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Introdução do Comissário KAREL VAN MIERT
responsável pela política de concorrência

Em 1995, a política europeia da concorrência caracterizou-se por um acentuado aumento do número
de casos apresentados à Comissão e de decisões adoptadas na matéria. Com efeito, considerando
globalmente todos os domínios (acordos, decisões e práticas concertadas, operações de concentração
e auxílios estatais), o número de novos casos submetidos à Comissão para apreciação aumentou mais
de um terço.

Este aumento explica-se, em larga medida, pela adesão à União Europeia, em 1 de Janeiro de 1995,
de três novos países. Por outro lado, estes valores demonstram também que as empresas estão cada
vez mais conscientes de que o seu campo de acção é a Europa. Além disso, a pressão da concorrência
incita as empresas a cooperarem ou a realizarem operações de concentração entre si, a fim de se
manterem competitivas.

A política de concorrência desempenha um papel essencial na constituição de um enquadramento
favorável às empresas, necessário ao crescimento duradouro da economia europeia e à criação de
postos de trabalho.

Um outro objectivo primordial da política de concorrência consiste na defesa dos consumidores. O
mercado único destina-se, antes de mais, aos cidadãos. É necessário garantir-lhes - nomeadamente
através de uma rigorosa aplicação das regras de concorrência - a livre escolha de produtos de
qualidade a preços concorrenciais.

Gostaria de salientar alguns dos exemplos que considero mais ilustrativos da acção desenvolvida pela
Comissão em 1995, que respondem a estes dois objectivos da política de concorrência.

A Comissão sancionou as práticas desenvolvidas pelas empresas com o objectivo de bloquear as
importações paralelas, que impedem os consumidores de beneficiar das diferenças de preços existentes
entre os Estados-membros. Pela mesma razão, o novo regulamento relativo à distribuição de veículos
automóveis na Europa garante aos consumidores individuais a liberdade de efectuarem importações
paralelas, autorizando simultaneamente a existência de redes estruturadas que asseguram o serviço
pós-venda. A Comissão actua com a mesma determinação relativamente às empresas que restringem
o acesso ao mercado por parte de novos concorrentes.

A aplicação das regras de concorrência à sociedade da informação continua a constituir uma
prioridade. Foram realizados importantes progressos no plano legislativo para liberalizar os serviços
de telecomunicações: telefones móveis desde 1995, redes alternativas em 1 de Julho de 1996, telefonia
vocal em 1 de Janeiro de 1998. Em vários Estados-membros (Bélgica, Irlanda e Itália), os novos
candidatos ao acesso ao mercado dos telefones móveis beneficiam de um tratamento equitativo em
relação ao primeiro operador. Todavia, o papel da Comissão não se esgota nesta intervenção: é ainda
necessário evitar que os operadores concluam acordos ou desenvolvam práticas que produzam efeitos
de exclusão similares aos que anteriormente resultavam da protecção conferida por lei. Por esse
motivo, as alianças estratégicas, cada vez mais frequentes, só podem beneficiar de autorização se não
provocarem o encerramento dos mercados nacionais.

A Comissão proibiu igualmente duas operações, por forma a salvaguardar as possibilidades de
concorrência por parte de terceiros no sector audiovisual, um sector sensível e em pleno
desenvolvimento.
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8 INTRODUÇÃO DO COMISSÁRIO Karel VAN MIERT

Gostaria também de sublinhar que a política de liberalização respeita plenamente os serviços públicos,
cujo desempenho pretende melhorar, mantendo simultaneamente a qualidade e preços razoáveis para
os consumidores.

Esta abordagem é válida para todas as regras de concorrência, incluindo as respeitantes aos auxílios
estatais. Assim, a Comissão aceitou que uma medida fiscal favorável aos Correios franceses não fosse
considerada um auxílio, dado que apenas se destinava a compensar as obrigações inerentes ao serviço
público. Por outro lado, no domínio dos auxílios estatais, a Comissão esforçou-se por prosseguir uma
política de rigor, autorizando estes auxílios unicamente com base em regras precisas e comuns, para
objectivos prioritários (por exemplo, investigação e desenvolvimento). Entre as decisões importantes
e amplamente comentadas, a respeitante ao Crédit Lyonnais ilustra cabalmente o modo como esta
preocupação de rigor se articula com a tomada em consideração das especificidades dos sectores em
causa.

Estou perfeitamente consciente de que, para as empresas, é crucial que os processos de concorrência
sejam tratados com a maior celeridade possível. Consequentemente, as operações de concentração são,
na sua maioria, autorizadas directamente pela Comissão no prazo de um mês após a notificação, o que
representa uma vantagem considerável para as empresas. Tenciono igualmente acelerar os
procedimentos nas restantes áreas de actuação, em especial a nível da análise dos processos relativos
às empresas comuns.

Estão a ser envidados todos os esforços para que a política europeia de concorrência continue a
adaptar-se às necessidades e às prioridades dos cidadãos e da economia europeia. Por esta razão, está
previsto lançar ou prosseguir o debate com todas as partes interessadas sobre as seguintes matérias:
cooperação com as autoridades nacionais responsáveis pela concorrência, regime de coimas a aplicar
aos cartéis, Livro Verde sobre as concentrações, Livro Verde sobre as restrições verticais a nível da
distribuição e alteração da regra de minimis. Pretende-se assim simplificar tanto quanto possível as
condicionantes com que as empresas se defrontam, continuando a concentrar a acção da Comissão nos
aspectos verdadeiramente essenciais.
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Introdução 

1. Um ambiente concorrencial: uma condição prévia para a competitividade

1. É incontestável que a política de concorrência desempenha um papel essencial para assegurar
a competitividade da indústria da União Europeia.

A política da concorrência constitui um instrumento para alcançar uma afectação óptima dos recursos,
o progresso técnico e a flexibilidade de adaptação a um ambiente em evolução. A este respeito, a
concorrência e a competitividade são indissociáveis. A experiência revela que só as empresas
habituadas a uma forte concorrência e que conseguem obter bons resultados em mercados abertos e
dinâmicos serão também capazes de o fazer a um nível mais amplo - quer noutras áreas geográficas,
quer, em geral, numa economia mais internacionalizada.

A política de concorrência e a política de competitividade não são, assim, políticas contraditórias,
prosseguindo o mesmo objectivo, ou seja, a criação das condições indispensáveis para o
desenvolvimento e a manutenção de uma indústria comunitária eficiente e competitiva, oferecendo
melhores produtos e serviços aos cidadãos europeus e proporcionando um ambiente económico estável.

2. O mercado interno e a política de concorrência

2. O objectivo da Comunidade de criar um mercado interno é também revelador da
complementaridade entre estas duas políticas. Por um lado, o mercado interno constitui uma condição
fundamental para o desenvolvimento de uma indústria eficiente e competitiva. Por outro lado, a
política de concorrência constitui um importante instrumento para alcançar o objectivo do mercado
interno e para o manter, em especial através da aplicação de regras que garantam que as barreiras
regulamentares ao comércio que foram eliminadas não são substituídas por restrições privadas ou
públicas com o mesmo efeito.

2.1. Factores que afectam a concorrência no mercado interno

3. Embora as acções legislativas definidas no Livro Branco da Comissão de 1985 sobre o mercado
interno tenham sido, na sua quase totalidade, adoptadas e transpostas a nível nacional, existem indícios
de que alguns mercados de produtos e serviços permanecem fragmentados1.

A integração do mercado interno, juntamente com a progressiva internacionalização dos mercados,
deverá alargar os mercados geográficos (não necessariamente a nível comunitário, uma vez que os
mercados relevantes podem incluir um conjunto distinto de mercados regionais ou nacionais). Poderá
assim redefinir os parâmetros estruturais do mercado, no âmbito dos quais deverão ser avaliadas as
implicações do comportamento dos operadores do sector público ou privado em matéria de
concorrência. Na presente fase, é demasiado cedo para concluir, de forma definitiva, se o mercado
interno produziu já um impacto a favor da concorrência. Existem indícios nalguns mercados que
parecem revelar que, cada vez mais, a concorrência é definida a nível supranacional. Noutros
mercados, poder-se-á concluir que permanecem segmentados em função de critérios nacionais. Esta
última situação poderá ser explicada através de diversos factores que devem ser tomados em

                                                            

1 A Comissão pretende apresentar, durante 1996, as conclusões de uma análise global sobre o impacto e eficácia do
programa de mercado interno, de acordo com a Resolução nº 92/1218 do Conselho, de 7 de Dezembro de 1992.
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consideração na avaliação das consequências da integração do mercado interno em termos de expansão
geográfica dos "mercados relevantes".

4. Um primeiro factor relaciona-se com a eficácia das acções legislativas (e medidas acessórias,
tais como a normalização europeia) para o desmantelamento das barreiras jurídicas e administrativas
às transacções transfronteiras. Nos casos em que o quadro legislativo se afigurar incompleto ou
inadequado, a Comissão tenciona exercer pressões para que seja reforçado. Poderão também surgir
situações em que não existem barreiras à entrada, mas em que as discrepâncias nas disposições
nacionais têm como consequência diferenças a nível das condições económicas, susceptíveis de
provocarem distorções sobre o comércio e a concorrência (por exemplo, fixação de preços dos
produtos farmacêuticos, tributação, flutuações monetárias). Nas situações em que destes factores
resultarem diferenças nas condições económicas entre os mercados nacionais, que possam levar os
operadores a efectuar distinções entre tais mercados, este facto poderá ter de ser tomado em
consideração na definição do mercado relevante em matéria de concorrência. As "barreiras naturais"
tais como a língua, o gosto e os hábitos, ou as características estruturais que reduzem as possibilidades
de comércio de produtos ou serviços, poderão também levar a que os mercados nacionais sejam
considerados como entidades separadas. Estas questões surgiram no contexto das investigações
efectuadas pela Comissão de concentrações nos sectores da radiodifusão televisiva e dos meios de
comunicação, nos quais os factores linguísticos e culturais exigem que o mercado da União Europeia
seja considerado enquanto entidade formada por uma série de mercados nacionais distintos. Esta
diversidade cultural contribui para a riqueza do nosso património europeu comum e a Comissão deve
tomá-la em consideração na análise dos processos, mesmo que daí resulte um maior número de
situações de posição dominante observadas (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Papel da política da concorrência

5. Embora a integração do mercado interno defina o contexto económico em que se deve aplicar
a política comunitária da concorrência, a aplicação desta política contribuirá também para reforçar o
funcionamento do mercado único. Poderão ser identificadas três áreas principais de actividade: acordos
e práticas anticoncorrenciais, os sectores regulamentados ou monopolísticos e os auxílios estatais. É
essencial referir neste contexto que a Comissão dispõe de um conjunto de instrumentos
interdependentes de política de concorrência. As regras aplicáveis em matéria de acordos e práticas
concertadas entre empresas, o controlo das concentrações, o controlo dos auxílios estatais e as regras
relativas à liberalização prosseguem o mesmo objectivo, ou seja assegurar que não se verificam
distorções à concorrência no mercado interno.

