos veículos não consideram os serviços de reparação da marca
substituíveis por outros serviços de reparação e se muitas peças sobressalentes da marca
não são substituíveis por outras peças sobressalentes para a prestação desses serviços, o
valor total do mercado da rede autorizada corresponde ao valor dos serviços prestados no
ano civil anterior, aos veículos da marca em causa no mercado nacional, ou a uma
estimativa desse valor202.

Nestas circunstâncias, o fornecedor deve calcular a(s) sua(s) quota(s) de mercado no(s)
mercado(s) nacional (nacionais) com base, simultaneamente, no valor dos serviços de
reparação e de manutenção prestados pela rede e no valor das peças sobressalentes,
algumas das quais exclusivas da marca, que vende à sua rede203. As peças sobressalentes
fornecidas, ao preço corrente, para honrar as obrigações jurídicas decorrentes da garantia
não são incluídas no cálculo. Neste exemplo, é provável que a(s) quota(s) de mercado do
fornecedor e da sua rede sejam superiores ao limiar de 30% fixado no nº 1 do artigo 3º do
regulamento, no que respeita às peças sobressalentes da sua gama de produtos que não
são substituíveis por peças sobressalentes de outras marcas e aos serviços de reparação
prestados pela rede autorizada que não são prestados por oficinas de reparação
independentes. No entanto, tal depende da penetração no mercado dos fornecedores
independentes de peças sobressalentes originais da marca em causa e de peças
sobressalentes de qualidade equivalente.

Exemplo d): Cálculo das quotas de mercado de uma rede franquiada de oficinas de
reparação independentes

Um fornecedor que não fabrica veículos a motor organiza uma rede de oficinas de
reparação no âmbito de um sistema de distribuição exclusiva, ou seja, um sistema em que
é atribuída a cada oficina de reparação uma área geográfica exclusiva. O fornecedor aplica
igualmente critérios de qualidade para a prestação de serviços de reparação, autoriza a
rede a utilizar material protegido por direitos de propriedade intelectual e presta-lhe
assistência técnica e comercial para a criação e a manutenção de uma imagem de marca
distinta. Fornece-lhe ainda, directamente, peças sobressalentes, ou define padrões de
qualidade para as peças sobressalentes a utilizar pela rede na prestação de serviços de
reparação e manutenção. A rede presta serviços pouco sofisticados de reparação e
manutenção a todas as marcas de veículos a motor. Dado que a rede está organizada a
nível nacional e que, nessa base, os membros da rede podem comprar e compram em
condições comerciais similares, considera-se que o mercado nacional corresponde ao
mercado geográfico afectado pelo acordo.

O regulamento abrange os acordos relativos à criação da rede se a quota do fornecedor
não for superior a 30% em qualquer dos mercados de produtos ou de serviços afectados.
A rede não presta serviços específicos da marca e os consumidores podem escolher, para
a gama de serviços oferecidos pela rede, entre diversos prestadores do mesmo serviço,
nomeadamente a rede de oficinas de reparação do fabricante do automóvel, redes de
reparação rápida e oficinas de reparação independentes. As condições previstas no nº 1 do
artigo 3º do regulamento estarão reunidas se os concorrentes detiverem, no mínimo, 70%

                                               

202 Ver o número (2) da secção 6.1 e o nº 1, último parágrafo do artigo 8º. As estimativas do valor dos
serviços podem ser efectuadas com base no parque automóvel de uma dada zona.

203 Ver nº 1 do artigo 8º, em especial as alíneas b) e c) e o número (2) da secção 6.1.
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dos mercados de reparação e manutenção relevantes para todos os automóveis de
passageiros do Estado-Membro em causa e se, para cada categoria de peças
sobressalentes, o valor das peças sobressalentes vendidas pelo fornecedor à rede não for
superior a 30% do valor de compra das peças sobressalentes utilizadas nas reparações em
questão em todo o mercado.
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7. DISTRIBUIÇÃO E ACESSO A PEÇAS SOBRESSALENTES