6. A Comissão aplica as regras comunitárias da concorrência de forma vigilante, nos casos em que
as empresas pretendem distorcer os efeitos pró-concorrência decorrentes da integração do mercado
interno através de um comportamento anticoncorrencial destinado a favorecer a segmentação do
mercado. Poderão citar-se como exemplos de comportamentos que suscitaram preocupações deste tipo
as restrições sobre o comércio paralelo, certos tipos de acordos verticais e/ou sistemas de distribuição
e a recusa injustificada de permitir o acesso (não discriminatório) a meios indispensáveis para que
terceiros possam concorrer.

7. A liberalização de mercados tradicionalmente monopolísticos, como o sector de fornecimento
de água, gás e electricidade, constitui um passo essencial para o estabelecimento de um mercado
interno. É um facto quase incontestado que, sem uma base mais forte e competitiva nos domínios da
energia, transportes públicos e telecomunicações, a economia europeia, incluindo os consumidores e
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as empresas de dimensão média, encontrar-se-á numa situação de desvantagem2. O Conselho Europeu
de Madrid de Dezembro de 1995 concluiu ser essencial introduzir uma maior concorrência em diversos
sectores, por forma a promover a competitividade e a criar novos empregos. Assim, a Comissão
prosseguiu os seus esforços no sentido de abrir estes mercados à concorrência e ao comércio
intracomunitário, assegurando simultaneamente que as medidas propostas ou adoptadas são compatíveis
com o exercício, pelos serviços públicos, da sua missão de interesse económico geral, tal como a
prestação de um serviço universal a todos os cidadãos, a preços acessíveis.

8. O sector das telecomunicações é uma área estratégica de considerável interesse para a União
Europeia3. A liberalização em curso neste sector forçou os operadores de telecomunicações a lançarem
novos serviços e a reduzirem os preços. Tanto a indústria como os consumidores beneficiam com a
abertura dos mercados das telecomunicações. A introdução da concorrência neste sector é também
vital, a fim de facilitar a transição para a sociedade da informação, garantindo a nossa capacidade de
sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo e internacional. Neste contexto, a diversidade
cultural e a igualdade de acesso aos novos serviços constituem objectivos essenciais que deverão ser
acautelados.

A nível comunitário, uma grande parte da legislação está já concluída ou numa fase adiantada, com
vista a uma liberalização completa até 1998. Esta legislação deverá, evidentemente, ser transposta para
a legislação nacional e ser efectivamente aplicada por forma a garantir a introdução de uma verdadeira
concorrência. O papel da Comissão não será reduzido após a adopção dos actos legislativos. Pelo
contrário, a Comissão deverá garantir que, uma vez suprimidas, as barreiras jurídicas não serão
substituídas por acordos ou práticas de natureza semelhante, tais como concentrações
anticoncorrenciais, acordos de partilha de mercados, comportamentos abusivos das empresas já
presentes no mercado relativamente aos novos participantes - por exemplo, negando o acesso não
discriminatório a equipamentos essenciais - ou através de auxílios estatais ilegais. Nos casos em que
se mantêm os direitos exclusivos em áreas reservadas, deverá evitar-se a concessão, a esses operadores,
de subvenções cruzadas a favor de áreas não reservadas.

Entretanto, a indústria continua a evoluir, antecipando-se aos novos mercados que vão surgindo. Foram
apresentadas à Comissão, para exame, novas alianças com implicações a nível internacional. A
avaliação destes casos efectuada pela Comissão demonstra que as actuais regras em matéria de
concorrência, quando aplicadas de forma realista, têm capacidade para apreender as dinâmicas da
inovação e da internacionalização. Mas o facto de se tratarem de mercados recentemente criados não
constitui uma garantia de aprovação automática. Apesar de as alianças deverem ser autorizadas ou
mesmo encorajadas quando favorecem a competitividade, não poderão ser aceites quando contrariam
ou ameaçam o processo de eliminação dos monopólios. Sempre que as grandes empresas se
associarem, a Comissão tentará evitar o encerramento dos mercados.

9. Ainda mais do que o sector das telecomunicações, o sector dos transportes aéreos, em que a
liberalização completa estará legalmente concluída no final de 1997, demonstra que a legislação é
necessária mas não suficiente para alcançar um ambiente plenamente competitivo. Neste sector, em

                                                            

2 Grupo Consultivo sobre a Competitividade, "Promover a competitividade europeia", Segundo Relatório ao Presidente
da Comissão Europeia, Primeiros-Ministros e Chefes de Estado, Dezembro de 1995 (Relatório Ciampi). No mesmo
contexto é afirmado que o que é mais importante não é tanto que a propriedade - e gestão - dos serviços de utilidade
pública seja transferida do Estado para o sector privado, mas sim que a concorrência seja introduzida e alargada
sempre que possível.

3 Livro Verde sobre a liberalização da infra-estrutura de telecomunicações e das redes de televisão por cabo: Primeira
parte (COM(94)440 de 25.10.1994) e Segunda parte (COM(94)682 de 25.01.1995).
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que as companhias aéreas lutam para obter ou manter uma quota suficiente de um mercado que regista
um fraco crescimento e que é muito competitivo, existe um perigo contínuo de que as empresas já
presentes no mercado utilizem métodos desleais para protegerem os seus interesses. Assim, é
absolutamente necessária uma aplicação estrita das regras de concorrência, principalmente no domínio
dos auxílios estatais e do controlo dos comportamentos abusivos. Os auxílios estatais são, em especial,
considerados como medidas contraprodutivas, que tendem a proteger as empresas pouco eficientes em
detrimento das eficientes, atrasando assim apenas uma reestruturação indispensável. Os auxílios estatais
poderão mesmo ser utilizados para impedir a entrada de novos concorrentes através de preços
abusivamente baixos e outras medidas. Apesar de a reestruturação ser necessária por forma a alcançar
ganhos de produtividade e competitividade num mercado em expansão, a Comissão deverá assegurar-
se de que uma grande concentração não provoca dificuldades de acesso a rotas e faixas horárias,
voltando assim a criar barreiras já suprimidas legalmente.

10. A energia é um outro factor-chave para a indústria e foi mencionada enquanto tal no Relatório
Ciampi. Contudo, este sector não registou, durante este ano, progressos reais em termos de
liberalização.

11. Segundo o quarto relatório relativo aos auxílios estatais na União Europeia, publicado em 1995,
o montante total de auxílios nacionais no período compreendido entre 1990 e 1992 diminuiu, mas
continua a ser - com uma média anual de cerca de 94 mil milhões de ecus para toda a Comunidade -
 demasiado elevado face aos objectivos que a Comissão se propõe alcançar, nomeadamente no que se
refere aos Estados-membros mais prósperos. Não será através de elevados auxílios estatais que se
alcançará a competitividade. Tal situação apenas atrasará reestruturações indispensáveis, provocará
distorções de concorrência entre as empresas e regiões e constitui um pesado encargo para os
orçamentos públicos.

Contudo, seria irrealista sugerir uma eliminação pura e simples de todos os auxílios estatais e esta
opção nunca foi considerada pelos autores do Tratado nem pela Comissão. As forças de mercado só
por si, num mercado que não é perfeito, não permitem a realização de certos objectivos fundamentais
dos Estados-membros e da União Europeia, tais como a coesão económica e social, um nível suficiente
de investigação e de desenvolvimento e a protecção do ambiente, o desenvolvimento das PME e um
ajustamento estrutural necessariamente moroso, em especial por razões sociais. Para a Comissão, é
fundamental garantir que, nos casos em que são permitidos auxílios estatais através de derrogações,
os efeitos negativos sobre a concorrência e o comércio entre Estados-membros se limitam ao
estritamente necessário e que são compensados pela realização de objectivos de interesse comunitário
geral. 

3. Cooperação internacional

12. A internacionalização crescente da economia mundial e a estrutura evolutiva do comércio
moderno tornam inevitável a cooperação internacional entre as autoridades de concorrência.

Em primeiro lugar, as empresas que desenvolvem a sua actividade a nível mundial devem conhecer
e cumprir diversas legislações e práticas em matéria de concorrência, em função das diversas
jurisdições, o que implica necessariamente encargos. Além disso, quando as operações são abrangidas
pela competência de diversas autoridades de concorrência, existe um maior risco de imposição de
medidas contraditórias. Por seu lado, as autoridades de concorrência poderão ter dificuldades em
aceder às informações que determinam a existência de uma violação às regras de concorrência que
ocorreu fora da sua jurisdição. Acresce ainda que as regras de concorrência que se destinam a manter
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uma concorrência efectiva no mercado nacional poderão ser menos efectivas para tratar os
comportamentos anticoncorrenciais a nível mundial. Por último, é um facto que para que a
liberalização do comércio seja efectiva, deverá ser acompanhada de uma maior aplicação das regras
de concorrência - as barreiras privadas não deverão vir substituir as barreiras públicas suprimidas.

Por todas estas razões, uma maior cooperação a nível internacional é claramente do interesse da
indústria e dos consumidores.

13. A nível bilateral, o Acordo com os Estados Unidos (confirmado em Abril de 1995 pelo
Conselho) oferece já possibilidades de cooperação e as suas disposições relativas à coordenação das
actividades de aplicação permitem que, em certa medida, as Partes trabalhem em conjunto sobre as
situações anticoncorrenciais que afectam os mercados da União Europeia e dos Estados Unidos.

Num relatório sobre a política de concorrência na nova ordem comercial elaborado por um grupo de
peritos independentes a pedido do Comissário Van Miert, o grupo recomenda como "prioridade" um
aprofundamento do actual Acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos. O relatório do
grupo de peritos apresenta igualmente recomendações relativamente à cooperação multilateral, uma
vez que o grupo está convicto de que os acordos bilaterais não podem, por si só, tratar de forma
adequada todos os problemas susceptíveis de ocorrerem a nível internacional.

4. Papel da Comissão na aplicação das regras de concorrência

14. Pode afirmar-se que a fase de desenvolvimento da política de concorrência da Comunidade está
concluída. Esta política e a respectiva legislação estão já bem estabelecidas através da prática
administrativa da Comissão e dos princípios desenvolvidos pelos tribunais europeus. Em contrapartida,
a Comissão apenas dispõe de recursos limitados para tratar um número cada vez maior de casos. Em
especial, em 1995, o número de novos casos, principalmente auxílios estatais e processos nos termos
dos artigos 85º e 86º, aumentou de forma significativa, na sequência da adesão de três novos Estados-
membros.

15. Consequentemente, a Comissão tem vindo a analisar as possibilidades de se centrar nos acordos
que produzem um efeito significativo sobre a concorrência e que são susceptíveis de afectar
consideravelmente o comércio entre Estados-membros. Para o efeito, foram já criados diversos
instrumentos e conceitos, estando em curso trabalhos preparatórios para os alargar e melhorar. Neste
contexto, é particularmente relevante a aplicação da regra de minimis (tanto no domínio da
concorrência como no domínio dos auxílios estatais), as isenções por categoria (que permitem que as
empresas concluam acordos sem os notificar à Comissão por forma a obter segurança jurídica) e a
noção de interesse comunitário no que se refere às denúncias.

16. Numa altura em que a Comissão tem, prioritariamente, de tratar casos que produzem um efeito
significativo sobre a concorrência intracomunitária, o papel das autoridades e dos tribunais nacionais
nos processos de concorrência torna-se mais importante. A aplicação descentralizada das regras de
concorrência constitui frequentemente um modo mais rápido e mais eficaz de pôr termo às infracções.
Uma aplicação mais frequente destas disposições, por parte dos tribunais e autoridades nacionais,
recorda ao cidadão comunitário que estas regras fazem parte da "legislação vital" de cada Estado-
membro e que se destinam a proteger os seus direitos.

17. Assim, a Comissão continuou a promover uma aplicação descentralizada das regras comunitárias
em matéria de concorrência, principalmente no que se refere aos processos abrangidos pelos artigos
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85º e 86º. O objectivo da Comissão consiste em estabelecer uma cooperação efectiva entre os tribunais
e autoridades de concorrência nacionais e a Comissão. A este respeito, os trabalhos preparatórios
relativos a uma nova comunicação sobre a cooperação entre a Comissão e as autoridades de
concorrência nacionais estão já bastante adiantados e virão complementar a comunicação existente
relativa à cooperação com os tribunais nacionais.

Esta política de descentralização deverá, contudo, ser aplicada de forma gradual e cuidadosa. O
processo de descentralização deverá ser acompanhado de um esforço persistente da Comissão no
sentido de clarificar e simplificar as regras de fundo, por forma a que os Estados-membros utilizem
os mesmos conceitos ao aplicarem as regras comunitárias em matéria de concorrência.

18. O princípio da subsidiariedade estabelece que as medidas deverão ser tomadas pela autoridade
mais adequada. Consequentemente, alguns processos que são da competência simultânea de diversas
autoridades nacionais, deveriam ser tratados pela Comissão. Assim, no caso das concentrações, é
preferível que os projectos das empresas sejam analisados pela Comissão, não devendo ser
apresentados a diversas autoridades nacionais. Em 1995, a Comissão deu início a um novo exercício
de revisão do Regulamento das concentrações, nomeadamente para determinar se continua a ser
adequado o critério, baseado no volume de negócios, utilizado para a determinação dos casos que
deverão ser submetidas à Comissão e dos casos que são da competência exclusiva dos Estados-
membros.

19. No domínio dos auxílios estatais, o princípio da subsidiariedade estabelece que a Comunidade
deverá ter competência exclusiva, dado que não se pode exigir que os Estados-membros controlem as
suas próprias despesas em matéria de auxílios estatais de modo leal relativamente aos seus vizinhos.
Contudo, um aspecto poderá ser tratado a nível nacional: os tribunais nacionais poderão actuar na
sequência de denúncias apresentadas por concorrentes da empresa beneficiária do auxílio estatal e, em
especial, poderão controlar em que medida o Estado-membro deu cumprimento aos procedimentos
necessários de notificação e aprovação. A Comissão publicou uma nova comunicação neste domínio,
que prossegue um objectivo triplo: reforçar e descentralizar a aplicação das regras em matéria de
auxílios estatais, clarificar a situação jurídica em proveito de todas as partes interessadas e prestar
assistência aos juízes.

5. Transparência

20. As regras em matéria de concorrência são muitas vezes complexas porque o contexto económico,
jurídico e político em que são aplicadas é também complicado e está em constante evolução. Tal não
significa que não existam possibilidades de uma maior transparência e simplificação. Com efeito, a
Comissão encontrou diversos meios para aumentar a informação acerca da sua política e para
simplificar o quadro legal. Entre eles poder-se-á citar: uma isenção por categoria recentemente
adoptada no que se refere aos acordos de transferência de tecnologia, que virá substituir os dois
regulamentos relativos à concessão de licenças de saber-fazer e de patente; a utilização de
comunicações para fornecer orientações sobre a aplicação das regras de concorrência em determinados
sectores (pagamentos transfronteiras, serviços postais); a utilização de livros verdes para efeitos de
consulta do público (por exemplo os livros verdes que deverão ser publicados em 1996, relativos às
restrições dos acordos verticais e à revisão do Regulamento das concentrações) e a publicação de
brochuras explicativas (novo regulamento relativo à distribuição automóvel). No domínio dos auxílios
estatais, a obrigação de notificar, prevista no Tratado, é fundamental para assegurar a transparência.
A Comissão referiu numa comunicação que tenciona utilizar todas as competências que lhe são
conferidas pelo Tratado para forçar os Estados-membros a respeitar esta obrigação. A Comissão iniciou
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também os trabalhos sobre um enquadramento revisto e consolidado em matéria de auxílios regionais
e adoptou um novo enquadramento dos auxílios à investigação e desenvolvimento. Por último, a
Comissão tem prosseguido activamente a sua informação ao público relativamente a questões de
política de concorrência: comunicados de imprensa e conferências, serviço de Informação da DG IV,
publicações, boletim relativo à política de concorrência e principalmente o Relatório anual sobre a
Política de Concorrência prosseguem os mesmos objectivos: melhorar a transparência, a segurança
jurídica e a previsibilidade. 

6. Responsabilidade democrática

21. A política de concorrência não pode limitar-se a um exercício meramente tecnocrático ou
administrativo, tendo toda a vantagem em alcançar um amplo consenso democrático.
Consequentemente, a Comissão consagra grande importância a um diálogo frutuoso com as restantes
instituições da União Europeia relativamente a todos os aspectos da sua política de concorrência.

22. O Relatório anual sobre a Política da Concorrência constitui um elemento de base para a
comunicação e informação às restantes instituições da União Europeia, especialmente ao Parlamento
Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social. O proveitoso intercâmbio de pontos de vista
e os debates relativos ao anterior relatório contribuíram, inequivocamente, para o desempanho das
tarefas da Comissão e para uma melhor informação e compreensão da política europeia de
concorrência. Além disso, quando tal se afigura necessário, a Comissão toma a iniciativa de consultar
as restantes instituições relativamente a disposições recentemente propostas ou relativamente a outros
documentos em matéria de política da concorrência. Designadamente no contexto da adopção das
directivas de liberalização no âmbito do artigo 90º, a Comissão tomou cuidadosamente em
consideração as observações apresentadas pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho, pelo Comité
Económico e Social e pelo Comité das Regiões.

23. A Comissão colaborou também estreitamente com o Conselho no que se refere a diversos
aspectos da sua política, em especial no que se refere à relação entre a política de concorrência e a
competitividade. 

24. Os Estados-membros participam activamente no processo de tomada de decisões da Comissão
através do Comité Consultivo em matéria de acordos, decisões e práticas concertadas e posições
dominantes, do Comité Consultivo em matéria de concentração de empresas e da Conferência dos
peritos dos governos nacionais. Além disso, os funcionários da Comissão estabelecem contactos
informais, regulares e construtivos, com os seus colegas dos Estados-membros.

25. Em 3 e 4 de Abril de 1995, a Comissão organizou o Primeiro Fórum Europeu da Concorrência,
em Bruxelas, dedicado ao tema das restrições dos acordos verticais4, em que participaram mais de 260
representantes das autoridades de concorrência e juízes de 35 países europeus. O Fórum destinava-se
a promover o intercâmbio de experiências e de ideias entre funcionários da Comunidade e dos Estados-
membros responsáveis pela aplicação da legislação em matéria de concorrência e a encorajar a
aplicação descentralizada do direito da concorrência. Está previsto um segundo Fórum para 1996.

26. O XXV Relatório anual sobre a Política de Concorrência da Comissão (1995) tem uma
apresentação diferente dos anteriores relatórios anuais.

                                                            

4 Competition Policy Newsletter, nº 5, volume 1, Verão de 1995, p. 7.
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27. Nos últimos anos, o Relatório da Concorrência da Comissão tem aumentado continuamente de
volume, tendo atingido mais de 600 páginas em 1994. Por outro lado, a brochura separada da
Comissão "Política da concorrência da Comunidade Europeia - 1994", que resume a política e as
decisões da Comissão num formato "acessível" contou com um acolhimento favorável. A Comissão
foi instada, principalmente pelo Comité Económico e Social, a apresentar um documento mais reduzido
e de mais fácil leitura.

Assim, a Comissão decidiu elaborar um relatório mais reduzido que os anteriores, centrando-se nos
principais desenvolvimentos da sua política em matéria de concorrência, que são ilustrados, quando
possível, pelas principais decisões da Comissão e pelas novas medidas legislativas. 

Para além do actual Relatório anual, a Direcção-Geral da Concorrência (DG IV) da Comissão Europeia
elaborou um "Relatório sobre a aplicação das regras de concorrência na União Europeia - 1995", onde
se descrevem os processos individuais mais importantes decididos pela Comissão. Inclui igualmente
listagens de referências das novas disposições legislativas e comunicações, das decisões da Comissão
e comunicados de imprensa e decisões do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância.
Apresenta ainda uma descrição da aplicação das regras de concorrência nos Estados-membros.

7. Estatísticas

28. Verificou-se um grande aumento do número global de novos processos registados. O número
total de novos processos (práticas anticoncorrenciais, concentrações, auxílios estatais) passou de 1 081
em 1994 para 1 472 em 1995 - um aumento de 36%. Os novos processos nos termos dos artigos 85º
e 86º aumentaram mais de 42%, as notificações de operações de concentração cerca de 16% e o
número de novos auxílios estatais aumentou 35%. Uma parte significativa destes aumentos, em
especial no domínio das práticas anticoncorrenciais e dos auxílios estatais, deve-se à adesão de três
novos Estados-membros à União Europeia em 1 de Janeiro de 1995.

29. O número total de processos encerrados em 1995 manteve-se praticamente ao nível de 1994:
1 210 contra 1 200.
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I - Regras de concorrência aplicáveis às empresas: artigos 85º e 86º

A - Assegurar as vantagens do mercado interno

30. Um dos objectivos essenciais da política comunitária da concorrência consiste em assegurar que
a realização do mercado interno proporcione aos consumidores e à economia europeia no seu conjunto
todas as vantagens de um mercado à escala comunitária.

A política da concorrência deverá criar o enquadramento adequado que permita às empresas
adaptarem-se às novas possibilidades decorrentes da supressão dos entraves nacionais. Todavia, nos
casos em que as empresas procuram abrandar o processo de integração do mercado, ou mesmo obstruir
o comércio transfronteiras através de práticas anticoncorrenciais, é necessário exercer uma política de
vigilância, que inclui a imposição de sanções severas em caso de infracções graves às regras da
concorrência.

Os acordos verticais entre fornecedores e distribuidores constituem um elemento fulcral da política
comunitária da concorrência neste domínio. Alguns destes acordos podem ser necessários para penetrar
em novos mercados, lançar novos produtos ou promover redes de distribuição eficientes, podendo por
conseguinte beneficiar os consumidores. No entanto, podem surgir problemas nos casos em que não
exista concorrência suficiente entre produtores ou entre distribuidores nos mesmos mercados ou
quando esses acordos são utilizados para fins anticoncorrenciais, por exemplo, para repartir o mercado
ou restringir o acesso ao mercado por parte de novas empresas.