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 tem em vista assegurar a concorrência no mercado
das peças sobressalentes. Para o efeito, enumera uma série de restrições graves e não
permite que os fornecedores, em especial os fabricantes de veículos e os seus
importadores, limitem o direito dos seus distribuidores e oficinas de reparação autorizadas
a comprarem peças sobressalentes originais e peças sobressalentes de qualidade
equivalente a outras empresas da sua escolha e de as utilizarem na reparação e
manutenção de veículos a motor204. Do mesmo modo, os fabricantes de veículos não
podem limitar o direito dos fabricantes de peças sobressalentes venderem peças
sobressalentes originais ou peças sobressalentes de qualidade equivalente a oficinas de
reparação autorizadas ou independentes205. Além disso, o Regulamento (CE)
nº 1400/2002 não autoriza os fornecedores a limitar o direito dos seus distribuidores e
oficinas de reparação autorizadas a venderem peças sobressalentes a oficinas de reparação
independentes que as utilizem para a reparação e a manutenção de veículos a motor206.

A fim de melhorar as condições de concorrência efectiva, o Regulamento (CE)
nº 1400/2002 introduz a expressão “peças sobressalentes originais”207, que são peças
sobressalentes da qualidade das componentes utilizadas na montagem de um veículo a
motor novo. As peças sobressalentes originais podem ser fabricadas pelo construtor do
veículo, embora, na sua maior parte, sejam fabricadas por fabricantes de componentes,
com base em acordos de fornecimento concluídos com os construtores dos veículos. As
peças sobressalentes originais são fabricadas de acordo com as especificações e normas de
fabrico fornecidas pelos fabricantes de veículos e, em muitos casos, são produzidas na
mesma linha de produção que as componentes utilizadas na montagem dos veículos a
motor.

O termo “fornecidas” significa que as especificações e normas de fabrico são aplicadas
pelo fabricante de peças sobressalentes em causa com a autorização do construtor dos
veículos, com vista à incorporação dos componentes correspondentes a essas
especificações e normas nos seus veículos. Isto não significa necessariamente que as
especificações e normas em causa tenham sido desenvolvidas pelo construtor de veículos;
podem igualmente ser o resultado de um programa de desenvolvimento comum ou podem
até ter sido desenvolvidas, exclusivamente, pelo fabricante de peças sobressalentes ou de
componentes. Neste último caso, considera-se que as especificações e normas foram
fornecidas ao fabricante de peças sobressalentes com a autorização do construtor de
veículos, pelo que o fabricante de peças sobressalentes as pode utilizar para produzir
peças sobressalentes originais. Nos termos do Regulamento (CE) nº 1400/2002, é
necessário que o construtor do veículo autorize explicitamente o fabricante de

                                               

204 Nº 1, alínea k) do artigo 4º.

205 Nº 1, alínea j) do artigo 4º.

206 O nº 1, alínea i) do artigo 4º clarifica este aspecto em relação a sistemas de distribuição selectiva de
peças sobressalentes; em relação a um sistema de distribuição exclusiva, o nº 1, subalínea (i) da
alínea b) do artigo 4º proíbe que um fornecedor que utilize um sistema de distribuição exclusiva
limite as vendas passivas a qualquer tipo de cliente.

207 Ver definição no nº 1, alínea t) do artigo 1º.
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componentes a utilizar as especificações e normas para produzir e distribuir peças
sobressalentes originais: pelo facto de dispor destas normas, o fabricante de peças
sobressalentes pode utilizá-las para produzir peças sobressalentes originais que não serão
fornecidas ao construtor de veículos, mas vendidas directamente a distribuidores de peças
sobressalentes e a oficinas de reparação208.

Dado que, em quase todos os casos, são os mesmo fabricantes a produzir os componentes
e as peças sobressalentes para um veículo, utilizando as mesmas especificações e normas
de fabrico, as peças sobressalentes em causa são claramente “originais”. Todavia, em
alguns casos, os construtores têm acordos de fornecimento com fabricantes de peças que
apenas fabricam e fornecem peças sobressalentes, não fabricando os seus componentes.
Se estas peças forem fabricadas de acordo com as especificações e normas de fabrico
fornecidas pelo construtor de veículos, que são as utilizadas para a produção de
componentes, estas peças são igualmente “peças sobressalentes originais”.

Importa distinguir as “peças sobressalentes originais” das “peças sobressalentes de
qualidade equivalente”209. As peças sobressalentes de qualidade equivalente têm uma
qualidade correspondente à das componentes utilizadas na montagem do veículo em
causa, mas não são produzidas de acordo com especificações e normas de fabrico
fornecidas pelo construtor do veículo. Ou seja, estas peças são de qualidade equivalente
ou superior, mas podem, por exemplo, ser feitas de outro material ou estar pintadas de
outra cor.

Pergunta 95: Um acessório constitui uma peça sobressalente?

Resulta da definição constante do nº 1, alínea s), do artigo 1º que os bens que não são
necessários para a utilização do veículo a motor em causa, como um rádio, um leitor de
CD, uma instalação mãos-livres para telemóvel, um sistema de navegação ou um porta-
bagagens exterior, normalmente designados acessórios, não são considerados peças
sobressalentes. Contudo, se forem instalados na linha de produção do veículo novo e
integrados com outras peças ou sistemas do veículo, esses bens passam a ser considerados
componentes do veículo, pelo que as peças necessárias para reparar ou substituir esses
bens são peças sobressalentes (por exemplo, os controlos do sistema de alta fidelidade
incorporados no volante de um automóvel). O equipamento de ar condicionado ou de
controlo da temperatura instalado num camião ou num autocarro ou um sistema de alarme
ou de alta-fidelidade instalado num automóvel depois de o veículo em causa ter saído da
linha de produção do construtor deve, portanto, ser considerado um acessório.

O Regulamento (CE) nº 1400/2002 não é aplicável à distribuição, reparação e
manutenção de acessórios, cuja distribuição pode ser abrangida pelo Regulamento (CE)
nº 2790/1999.

                                               

208 Qualquer limitação desta capacidade constituiria, naturalmente, uma restrição grave, na acepção do
nº 1, alínea k) do artigo 4º.

209 Ver definição no nº 1, alínea u) do artigo 1º.
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Pergunta 96: Os lubrificantes e outros líquidos devem ser considerados peças
sobressalentes? Na afirmativa, quais são as consequências?

Ver resposta à pergunta 2.

Pergunta 97: O que são “peças sobressalentes originais”?

Há três categorias de “peças sobressalentes originais”.

Na primeira categoria de peças sobressalentes originais incluem-se as peças que são
fabricadas pelo construtor do veículo. Às peças sobressalentes originais desta categoria
são aplicáveis as seguintes regras:

– o fabricante do veículo pode exigir que as suas oficinas de reparação autorizadas
utilizem peças sobressalentes originais desta categoria para reparações efectuadas sob
garantia, assistência técnica e operações de convocação de veículos para trabalhos
específicos210;

– o construtor do veículo não pode limitar o direito dos seus distribuidores de venderem
esta categoria de peças, activa ou passivamente, conforme o caso, a oficinas de
reparação independentes que as utilizem para a reparação e manutenção de veículos a
motor211; é irrelevante o facto de as oficinas de reparação utilizarem as peças no seu
estabelecimento ou na prestação de serviços de assistência rodoviária.

A segunda categoria de “peças sobressalentes originais” inclui as peças que são fornecidas
pelo fabricante de peças sobressalentes ao construtor do veículo, que as vende aos seus
distribuidores. Às peças sobressalentes originais desta categoria são aplicáveis as
seguintes regras:

– o produtor das peças sobressalentes não pode ser impedido de colocar a sua marca
registada ou logotipo, efectivamente e de forma claramente visível, nas peças212. Este
direito inclui o direito de colocar a marca registada ou o logotipo nas embalagens e em
qualquer documento que acompanhe as peças;

– o construtor do veículo pode igualmente colocar a sua marca registada ou logotipo nas
peças;

– o produtor de peças sobressalentes não pode ser impedido de fornecer peças
sobressalentes aos distribuidores autorizados ou independentes de peças sobressalentes
ou aos reparadores autorizados ou independentes213 e nenhuma restrição pode ser
imposta ao reparador autorizado de utilizar estas peças214;

                                               

210 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.