1. Distribuição de veículos automóveis

31. Dado os veículos a motor constituírem bens de consumo duradouros que exigem serviços de
manutenção e reparação efectuados por técnicos qualificados, os fabricantes cooperam com
concessionários e reparadores seleccionados, a fim de garantirem serviços de distribuição e de venda
e pós-venda especializados relativamente ao produto. Estes acordos são susceptíveis de fomentar uma
distribuição mais eficaz dos produtos em causa, podendo a natureza exclusiva e/ou selectiva do sistema
de distribuição ser considerada indispensável para assegurar a racionalização e a eficácia da indústria
dos veículos automóveis.

Esta foi e continua a ser a razão essencial que justifica a autorização de acordos restritivos em matéria
de distribuição e de serviço de venda e pós-venda no sector dos veículos automóveis. Todavia, a nova
isenção por categoria relativa à distribuição e ao serviço de venda e pós-venda de veículos
automóveis5, adoptada pela Comissão em 28 de Junho de 1995 para substituir o Regulamento nº
123/856, prevê certas adaptações destinadas a intensificar a concorrência nos mercados dos veículos
automóveis e peças sobresselentes, bem como a melhorar a posição dos consumidores, permitindo-lhes
beneficiarem plenamente das vantagens do mercado interno. 

32. Em especial, o novo regulamento prevê uma maior independência dos concessionários
relativamente aos fabricantes de veículos automóveis. Mais importante ainda, os concessionários são
autorizados a vender veículos automóveis de outros fabricantes, desde que tal seja efectuado em locais

                                                            

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

6 Regulamento (CEE) nº 123/85 da Comissão, de 12 de Dezembro de 1984, JO L 15 de 18.1.1985.
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de venda distintos, geridos separadamente, sob forma de uma entidade jurídica distinta e de modo a
evitar qualquer tipo de confusão entre as marcas. Para garantir uma concorrência efectiva nos mercados
da manutenção e reparação, os fabricantes ou distribuidores de veículos automóveis não são
autorizados a impedir o acesso de produtores e distribuidores de peças sobresselentes aos mercados,
nem a restringir o direito do concessionário de adquirir peças sobresselentes, de qualidade equiparável,
a empresas fora da rede à sua escolha. Além disso, os fabricantes de veículos automóveis são
obrigados a prestar aos reparadores que não pertencem à rede as informações técnicas necessárias para
que possam efectuar reparações e a manutenção de veículos automóveis por si fabricados, desde que
essas informações não se encontrem protegidas por um direito de propriedade intelectual. 

33. A multiplicidade de concessionários, a abertura do mercado de peças sobresselentes e a maior
concorrência no domínio da reparação contribuem para o objectivo de aumentar a escolha do
consumidor, de acordo com os princípios do mercado único. Este objectivo implica igualmente que
os consumidores possam adquirir um veículo automóvel e efectuar a sua manutenção ou reparação em
qualquer local da União Europeia em que os preços e as condições sejam mais favoráveis.

Esta possibilidade é essencialmente importante no sector dos veículos automóveis, em virtude das
diferenças de preços significativas existentes entre os Estados-membros. No seu último estudo
semestral relativo aos preços dos veículos automóveis, publicado em Julho, a Comissão referia que
os diferenciais de preço têm registado um aumento importante desde Novembro de 19947. Desde o
início de 1995, a Comissão recebeu um número crescente de denúncias de nacionais da União
Europeia, essencialmente provenientes da Áustria, Alemanha e França, que foram impedidos de
adquirir um veículo automóvel em Itália e Espanha, países nos quais, na sequência de desvalorizações
da moeda, os preços eram relativamente reduzidos8. 

O novo regulamento proíbe expressamente todas as práticas destinadas a impedir o comércio paralelo9.
Os concessionários devem ser autorizados a dar resposta à procura proveniente do exterior das suas
áreas de venda atribuídas e a utilizar, no futuro, certas formas de publicidade fora dessas áreas. 

34. Os serviços da Comissão publicaram, em 26 de Setembro de 1995, em todas as línguas
comunitárias, uma brochura explicativa da nova regulamentação aplicável aos fabricantes e aos
concessionários, aos fabricantes de peças sobresselentes e aos reparadores independentes. A brochura
fornece igualmente informações aos consumidores sobre a liberdade de adquirirem um veículo
automóvel em qualquer parte do território comunitário10.

2. Restrições ao comércio paralelo

35. Um dos princípios fundamentais do direito comunitário da concorrência proíbe os fabricantes
de repartirem o mercado interno através de acordos privados e manterem diferenças de preços através
da criação de protecções territoriais absolutas de natureza anticoncorrencial. Todavia, este

                                                            

7 Comunicados de imprensa da Comissão IP/95/50 de 19.1.1995 e IP/95/768 de 24.7.1995.

8 "O impacto das flutuações da moeda no mercado interno", Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu,
31.10.1995, ponto 25.

9 Ver também acórdãos do Tribunal de Justiça de 24 de Outubro de 1995 proferidos nos processos C-70/93,
Bayerische Motorenwerke AG e ALD Auto-Leasing D GmbH, e C-266/93 Bundeskartellamt e Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH (ainda não publicado).

10 "Distribuição Automóvel", brochura explicativa da Comissão Europeia, DG IV, IV/9509/95. Até ao momento foram
já distribuídos mais de 7 000 exemplares desta brochura.
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comportamento continua a verificar-se no mercado, devendo esperar-se uma severa intervenção por
parte da Comissão nos casos em que é detectado. 

BASF/Accinauto

36. Na sua decisão de 12 de Julho de 199511, a Comissão aplicou uma coima no valor de 2,7
milhões de ecus ao fabricante alemão de produtos de pintura para automóveis, a BASF Lacke +
Farben, uma filial do grupo BASF, e uma coima de 10 000 ecus ao distribuidor exclusivo da BASF
na Bélgica e no Luxemburgo, a Accinauto S.A.. Este processo foi iniciado na sequência de uma
denúncia de dois importadores paralelos britânicos de produtos de pintura para automóveis da marca
Glasurit. Os referidos importadores paralelos alegavam que a Accinauto, junto da qual se abasteciam
de produtos Glasurit, tinha recusado proceder a qualquer fornecimento durante o Verão de 1990 de
acordo com instruções da BASF. A Comissão efectuou investigações nas instalações da BASF e da
Accinauto, tendo concluído que a Accinauto estava vinculada por uma obrigação contratual a transferir
para a BASF todas as encomendas dos clientes estabelecidos fora do seu território de distribuição
exclusivo. A Comissão considerou que esta obrigação constitui uma restrição da concorrência
inaceitável, uma vez que impede a exportação pela Accinauto dos produtos em causa da Bélgica para
o Reino Unido. Com efeito, em consequência desta obrigação, é a própria BASF, e não o distribuidor
exclusivo, quem decide e controla o abastecimento dos importadores paralelos de outros
Estados-membros.

Produtos farmacêuticos: Organon

37. Os preços dos produtos farmacêuticos diferem consideravelmente entre os Estados-membros. O
facto é normalmente explicado por diferenças a nível dos sistemas nacionais de controlo dos preços
e de segurança social. O Tribunal de Justiça considerou, em várias ocasiões, que as importações
paralelas não devem ser bloqueadas, independentemente dos factores que determinam as diferenças
de preços. Assim, no sector farmacêutico, a Comissão tem aplicado, de forma constante, as regras da
concorrência aos acordos ou comportamentos que restringem o comércio paralelo de medicamentos.
A Comissão está convicta de que, neste sector, a livre actuação das forças de mercado é susceptível
de constituir um catalisador para a convergência gradual não apenas dos preços, mas também dos
mecanismos de controlo dos preços. Os preços praticados nos países de custo elevado deverão registar
uma redução, enquanto os praticados nos países de baixo custo deverão registar, em última análise,
um aumento como reacção à ameaça real de retirada do produto, caso estes países não consigam
oferecer às empresas farmacêuticas um rendimento razoável para o seu investimento. Alguns dos
Estados-membros que praticam preços elevados chegam ao ponto de incentivar as importações
paralelas, com o objectivo de provocarem uma redução das despesas globais com medicamentos nos
respectivos países. 

38. A Organon é uma filial britânica da Akzo (Países Baixos), especializada no fabrico e
comercialização de pílulas contraceptivas. 

Em 4 de Maio de 1994, a Organon alterou o regime de preços aplicado às suas pílulas contraceptivas
das marcas Mercilon e Marvelon, esta última com quotas de mercado substanciais em toda a
Comunidade. Anteriormente a essa data, a ORGANON aplicava um desconto de 12,5% relativamente
a todos os produtos fornecidos aos seus clientes, independentemente do seu destino final. O novo
regime de preços estabelecia uma diferença entre as pílulas destinadas a serem comercializadas no

                                                            

11 JO L 272 de 15.11.1995, p. 16.
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Reino Unido e as pílulas destinadas a exportação, sendo a taxa de desconto de 12,5% aplicável apenas
às primeiras. 

Na sequência de várias denúncias e da notificação pela Organon do novo sistema de preços, a
Comissão deu início a um processo relativamente a esta empresa, tendo formulado uma comunicação
de acusações destinada a levantar a imunidade contra a aplicação de coimas decorrente da notificação.
A Comissão considera que o novo regime de preços, que é parte integrante de relações comerciais
contínuas entre a Organon e os seus grossistas, sendo por conseguinte um acordo na acepção do nº
1 do artigo 85º12, constituía uma grave infracção às regras da concorrência, na medida em que criava
uma discriminação a nível dos preços dos produtos em função do seu destino geográfico, de que
resultava, para os consumidores, a perda das vantagens do comércio paralelo. Nos Países Baixos, em
especial, onde a pílula Marvelon de origem neerlandesa não é totalmente reembolsada pelo regime
de segurança social, embora o preço da pílula britânica permitisse a sua comercialização por um preço
equivalente ao nível de reembolso da segurança social neerlandesa, os consumidores perderam a
vantagem de optar pela pílula Marvelon britânica, que lhes permitia evitar o risco de terem de pagar
um montante suplementar sobre o preço reembolsado.

A Organon decidiu, todavia, abandonar o novo regime de preços, ao qual a Comissão se havia oposto,
e reintroduzir as condições de preços praticadas anteriormente. Uma vez reposta a situação, a
Comissão suspendeu o processo que havia iniciado, reservando-se o direito de examinar o próximo
sistema de preços que a Organon tenciona elaborar.

3. Restrições ao acesso ao mercado por parte de novas empresas

39. Um mercado interno realmente concorrencial implica também que não sejam colocadas restrições
à entrada no mercado de novas empresas para concorrerem com os operadores já existentes. Por esse
motivo, a Comissão preocupa-se especialmente em manter a abertura dos mercados, tendo de facto
intervindo nos casos em que empresas impedem o acesso ao mercado por parte de novos candidatos,
quer através de acordos restritivos, quer mediante acções unilaterais. 

40. A entrada de novos concorrentes no mercado pode ser restringida através de acordos verticais
concluídos entre fornecedor(es) e distribuidores já presentes no mercado. É o que se verifica, em
especial, quando um elevado número de retalhistas se encontra vinculado pela obrigação de vender
exclusivamente os produtos do fabricante com o qual concluíram um contrato ou um acordo com
efeitos de exclusão similares relativamente a terceiros. Os processos respeitantes ao mercado do gelado
de consumo imediato (Unilever/Mars) são exemplificativos desse tipo de acordos.

Noutros casos, o acesso de terceiros ao mercado é obstruído por um acordo horizontal ou uma prática
concertada entre concorrentes reais ou potenciais. Foi o que sucedeu, por exemplo, no mercado
neerlandês da locação de gruas (Van Marwijk/FNK-SCK).

O acesso ao mercado pode também ser bloqueado através de um comportamento abusivo, por parte
de um fornecedor de instalações ou serviços essenciais, detentor de um monopólio ou de uma posição
dominante. Trata-se de um problema de importância crescente em vários sectores. Se uma empresa

                                                            

12 Nos acórdãos de 24 de Outubro de 1995 proferidos nos processos C-70/93 e C-266/93 (ver nota 9 supra), o Tribunal
confirmou a sua jurisprudência anterior, segundo a qual uma instrução de uma empresa aos seus distribuidores não
constitui um acto unilateral fora do âmbito de aplicação do nº 1 do artigo 85º, mas sim um acordo na acepção da
referida disposição, se for parte integrante de um conjunto de relações comerciais contínuas reguladas por um acordo
geral concluído anteriormente.
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dominante possuir ou controlar o acesso a instalações essenciais para que os seus concorrentes possam
desenvolver as suas actividades, não pode negar-lhes o acesso a essas instalações e deve fazê-lo numa
base não discriminatória. Quer seja no sector dos transportes, em especial dos transportes aéreos, no
sector bancário ou no sector das telecomunicações, a Comissão aplica este princípio geral do direito
comunitário da concorrência13, a fim de permitir o desenvolvimento de nova concorrência. O processo
relacionado com o acesso ao porto de Roscoff em França (ICG/CCI Morlaix) prende-se com esta
questão.

Unilever/Mars

41. A Unilever é o líder de mercado na maioria dos Estados-membros no que diz respeito aos gelados
consumidos por "impulso" (ou seja, unidades individuais de gelado fabricado industrialmente, vendido
para consumo imediato em locais como quiosques, estações de serviço, etc.). 

Na República da Irlanda, esta empresa é sem dúvida o principal fabricante de gelado. A Unilever
fornecia arcas congeladoras aos retalhistas com base numa condição de exclusividade, autorizando
unicamente o armazenamento nas mesmas dos produtos da Unilever ("exclusividade das arcas
congeladoras"). Além disso, os custos relacionados com o fornecimento das arcas estavam incluídos
no preço do gelado cobrado a todos os retalhistas, independentemente de estes disporem ou não de
uma arca congeladora da Unilever. 

Na sequência de uma denúncia apresentada pela Mars, a Comissão examinou os acordos de
distribuição concluídos pela Unilever na Irlanda, tendo concluído que nos casos em que o retalhista
dispõe de uma ou de várias arcas congeladoras da Unilever no seu ponto de venda, na prática esse
ponto de venda é, regra geral, exclusivamente utilizado para vender gelados da Unilever; a maioria
dos pontos de venda que comercializa gelados de consumo imediato na Irlanda pertence a esta
categoria. Esta exclusividade dos pontos de venda havia já sido condenada pela Comissão em 1992
relativamente ao mercado alemão do gelado a consumir por impulso14. O efeito cumulativo dos acordos
concluídos pela Unilever constituía uma restrição significativa da concorrência, uma vez que impedia
o acesso ao mercado por parte de terceiros concorrentes. Além disso, considerou-se que estes acordos
constituíam um abuso da posição dominante da Unilever no mercado.

A Unilever viria contudo a aceitar alterar as suas práticas, no sentido de facilitar a abertura do
mercado, em especial proporcionando aos retalhistas uma escolha mais vasta. Na sequência desta
alteração de comportamento, a Comissão anunciou que aparentemente os acordos alterados preenchiam
as condições para a concessão de uma isenção15.

                                                            

13 Este princípio geral foi confirmado no acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Abril de 1995 proferido nos processos
C-241/91 P e C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) e Independant Television Publications Ltd/Comissão (Magill),
Col. 1995, p. I-743.

14 Em 1992, a Comissão adoptou uma decisão negativa relativamente à Langnese (Unilever) e à Schöller, que detêm
uma posição duopolística no mercado alemão do gelado a consumir por impulso. Neste processo, a Comissão actuou
contra os acordos de "exclusividade dos pontos de venda", nos termos dos quais os retalhistas se comprometem a
vender unicamente os produtos do fabricante com o qual concluíram um contrato. A Comissão decidiu que o efeito
cumulativo dos acordos em questão constituía uma restrição substancial da concorrência por parte da Langnese e da
Schöller. As partes introduziram um recurso contra esta decisão, que no entanto viria a ser confirmada pelo Tribunal
de Primeira Instância nos seus acórdãos de 8 de Junho de 1995 proferidos no processo T-7/93, Langnese-Iglo
GmbH/Comissão, Col. 1995, p. II-1533 e no processo T-9/93, Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG/Comissão, Col.
1995, p. II-1611.

15 JO C 211 de 15.08.1995, p.4.
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Van Marwijk/FNK-SCK

42. Na sua decisão de 29 de Novembro de 199516, a Comissão aplicou coimas17 à FNK e à SCK por
infracções ao disposto no nº 1 do artigo 85º no mercado neerlandês da locação de gruas.

A FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) é uma associação de empresas
neerlandesas de locação de gruas móveis. A SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) foi criada
por iniciativa da FNK, com vista a garantir, através de um sistema de certificação, a qualidade das
gruas e do equipamento utilizado no sector da locação de gruas. A maioria das empresas que
participam na SCK são também membros da FNK e representam entre 50% e 80% do mercado
neerlandês. As empresas de locação de gruas alugam elas próprias, em larga medida, gruas a outras
empresas de locação de gruas. 

Para além dos preços recomendados pela FNK para a locação das gruas e dos preços concertados
praticados pelos membros da FNK, a Comissão interveio contra a proibição imposta às empresas
detentoras de um certificado da SCK de alugarem gruas a empresas não filiadas nesta associação. A
Comissão considerou que a proibição de locação imposta pela SCK é abrangida pela proibição prevista
no nº 1 do artigo 85º, dado o sistema de certificação da SCK não preencher os critérios de abertura
e de aceitação de outros sistemas de garantia de qualidade equivalentes. A Comissão concluiu que a
proibição não só restringe a liberdade de acção das empresas filiadas, como ainda impede, de forma
considerável, o acesso de terceiros ao mercado neerlandês.

Na sua decisão, a Comissão indicou que, embora a sua política em matéria de certificação autorize a
existência de sistemas de certificação privados que se destinam a prestar um controlo suplementar da
conformidade com as regulamentações existentes, esses sistemas devem ser conformes às regras da
concorrência.

ICG/CCI Morlaix

43. O Irish Continental Group (ICG) apresentou um pedido de acesso ao porto de Roscoff
(Bretanha) junto da Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix (CCI Morlaix), com o objectivo
de iniciar um serviço de ferry entre a Irlanda e a Bretanha no Verão de 1995. A empresa Brittany
Ferries era, nessa altura, a única empresa de ferry a operar entre a Irlanda e a Bretanha. Inicialmente,
foi concluído um acordo de princípio entre as partes, na sequência do qual o ICG começou a publicitar
os seus serviços e a aceitar reservas. As negociações viriam, no entanto, a ser suspensas em Janeiro
de 1995, não tendo sido possível concluir um acordo final entre a CCI Morlaix e o ICG após o ICG
ter apresentado uma denúncia à Comissão e as negociações terem prosseguido.

A Comissão considerou que a CCI Morlaix, enquanto operador do porto de Roscoff, o único que
possui instalações adequadas em França para a prestação de serviços de ferry entre a Bretanha e a
Irlanda, se encontrava muito provavelmente numa posição dominante. Além disso, considerou ainda
que, devido à sua recusa injustificada de proporcionar ao ICG acesso às instalações do porto de
Roscoff, o comportamento da CCI Morlaix constituía prima facie um abuso de posição dominante. A
Comissão adoptou, por conseguinte, medidas provisórias, em 16 de Maio de 1995, exigindo à CCI

                                                            

16 JO L 312 de 23.12.1995, p.79.

17 A imunidade contra a aplicação de coimas decorrentes das notificações por parte da FNK e da SCK, no início de
1992, foi levantada ao abrigo do nº 6 do artigo 15º do Regulamento n° 17, pela Decisão da Comissão de 13 de Abril
de 1994, JO L 117 de 7.5.1994.
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Morlaix que efectuasse as diligências necessárias para permitir o acesso do ICG ao porto de Roscoff
até ao final da estação de Verão. 

Na sequência da intervenção da Comissão, as partes concluíram um contrato de cinco anos para a
utilização das instalações do porto de Roscoff por parte do ICG, não apenas em benefício mútuo, mas
essencialmente em benefício dos viajantes que, desta forma, disporão de uma escolha mais ampla a
nível dos serviços e actividades de transporte na área de Roscoff.

4. Livro Verde sobre as restrições verticais

44. Os acordos verticais concluídos entre fornecedores e distribuidores nos vários Estados-membros
foram sempre objecto de especial atenção por parte do direito comunitário, na perspectiva da
integração dos mercados. Um dos elementos essenciais da política comunitária consiste em manter
abertos canais de comércio paralelo, evitando as restrições por parte de empresas individuais. Embora
a política de concorrência aplicada às restrições verticais tenha sempre permitido resultados positivos
na Comunidade, tem vindo a revelar-se necessária uma análise, a fim de verificar se a política
comunitária neste domínio continua adaptada às necessidades de distribuição e de consumo futuras.

A aplicação da tecnologia da informação e dos métodos just-in-time, por exemplo, está a provocar
alterações não apenas a nível dos métodos de produção, mas também da forma e dos sistemas de
distribuição. As implicações destas alterações devem reflectir-se plenamente a nível da política
adoptada, por forma a não cristalizar as técnicas de distribuição altamente inovadoras e em constante
mutação.

Além disso, as principais isenções por categoria no domínio das restrições verticais deverão ser
renovadas brevemente: aquisição e venda exclusiva em 1997 e franquia em 1999. Estas renovações
terão de ser preparadas.

A revisão assumirá a forma de um Livro Verde, que apresentará diferentes opções em termos de
política a desenvolver no futuro. O Livro Verde será então objecto de uma ampla e profunda consulta
pública de todos os meios políticos e socioeconómicos interessados - Parlamento Europeu,
Estados-membros, produtores, distribuidores e consumidores - que está prevista para o próximo ano.

5. Transferências bancárias transfronteiras

45. O sector bancário continua a não funcionar como um verdadeiro mercado interno. Os
pagamentos das transacções financeiras constituem um importante factor de custos para as empresas,
podendo actuar como um entrave significativo ao bom funcionamento do mercado interno. 

46. Em Setembro, a Comissão adoptou uma comunicação relativa à aplicação das regras da
concorrência às transferências bancárias transfronteiras para crédito de conta18. 

Esta comunicação é parte integrante de um conjunto de medidas adoptadas pela Comissão, incluindo
uma proposta de directiva, destinadas a melhorar os serviços de transferências bancárias transfronteiras

                                                            

18 JO C 251 de 27.9.1995, p. 3.
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prestados pelos bancos19. Estes sistemas são utilizados pelos bancos para a transferência de dinheiro
por conta de clientes entre diferentes países da União Europeia. 