211 Ver nº 1, alínea i) do artigo 4º ou nº 1, alínea b), subalínea (i), do artigo 4º.

212 Ver nº 1, alínea l) do artigo 4º.

213   Ver n.º 1, alínea j), do artigo 4º.

214    Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º
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– o construtor do veículo pode exigir que as suas oficinas de reparação utilizem esta
categoria de peças sobressalentes originais nas reparações efectuadas sob garantia,
assistência técnica e operações de convocação de veículos para trabalhos específicos215;

– o construtor do veículo não pode limitar o direito dos seus distribuidores de venderem
esta categoria de peças, activa ou passivamente, conforme o caso, a oficinas de
reparação independentes que as utilizem para a reparação e manutenção de veículos a
motor216; é irrelevante o facto de as oficinas de reparação utilizarem as peças no seu
estabelecimento ou na prestação de serviços de assistência rodoviária.

A terceira categoria de peças sobressalentes originais inclui as peças sobressalentes
originais que, não sendo fornecidas ao construtor do veículo em causa, são fabricadas de
acordo com as especificações e normas de fabrico por este fornecidas. O fabricante de
peças sobressalentes pode fornecer estas peças a distribuidores independentes de peças
sobressalentes ou directamente às oficinas de reparação. Às peças sobressalentes originais
desta categoria são aplicáveis as seguintes regras:

– o produtor das peças sobressalentes não pode ser impedido de colocar a sua marca
registada ou logotipo, efectivamente e de forma claramente visível, nas peças. Este
direito inclui o direito de colocar a marca registada ou o logotipo nas embalagens217;

– o produtor de peças sobressalentes não pode ser impedido de fornecer as suas peças a
qualquer distribuidor autorizado ou independente de peças sobressalentes nem a
qualquer oficina de reparação autorizada ou independente218; as oficinas de reparação
autorizadas não podem ser impedidas de utilizar estas peças219.

Pergunta 98: Um fornecedor pode exigir que as suas oficinas de reparação autorizadas
utilizem exclusivamente as peças sobressalentes originais por si fornecidas na reparação
e manutenção normais dos veículos a motor?

Não. Obrigar uma oficina de reparação autorizada a utilizar unicamente peças
sobressalentes fornecidas pelo fabricante do veículo na manutenção220 ou reparação221

habituais de um veículo a motor equivaleria a restringir a liberdade da oficina de reparação
de utilizar peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes de qualidade equivalente
adquiridas junto de outros fornecedores por si escolhidos222.

                                               

215 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.

216 Ver nº 1, alínea i) do artigo 4º ou nº 1, alínea b), subalínea (i), do artigo 4º.

217 Ver nº 1, alínea l) do artigo 4º.

218 Ver nº 1, alínea j) do artigo 4º.

219 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.

220 Por exemplo, revisão de rotina.

221 Por exemplo, na sequência de um acidente.

222 Ver nº 1, alínea k) do artigo 4º.
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Pergunta 99: A utilização de peças sobressalentes originais não adquiridas ao
fornecedor ou de peças sobressalentes de qualidade equivalente pode ter impacto na
garantia do veículo?

Se a garantia concedida por um fabricante de veículos exigisse que as oficinas de
reparação autorizadas ou independentes utilizassem peças sobressalentes por este
fornecidas para os trabalhos normais de reparação e manutenção durante o período de
garantia (mas não cobertos pela garantia), tal constituiria uma restrição grave, enunciada
no nº 1, alínea k), do artigo 4º, pelo que o sistema de distribuição do fabricante deixaria
de ser abrangido pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002.

Pergunta 100: As oficinas de reparação autorizadas ou os distribuidores de peças
sobressalentes podem vender a oficinas de reparação independentes peças
sobressalentes que lhes tenham sido fornecidas pelo fabricante do veículo?