47. A comunicação actualiza e substitui os princípios de concorrência publicados em 1992. Refere que
a abordagem geral da Comissão consistirá em acolher positivamente os acordos de cooperação entre
bancos, que lhes permitam em especial preencher os requisitos estabelecidos na directiva. Esta
cooperação não deverá, no entanto, ir ao ponto de eliminar a concorrência entre os bancos. A
comunicação estabelece, por conseguinte, orientações para os bancos sobre a forma como poderão
estabelecer acordos de cooperação destinados a tornar mais eficazes as transferências bancárias
transfronteiras, sem infringirem as regras da concorrência. Esta cooperação poderá assim contribuir
para o desenvolvimento de sistemas de pagamentos mais favoráveis para os cidadãos europeus.

48. A comunicação aborda duas questões de especial importância: o acesso ao mercado e a
concorrência a nível das tarifas.

No que diz respeito ao acesso ao mercado, a Comissão pretende assegurar que os bancos de menor
dimensão não sejam injustamente excluídos de sistemas em que terão de estar integrados se
pretenderem, na prática, prestar aos seus clientes serviços de transferências bancárias transfronteiras.
As condições de acesso a esses sistemas devem ser objectivamente justificadas e aplicadas de forma
não discriminatória. Pelo contrário, a exclusão de novos candidatos de um sistema que não constitua
uma instalação essencial, por exemplo um sistema de menor dimensão desenvolvido por grupos de
bancos, não suscitará em princípio objecções do ponto de vista da concorrência.

No que diz respeito à concorrência a nível das tarifas, a comunicação estabelece uma distinção entre
acordos de tarifas entre bancos e clientes e acordos de tarifas interbancários.

Os bancos não devem concluir acordos entre si destinados a fixar o nível das comissões aplicáveis aos
clientes ou a forma como estas comissões são aplicadas. 

A questão-chave respeitante aos acordos de tarifas interbancários consiste na avaliação das comissões
de intercâmbio acordadas multilateralmente, ou seja, as comissões inerentes à transacção, acordadas
colectivamente e pagas por um banco (normalmente o banco do ordenador ou um banco
correspondente) a outro banco (o banco do beneficiário). A Comissão considera que as comissões de
intercâmbio acordadas multilateralmente constituem uma restrição da concorrência abrangida pela
proibição de acordos de preços constante do nº 1 do artigo 85º. Podem, no entanto, beneficiar de uma
derrogação ao abrigo do nº 3 do artigo 85º, caso se encontrem preenchidas as condições necessárias
para o efeito. No caso de transferências bancárias transfronteiras OUR (ou seja, quando o ordenador
tenha solicitado suportar os custos da transferência), o banco do beneficiário não pode imputar-lhe
comissões adicionais pela referida transferência bancária transfronteiras. Neste caso, os bancos podem
acordar entre si que o banco do beneficiário receba uma comissão de intercâmbio acordada
multilateralmente se essa comissão cobrir os custos real e necessariamente incorridos pelo referido
banco com a execução de transferências bancárias transfronteiras. A comissão acordada não deverá
exceder os custos reais médios suportados pelo banco do beneficiário para executar transferências
bancárias transfronteiras. Além disso, estas comissões deveriam ser fixadas supletivamente, permitindo
a conclusão de acordos bilaterais sobre montantes superiores ou inferiores ao valor supletivo.

                                                            

19 Comunicação da Comissão "Transferências de fundos na União Europeia: transparência, eficácia e estabilidade",
COM(94)436, de 19 de Outubro de 1994; Bol. EU 9-1995, ponto 1.3.12.
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6. Programa de não aplicação ou redução de coimas

49. A Comissão prosseguiu a sua actuação contra os acordos secretos de fixação de preços ou de
repartição dos mercados, que continuam a verificar-se nos principais sectores industriais.

As investigações destinadas a estabelecer elementos de prova absorvem uma parte cada vez maior dos
recursos administrativos da Comissão afectados à aplicação do direito da concorrência. Em 1995, a
Comissão realizou cerca de 91 investigações no local, incluindo 87 inspecções-surpresa.

50. Normalmente, estes acordos entre empresas são secretos e os participantes envidam esforços
consideráveis para evitar a sua detecção pelas autoridades, incluindo a utilização de tecnologia da
informação.

Em certos casos, os benefícios que podem decorrer para os consumidores da detecção e proibição dos
acordos secretos excedem o interesse da Comunidade na aplicação de coimas às empresas que
cooperam com a Comissão, permitindo-lhe detectar e proibir um acordo ou ajudando-a nessa tarefa.
Por essa razão, a Comissão tem vindo a considerar a hipótese de conceder um tratamento benévolo
às empresas que cooperam nas investigações preliminares ou nos processos respeitantes às infracções20.
A Comissão publicou um projecto de comunicação que especifica as condições que as empresas que
cooperam com a Comissão têm de preencher para poderem beneficiar de imunidade contra a aplicação
de coimas ou de reduções significativas do montante das coimas que de outra forma lhes seriam
impostas. Antes de adoptar a comunicação, a Comissão convidou todos os interessados a apresentarem
as suas observações sobre o referido projecto de comunicação da Comissão21.

7. Acesso aos processos

51. Os processos de aplicação do direito da concorrência da Comunidade Europeia não devem ser
arbitrários nem injustos. Compete à Comissão observar disposições processuais de salvaguarda dos
interesses das empresas afectadas pelas suas decisões. A este respeito, pode referir-se a preservação
dos direitos de defesa, em especial o direito a uma audição justa. Os destinatários das decisões formais
e as partes interessadas beneficiam também, como última salvaguarda, do direito de recurso aos
tribunais europeus.

52. Em 1995, o Tribunal de Primeira Instância anulou uma série de decisões da Comissão de 19 de
Dezembro de 199022, sancionando infracções às regras da concorrência no mercado do carbonato de
sódio. Uma destas decisões dizia respeito a uma prática concertada, através da qual a Solvay e a ICI
repartiam entre si o mercado europeu. Para além disso, a Comissão apurou que o comportamento da
Solvay e da ICI constituía um abuso das respectivas posições dominantes na Europa Ocidental, nos
mercados, respectivamente, do Reino Unido e da Irlanda23. 

                                                            

20 Em 10 de Agosto de 1993, a Divisão da Concorrência do Ministério de Justiça dos EUA tornou pública a sua política
de não aplicação ou redução de coimas para as empresas. Esta iniciativa foi seguida da adopção de uma política
semelhante aplicável aos particulares, publicada em 10 de Agosto de 1994.

21 JO C 341 de 19.12.1995, p. 13.

22 JO L 152 de 15.6.1991.

23 XX Relatório sobre a Política de Concorrência (1990), pontos 92 e 113.
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A decisão baseada no artigo 85º foi anulada com base no fundamento de que a Comissão não havia
respeitado os direitos de defesa das partes. O Tribunal considerou que a Comissão deveria ter
permitido à Solvay, no âmbito do processo do artigo 85º, o acesso a certos documentos de que a
Comissão dispunha relacionados com o processo intentado contra a ICI24 nos termos do artigo 86º.
Com base no mesmo fundamento o Tribunal deliberou, inversamente, a favor da ICI25.

A Comissão está a efectuar uma análise do verdadeiro impacto destas decisões sobre a sua prática
actual, tendo também em conta o novo mandato do conselheiro auditor a quem compete, no caso de
uma empresa considerar que a Comissão não lhe forneceu todos os documentos necessários à sua
defesa, examinar eventuais reclamações nesse sentido e decidir do mérito da questão26. 

B - Cooperação e concorrência num ambiente económico em constante
mutação e em processo de globalização

53. O actual ambiente económico caracteriza-se por um acentuado aumento das pressões
concorrenciais. Vários factores têm contribuído para este fenómeno: a continuada redução dos ciclos
de vida dos produtos, o aumento do nível de globalização das indústrias e dos mercados e a conclusão
do programa legislativo para a realização do mercado interno. Estas realidades económicas devem ser
tomadas em consideração para a aplicação das regras da concorrência. Consequentemente, a análise
económica do mercado assume uma importância crescente nos processos de concorrência. A Comissão
tem de tomar em consideração as características económicas específicas de um determinado mercado,
por forma a situar o processo em causa no seu contexto real.

Num ambiente económico caracterizado por mercados dinâmicos, pela inovação e pela globalização,
a cooperação entre as empresas é frequentemente vital para lhes permitir permanecerem competitivas
no mercado, através da melhoria das acções no domínio da investigação e desenvolvimento, da redução
dos custos e do desenvolvimento de novos produtos. No entanto, esta cooperação não deve conduzir
a situações anticoncorrenciais incompatíveis com as regras da concorrência previstas no Tratado CE.

1. Aplicação dos artigos 85º e 86º no sector das telecomunicações

1.1. Alianças estratégicas

54. O processo de liberalização do sector das telecomunicações actualmente em curso, juntamente
com a crescente convergência das telecomunicações, tecnologias da informação e meios de
comunicação, estão a incentivar uma actividade comercial considerável nos principais sectores do
mercado da informação. Os operadores do mercado posicionam-se actualmente de forma a

                                                            

24 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Junho de 1995, proferido no processo T-30/91, Solvay/Comissão,
Col. 1995, p. II-1775.

25 Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Junho de 1995, proferido no processo T-36/91, Imperial
Chemical Industries plc/Comissão, Col. 1995, p. II-1847.

26 Decisão da Comissão de 12 de Dezembro de 1994 relativa ao mandato dos conselheiros auditores no âmbito dos
processos de concorrência que correm perante a Comissão, JO L 330 de 21.12.1994, p. 67.
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beneficiarem das novas oportunidades, situação que se tem traduzido numa vaga de novas alianças e
parcerias, que têm vindo a ser anunciadas ou concretizadas27.

As alianças estratégicas entre organismos de telecomunicações existentes (OT) que penetram em
mercados globais constituem um destes tipos de alianças (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Um outro tipo de
alianças (alianças de conglomerados) ocorre entre empresas sem qualquer presença anterior no mercado
das telecomunicações, mas que beneficiam de sinergias através da entrada no mercado - tais como
empresas de distribuição de electricidade ou bancos que dispõem de redes internas de dimensão
considerável, bem como de meios financeiros e de saber-fazer - ou entre estas últimas e os OT (Cable
& Wireless e Veba; BT-Viag; BT-BNL, Albacom). Estão também a ser criados grandes consórcios
destinados a prestar serviços de telecomunicações móveis por satélite numa base mundial (Inmarsat-P,
Iridium, Globalstar e Odyssey).

55. A aplicação a estas alianças das regras de base em matéria de concorrência tornou-se um dos
principais desafios da política comunitária da concorrência dos últimos anos. A Comissão terá de
assegurar que o actual processo de reestruturação permita a criação de estruturas de mercado
concorrenciais e orientadas para o crescimento. A política comunitária de liberalização das
telecomunicações está a permitir o surgimento de novos serviços e produtos a preços competitivos para
os consumidores, custos mais reduzidos para o sector e a criação de novos postos de trabalho. Todavia,
estes esforços terão sido em vão se permitirem acordos, práticas ou estruturas de mercado restritivos,
destinados a impedir o desenvolvimento da concorrência nos mercados liberalizados ou se os OT
dispuserem de uma margem de manobra suficiente para desenvolverem comportamentos abusivos, com
vista a preservarem a sua posição. Esta situação ilustra a estreita inter-relação entre as diferentes áreas
da política comunitária e realça a necessidade de aplicar de forma coerente e concertada todos os
instrumentos da concorrência.

56. A empresa comum Concert, criada entre a British Telecommunications e a US MCI Corporation,
constituiu a primeira aliança estratégia de relevo no sector das telecomunicações apreciada pela
Comissão, tendo sido concedida uma derrogação ao abrigo do nº 3 do artigo 85º28.

As alianças destinadas a prestar novos serviços globais com características já exigidas, em especial,
pelas grandes empresas (serviços sem descontinuidade, serviços extremo a extremo, compra e
facturação em balcão único, etc.) contribuirão, em geral, para melhorar a qualidade e a disponibilidade
de serviços de telecomunicações avançados, bem como para a criação de redes transeuropeias, que
constituem um dos objectivos do Tratado CE (artigo 129º-B). Os consumidores, incluindo as
multinacionais de grande dimensão, mas também as pequenas e médias empresas inovadoras, poderão
beneficiar de serviços globais mais avançados e de ganhos de eficácia, que melhorarão a sua posição
concorrencial, quer globalmente, quer a nível da União Europeia. 

Não obstante, quando as alianças prestam serviços nacionais e internacionais, maior importância
assumem na apreciação da Comissão elementos como o carácter indispensável exigido nos termos do
nº 3 do artigo 85º e a eventual supressão da concorrência a nível nacional. Para a atitude positiva da
Comissão relativamente à criação da empresa comum Concert, contribuíram elementos importantes

                                                            

27 Para um panorama global das decisões e publicações neste domínio ver documento intitulado "Política Comunitária
da Concorrência no Sector das Telecomunicações", Comissão Europeia, documentos oficiais, actualização de Julho
de 1995 (IV/18571/95).

28 Decisão de 27 de Julho de 1994, JO L 223 de 27.08.1994, p. 36; XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência
(1994), pontos 156 a 160.
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como a natureza realmente global dos serviços em causa e o facto de os mercados de ambas as
empresas-mãe estarem abertos à concorrência.

Atlas-Phoenix

57. O acordo ATLAS que a Comissão investigou no decurso de 1995 difere da Aliança BT-MCI
em dois aspectos importantes: em primeiro lugar, a componente nacional dos serviços prestados é
muito mais acentuada do que os elementos globais planeados e, em segundo lugar, os mercados
nacionais das partes (França e Alemanha) apresentam um nível de liberalização inferior ao dos
mercados nacionais da BT e da MCI (Reino Unido e EUA).

A operação Atlas cria uma empresa comum entre os organismos de telecomunicações públicos francês
e alemão, France Telecom (FT) e Deutsche Telekom (DT). A Atlas é também o instrumento de
participação da DT e FT na segunda transacção, denominada Phoenix, concluída com a US Sprint
Corporation. 

A Atlas está orientada para dois mercados do produto distintos no sector dos serviços de
telecomunicações de valor acrescentado, nomeadamente o mercado dos serviços avançados de
telecomunicações para as empresas e o mercado dos serviços de comunicações normalizadas de baixo
nível de dados com comutação de pacotes. A aliança Phoenix, de âmbito mais alargado, orientará as
suas actividades para os mesmos mercados de serviços de redes de telecomunicações de valor
acrescentado e também para o mercado de serviços para viajantes e o mercado dos denominados
serviços de transporte para operadores. 

Os acordos Atlas e Phoenix levantaram várias preocupações do ponto de vista da concorrência, em
especial relativamente aos mercados nacionais das empresas comunitárias participantes nas operações,
dado a FT e a DT disporem de posições dominantes legais e de facto relativamente a uma série de
serviços de telecomunicações e ao fornecimento de infra-estruturas. Foi alegado, por conseguinte, que
a concorrência era susceptível de ser suprimida, o que poria em risco os efeitos positivos da plena
liberalização prevista para o futuro. Em resposta a estas alegações, as partes nas alianças, bem como
os Governos francês e alemão introduziram certas alterações e aceitaram alguns compromissos no
sentido de afastar estas preocupações. Os referidos compromissos e alterações dizem respeito à não
integração na Atlas das redes públicas nacionais francesa e alemã de comutação de dados, à concessão
de um acesso não discriminatório a essas redes e à prevenção de subsídios cruzados. Não obstante,
o principal compromisso assumido pelos Governos consistiu na aceitação de liberalizar, a partir de 1
de Julho de 1996, a utilização das infra-estruturas de telecomunicações alternativas para a prestação
de serviços de telecomunicações liberalizados (ou seja, excluindo os serviços vocais de base). Sem esta
liberalização, a concorrência no sector da comunicação de dados seria também ameaçada ou suprimida
noutros Estados-membros pela aliança concluída entre os principais organismos de telecomunicações
da União. A plena liberalização, isto é, incluindo serviços vocais de base e infra-estruturas, está
prevista para 1 de Janeiro de 1998.

Com base no que precede, a Comissão indicou tencionar, sem prejuízo de eventuais observações de
terceiros interessados, adoptar uma posição favorável relativamente aos acordos Atlas-Phoenix29.

58. A Unisource e a sua aliança Uniworld, concluída com a AT&T, são os intervenientes de uma outra
aliança estratégica do mesmo tipo que a Comissão está actualmente a investigar. 

                                                            

29 Comunicações nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17, JO C 337 de 15.12.1995, pp. 2 e 13.
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Sistemas globais de telecomunicações móveis por satélite

59. A Comissão iniciou um exame aprofundado e abrangente das alianças estratégicas que estão a
surgir nos últimos tempos, constituídas com vista a prestar serviços de telecomunicações móveis por
satélite numa base mundial.

Neste sector, que apresenta um reduzido número de operadores de mercados globais, é essencial
salvaguardar a concorrência nos mercados a jusante envolvidos, nomeadamente de prestação de
serviços locais e de distribuição e fornecimento de equipamento.

Um dos sistema analisados, nomeadamente Inmarsat-P, obteve já uma indicação positiva por parte da
Comissão30. 

1.2. Acordos de acesso e interconexão

60. Um problema importante a nível da aplicação do direito comunitário da concorrência neste sector
e, em geral, a nível do enquadramento regulamentar no futuro mercado das telecomunicações é a
questão dos acordos de acesso e interconexão31. Com efeito, o ambiente pós-monopolista e multimédia
do futuro deverá caracterizar-se por situações em que as empresas controlarão, individual ou
conjuntamente, instalações - tais como redes, sistemas de acesso condicionado ou interfaces de suporte
lógico crítico - susceptíveis de constituir vias essenciais para os clientes.

Os acordos de acesso e interconexão devem, em princípio, ser considerados como fomentadores da
concorrência, dado terem por objectivo o alargamento dos serviços disponibilizados aos clientes. Não
obstante, estes acordos são também susceptíveis de provocar, em larga medida, comportamentos
colusivos e o encerramento de mercados, bem como abusos de posição dominante32. O acesso não
discriminatório a instalações essenciais em condições razoáveis assume, neste contexto, uma
importância fulcral. Sendo assim, a Comissão tenciona apresentar em 1996 um projecto de
comunicação relativo à aplicação das regras da concorrência neste domínio.

2. Globalização dos mercados

ATR/BAe

61. O mercado dos aviões de transporte regional constitui um exemplo de um sector de dimensão
mundial, dado os principais construtores operarem em todos os continentes.

62. Em 18 de Agosto de 1995, a Comissão autorizou, através de um ofício de arquivamento, a empresa
comum no sector dos aviões de transporte regional entre a Aérospatiale e a Alenia, já integrada na
ATR, e a British Aerospace. Este projecto tem por objectivo final a fusão das actividades das partes
no sector dos aviões de transporte regional. A primeira fase de cooperação incide essencialmente sobre
os serviços directos prestados aos clientes e a realização conjunta de estudos de viabilidade relativos
à introdução de novos aviões neste sector. 

                                                            

30 Comunicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17, JO C 304 de 15.11.1995, p. 6.

31 Conclusões do G7 e Livro Verde sobre as infra-estruturas de telecomunicações.

32 Coudert Bros, "Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector", Relatório
apresentado à Comissão Europeia, Junho de 1995.
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A autorização da Comissão está circunscrita a um período que terminará em 6 de Junho de 2000,
permitindo-lhe assim reexaminar a situação se, na sequência dos estudos de viabilidade, as partes
decidirem não desenvolver, produzir ou lançar os programas de introdução de novos aviões, mantendo
a sua cooperação a nível dos serviços de venda e pós-venda. 

3. Transferências de tecnologia

63. Uma das tarefas prioritárias que a Comissão se propõe realizar no sentido de desenvolver o
grande mercado interno consiste em incentivar o dinamismo da indústria europeia a nível da inovação
e difusão de novas tecnologias. O papel essencial desempenhado pelas transferências de tecnologia no
desenvolvimento da inovação tecnológica para a economia da União Europeia e a sua contribuição
para o reforço da competitividade das empresas que operam neste espaço foram especialmente
realçados no Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego elaborado pela
Comissão.

64. O novo regulamento de isenção por categoria dos acordos de transferência de tecnologia33, tal
como proposto em 1994 e alterado nas suas grandes orientações em 1995 na sequência da audição de
terceiros interessados e da segunda reunião do Comité Consultivo em matéria de acordos, decisões e
práticas concertadas e de posições dominantes, deverá contribuir para o crescimento económico e para
o aumento da competitividade, unificando e simplificando o teor dos dois regulamentos existentes em
matéria de acordos de licença34 e reunindo-os num único e mesmo texto.

65. Assim, o novo regulamento reduz as disparidades existentes entre o Regulamento relativo às
licenças de patente e o Regulamento relativo às licenças de saber-fazer e elimina ou desloca para o
processo de oposição algumas das cláusulas impeditivas da isenção por categoria. Além disso, prevê
novas cláusulas lícitas, a fim de respeitar em maior medida a liberdade contratual das partes. Esta
flexibilização, de que beneficiará a grande maioria dos operadores comunitários, será acompanhada,
todavia, de um claro aviso às empresas que detêm uma forte posição no mercado. O regulamento
prevê, assim, retirar o benefício da isenção no caso de as empresas conseguirem, graças à obtenção
de licenças exclusivas, monopolizar o mercado de um produto e impedir o acesso de terceiros às novas
tecnologias. Na sua apreciação de uma situação deste tipo, a Comissão atribuirá uma atenção especial
às situações em que a quota de mercado do detentor da licença exceda 40%.

C - Transportes

1. Transportes marítimos

66. A União Europeia é o principal bloco comercial do mundo neste domínio. A parte essencial do
seu comércio com o resto do mundo (e uma parte significativa do comércio no interior da União) é
desenvolvida através dos transportes marítimos. Os transportes marítimos regulares, ou seja, os
serviços de transporte marítimo programados, assumem neste contexto uma importância fulcral.