Sim. Uma restrição da venda de peças sobressalentes por membros de um sistema de
distribuição selectiva a oficinas de reparação independentes, que as utilizem na prestação
de serviços de reparação e manutenção constitui uma restrição grave da concorrência223.
Uma restrição da venda passiva de peças sobressalentes para veículos a motor por
membros de um sistema de distribuição exclusiva constitui igualmente uma restrição
grave224. Em ambos os casos, o sistema de distribuição do fabricante deixaria de ser
abrangido pelo Regulamento (CE) nº 1400/2002.

Pergunta 101: Como pode ser demonstrada a qualidade das peças sobressalentes
originais?

Um fabricante de peças que produza peças sobressalentes com base em especificações e
normas de fabrico fornecidas pelo construtor de veículos é obrigado a emitir um
certificado que confirme que as peças sobressalentes foram produzidas em conformidade e
que são da mesma qualidade que os componentes utilizados na montagem do veículo em
causa225. A declaração do fabricante das peças sobressalentes pode ser impressa na
embalagem ou numa folha que acompanhe a peça, podendo igualmente ser divulgada
através da Internet. Incumbe ao fabricante das peças decidir se prefere emitir o certificado
ou se prefere submeter-se a uma certificação efectuada por um organismo independente,
como uma organização de certificação. Todavia, para que as peças sejam consideradas
peças sobressalentes originais não é indispensável a certificação por um organismo
independente.

Se esta declaração tiver sido emitida, é legítimo partir-se do princípio de que as peças
sobressalentes em causa são peças sobressalentes originais, pelo que as oficinas de
reparação autorizadas as podem utilizar na reparação e manutenção de veículos. No
entanto, se o construtor do veículo ou um terceiro, por exemplo, uma associação de
consumidores ou um clube automobilístico, provar que uma dada peça sobressalente ou

                                               

223 Ver nº 1, alínea i) do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1400/2002; nº 10, alínea b) do artigo 3º e
nº 1, ponto 3 do artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1475/95.

224 Ver nº 1, alínea b) do artigo 4º.

225 Ver nº 1, alínea t), terceira frase do artigo 1º.
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um certo número de peças sobressalentes de um mesmo lote de produção é de qualidade
inferior ou não foi produzida de acordo com as especificações e normas de fabrico do
construtor do veículo, as peças sobressalentes em causa não poderão ser vendidas como
peças sobressalentes originais.

Pergunta 102: Como é demonstrada a qualidade das peças sobressalentes de qualidade
equivalente?

Se pretenderem que as suas peças sobressalentes sejam reconhecidas como de qualidade
equivalente, os fabricantes de peças sobressalentes devem estar em condições de
certificar, a qualquer momento, que a sua qualidade é equivalente à componente
correspondente do veículo a motor em causa226. Incumbe aos fabricantes de peças
sobressalentes emitir essa declaração e dá-la a conhecer aos utilizadores pelos meios
utilizados para as peças sobressalentes originais (ver resposta à pergunta anterior). Este
certificado deve ser produzido a qualquer momento, ou seja, não apenas no momento da
venda da peça, mas igualmente numa fase ulterior, por exemplo, no caso de a peça ser
alegadamente defeituosa.

Pergunta 103: O construtor do veículo ou o seu importador podem impedir as suas
oficinas de reparação autorizadas de obterem no mercado de assistência independente e
utilizarem peças sobressalentes de qualidade equivalente às da sua “linha económica”
de peças sobressalentes?

Actualmente, os próprios fabricantes de veículos vendem peças sobressalentes de “linha
económica” através das suas redes de distribuição próprias. Estas peças sobressalentes são
produzidas de acordo com normas recentes (diferentes das normas aplicadas para as
componentes) e destinam-se a veículos que deixaram de ser produzidos. Uma restrição
deste tipo não seria abrangida pelo regulamento, dado que constituiria uma obrigação de
não concorrência227.

Pergunta 104: Se um construtor de veículos concluir um acordo com um fabricante de
peças sobressalentes que preveja a transferência para o construtor de direitos de
propriedade intelectual ou de saber-fazer desenvolvido pelo fabricante de peças
sobressalentes, o construtor de veículos pode utilizar esses direitos para limitar o direito
do fabricante de peças sobressalentes de distribuir as peças sobressalentes produzidas
no exercício desses direitos?

Não. Ainda que o regulamento não preveja uma transferência de direitos deste tipo, os
direitos de propriedade intelectual e o saber-fazer não podem ser utilizados pelo
fornecedor (construtor do veículo ou o seu importador) para cercear o direito do
fabricante de peças sobressalentes de vender as peças sobressalentes em causa a oficinas
de reparação autorizadas e independentes228. Se o construtor utilizasse dessa forma os
direitos de propriedade intelectual ou o saber-fazer, o Regulamento (CE) nº não seria
aplicável ao seu sistema de distribuição.

                                               

226 Ver nº 1, alínea u) do artigo 1º.

227 Ver nº 1, alínea a) do artigo 5º.

228 Ver nº 1, alíneas j) e k) do artigo 4º.
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8. ANEXO I – REFERÊNCIA AOS DOCUMENTOS MAIS IMPORTANTES EM
MATÉRIA DE REGRAS DE CONCORRÊNCIA APLICÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO
DE VEÍCULOS A MOTOR NA UNIÃO EUROPEIA

Alguns destes documentos encontram-se disponíveis no sítio Web da Comissão: .

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

Regulamento de isenção por categoria para os veículos a motor

• Regulamento (CE) nº 1400/2002 da Comissão, de 31 Julho 2002, relativo à aplicação
do nº 3 do artigo 81º do Tratado a certas categorias de acordos verticais e práticas
concertadas no sector automóvel. Publicado no Jornal Oficial L 203 de 1.8.2002, p.
30.

• Decisão do Comité Misto do EEE 136/2002 de 27 de Setembro de 2002 modificando
o Anexo XIV (Concorrência) do Acordo EEE (ainda não publicado no Jornal Oficial)

Regulamentos e comunicações anteriores

• Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão, de 28 Junho 1995, relativo à aplicação do nº 3 do
artigo 85º do Tratado CE a certas categorias de acordos de distribuição e de serviço de venda e
pós-venda de veículos automóveis. Publicado no Jornal Oficial L 145, 29.6.1995, p. 25.

• Brochura explicativa do Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão, de 28 Junho 1995,
relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE a certas categorias de acordos de
distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos automóveis. Publicada pela
Direcção-Geral IV – Concorrência, IV/9509/95PT.

• Regulamento (CEE) nº 123/85 da Comissão, de 12 Dezembro 1984, relativo à
aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado CEE a certas categorias de acordos de
distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos automóveis. Publicado no
Jornal Oficial L 15 de 18.1.1985, p. 16.

• Comunicação da Comissão relativa ao Regulamento (CEE) nº 123/85 da Comissão, de
12 Dezembro 1984, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado CEE a certas
categorias de acordos de distribuição e de serviço de venda e pós-venda de veículos
automóveis. Publicada no Jornal Oficial C 17 de 18.1.1985, p.4.

• Comunicação da Comissão – Clarificação da actividade dos intermediários no sector
automóvel. Publicada no Jornal Oficial C 329 de 18.12.1991, p. 20.
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Regulamento geral e comunicações relativas a restrições verticais

• Regulamento (CE) nº 2790/1999 da Comissão, de 22 Dezembro 1999, relativo à
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• A Decisão da Comissão de 28 de Janeiro de 1998 contra a Volkswagen AG foi, em
grande medida, confirmada pelo Tribunal de Primeira Instância no seu acórdão de 6 de
Julho de 2000, proferido no processo T-62/98, Volkswagen/Comissão. Comunicado à
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de 2000, p. II-02707.

Outros documentos
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9. ANEXO II – TEXTO DO REGULAMENTO (CE) Nº 1400/2002

JO nº L 203 de 1.8.2002, p. 30.

Igualmente disponível na Internet, em todas as línguas oficiais da Comunidade:

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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