                                                            

33 O regulamento foi adoptado pela Comissão em 31 de Janeiro de 1996.

34 Regulamento (CEE) n° 2349/84 de 23 de Julho de 1984, e Regulamento (CEE) nº 556/89, de 30 de Novembro de
1988.
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Por conseguinte, é essencial que a União Europeia disponha dos melhores serviços de transporte
marítimo possíveis ao menor custo possível. A política de concorrência é um dos instrumentos que
melhor poderão contribuir para a consecução deste objectivo.

67. Convém também referir que, nos Estados Unidos, foi recentemente adoptado pela Câmara dos
Representantes um projecto de lei, que se encontra actualmente no Senado para apreciação, destinado
a desregulamentar os transportes marítimos regulares e a submeter este sector a um regime jurídico
mais concorrencial. Trata-se do "Ocean Shipping Reform Act" de 1995. Caso esta legislação seja
adoptada, o regime jurídico americano aproximar-se-á do regime europeu.

1.1. Consórcios no domínio dos transportes marítimos regulares

68. A nova regulamentação que concede uma isenção por categoria aos consórcios no domínio dos
transportes marítimos regulares35 constitui um importante instrumento neste contexto, dado que
incentivará os armadores a melhorarem e racionalizarem as suas operações, reduzindo dessa forma os
custos e as tarifas de transporte, o que lhes permitirá simultaneamente prestar serviços mais frequentes
e de melhor qualidade. Trata-se da segunda isenção por categoria adoptada no sector dos transportes
marítimos regulares. O Regulamento 4056/86 que determina as regras de aplicação aos transportes
marítimos dos artigos 85º e 86º do Tratado, prevê já uma isenção por categoria para as conferências
marítimas36.

69. O novo regulamento de isenção por categoria entrou em vigor em 22 de Abril de 1995 e é
aplicável por um período de cinco anos. Os consórcios de transportes marítimos regulares são acordos
entre duas ou mais empresas de transportes marítimos destinados à prestação em comum de serviços
de transporte regulares, através da cooperação no domínio técnico, operacional e/ou comercial, com
excepção da fixação das tarifas. A isenção por categoria só se aplica aos serviços de transportes
marítimos internacionais regulares tendo como ponto de partida ou de destino vários portos da
Comunidade, exclusivamente para o transporte de mercadorias, essencialmente em contentores.
Abrange, além disso, quer os consórcios que operam no âmbito de uma conferência marítima, quer
os consórcios que operam fora dessas conferências, mas não incide sobre a fixação em comum das
tarifas de transporte. Os membros dos consórcios que pretendem fixar tarifas em comum e não
preenchem as condições estabelecidas no Regulamento nº 4056/86 devem solicitar uma isenção
individual. 

A isenção por categoria abrange as seguintes actividades: coordenação e/ou fixação em comum dos
horários das viagens, bem como a determinação dos portos de escala; intercâmbio, venda ou
fretamento cruzado de espaço ou de slots dos navios; utilização em comum ("pooling") de navios e/ou
instalações portuárias; utilização de um ou mais gabinetes de exploração comum; colocação à
disposição de contentores, "chassis" e outro equipamento e/ou os contratos de aluguer, locação
financeira ou compra desse equipamento; utilização de um sistema de intercâmbio de dados
informatizados e/ou de um sistema de documentação comum; ajustamentos temporários de

                                                            

35 Regulamento (CE) nº 870/95 da Comissão, de 20 de Abril de 1995, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do
Tratado a certas categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre companhias de transportes marítimos
regulares (consórcios), nos termos do Regulamento (CEE) nº 479/92 do Conselho, JO L 89 de 21.4.1995, p. 7.

36 Regulamento (CEE) nº 4056/86, de 22 de Dezembro de 1986, JO L 378 de 31.12.1986, p. 4.
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capacidade37; exploração ou utilização em comum de terminais portuários e dos serviços subjacentes;
participação nos "pools" de tonelagem, de receitas ou de resultados; exercício em comum dos direitos
de voto nas conferências marítimas; uma estrutura de comercialização comum e/ou um conhecimento
de embarque conjunto; e qualquer outra actividade acessória às actividades referidas e necessária à sua
aplicação. 

70. A Comissão considera que, normalmente, os consórcios contribuem para melhorar a produtividade
e a qualidade dos serviços de transportes marítimos regulares, através da racionalização que
possibilitam a nível das actividades das empresas participantes e das economias de escala no que
respeita à exploração das embarcações e à utilização das instalações portuárias. Regra geral, os utentes
obtêm uma parte equitativa dos benefícios resultantes dos consórcios, no caso de existir uma
concorrência suficiente nos tráfegos em que esse consórcios operam. 

Para beneficiar da isenção por categoria, um consórcio deve possuir nos tipos de portos que serve uma
parte inferior a 30% do tráfego directo calculado em volume das mercadorias transportadas quando
opera numa conferência e inferior a 35% quando opera extra-conferência. É aplicável um processo de
oposição simplificado aos consórcios cuja parte de tráfego ultrapassa os limites acima referidos sem
exceder 50% do tráfego directo. 

1.2. Fixação das tarifas para o transporte interior pelas conferências de transportes marítimos
regulares 

71. Em 8 de Junho de 1994, a Comissão apresentou ao Conselho "Transportes" um relatório38, que
havia adoptado anteriormente, sobre a forma como tenciona aplicar as regras da concorrência aos
transportes marítimos regulares. O referido relatório analisa a situação jurídica dos acordos de fixação
de tarifas concluídos pelos armadores membros das conferências marítimas relativamente aos
segmentos terrestres dos transportes multimodais que exploram na Comunidade. O relatório refere que
esta prática adoptada pelas conferências é contrária às regras comunitárias da concorrência, não
podendo ser objecto, nas actuais condições, de qualquer isenção. Propõe, todavia, nas suas orientações,
a adopção de uma nova abordagem compatível com as regras da concorrência, que permita uma
organização mais eficaz do transporte terrestre de contentores e seja igualmente mais favorável aos
carregadores. 

72. Aquando do debate do referido relatório no âmbito do Conselho, em Novembro de 1994, o
Comissário Van Miert aceitou informar o Conselho sobre a introdução dessas orientações, baseando-se
para tal nos trabalhos desenvolvidos por um comité de peritos. O referido comité, designado por Grupo
Multimodal, foi criado em Julho de 1995 e apresentará ao Comissário Van Miert no início de 1996
um relatório intercalar que será transmitido ao Conselho durante o primeiro semestre de 1996.

73. Em 1994, a Comissão adoptou duas decisões proibindo acordos de fixação de tarifas para o
transporte interior: a decisão relativa ao TAA (Acordo Transatlântico)39 e a decisão FEFC (Far Eastern

                                                            

37 Não são abrangidos os acordos relativos à não utilização da capacidade existente, através dos quais as companhias
marítimas participantes no consórcio se abstêm de utilizar uma certa percentagem da capacidade das embarcações
utilizadas no âmbito do consórcio; ver artigo 4º do Regulamento nº 870/95 e decisão da Comissão de 19 de Outubro
de 1994 relativa ao Acordo Transatlântico, na qual a Comissão proíbe um acordo de não utilização de capacidade,
JO L 376 de 31.12.1994, p. 1.

38 SEC(94)933.

39 Decisão de 19 de Outubro de 1994, JO L 376 de 31.12.1994, p. 1.
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Freigt Conference)40. Em 10 de Março de 1995, o Tribunal de Primeira Instância suspendeu a decisão
TAA, na medida em que esta proíbe a fixação de tarifas em comum relativamente a segmentos
interiores no âmbito dos serviços de transporte multimodal comunitários41. O referido acórdão viria
a ser confirmado pelo Tribunal de Justiça, na sequência de um recurso, em 19 de Julho de 199542.
Entretanto, foi notificada à Comissão uma versão alterada do TAA, o Acordo sobre a Conferência
Transatlântica (TACA). A Comissão enviou às partes signatárias do TACA uma comunicação de
acusações, esclarecendo as razões pelas quais havia considerado adequado levantar a imunidade contra
a aplicação de coimas relativamente à fixação das tarifas para o transporte interior, que poderia
decorrer da nova notificação do TACA43. O pedido de adopção de medidas provisórias no sentido de
impedir a decisão prevista da Comissão de levantar a imunidade relativamente à aplicação de coimas
foi indeferido pelo Tribunal de Primeira Instância44. 

2. Transportes aéreos

2.1. Consultas sobre tarifas no âmbito da IATA

74. O Regulamento (CEE) n° 1617/93, de 25 de Junho de 199345, estabelece a aplicabilidade do nº
3 do artigo 85º, nomeadamente, à organização de consultas sobre tarifas aplicáveis ao transporte de
passageiros e aos preços de frete nos serviços regulares de transportes aéreos entre aeroportos
comunitários. Esta isenção está, todavia, sujeita às condições previstas no artigo 4º do referido
regulamento. A isenção só é aplicável se as consultas derem origem a interlining. 

75. De acordo com as primeiras informações recolhidas pela Comissão em 1995, aparentemente os
acordos de interlining no domínio do transporte de mercadorias são, regra geral, raros ou mesmo
inexistentes. Além disso, concluiu-se que as tarifas fixadas em comum pelas transportadoras são
sensivelmente superiores às tarifas habituais do mercado, facto que as incentiva a aumentarem as suas
tarifas à margem das condições normais da concorrência.

A Comissão considera conveniente alterar o regulamento supramencionado, a fim de excluir do seu
âmbito de aplicação as concertações em matéria de tarifas que incidem sobre o transporte de
mercadorias. A Comissão publicou já uma comunicação46 com o objectivo de proporcionar às
transportadoras aéreas e aos terceiros interessados a possibilidade de apresentarem as suas observações
e em 1996 decidirá qual o seguimento a dar a esta questão.

2.2. Cooperação entre transportadoras aéreas

76. A cooperação entre transportadoras aéreas pode contribuir para uma salutar reestruturação do
transporte aéreo na Europa, permitindo simultaneamente a melhoria da qualidade dos serviços

                                                            

40 Decisão de 21 de Dezembro de 1994, JO L 378 de 31.12.1994, p. 17.

41 Processo T-395/94 R Atlantic Container Line e outros/Comissão, Col. 1995, p. II-595.

42 Processo C-149/95 P (R) Comissão/Atlantic Container Line e outros, Col. 1995, p. I-2165.

43 Comunicado de imprensa da Comissão IP/95/646 de 21.06.1995.

44 Despacho do Presidente do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Novembro de 1995 proferido no processo T-
395/94 R II Atlantic Container Line e outros/Comissão, (ainda não publicado).

45 JO L 155 de 26.6.1993, p. 18.

46 JO C 322 de 2.12.1995, p. 15.
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prestados aos consumidores, bem como um melhor controlo dos custos. A Comissão não tenciona
interferir nestas operações de reestruturação dos céus europeus, mas pretende velar por que estas
operações não dêem origem a restrições da concorrência de carácter não indispensável e não excluam
a possibilidade de uma concorrência real por parte de novos candidatos nas rotas principais.

As condições propostas pela Swissair-Sabena, que a Comissão aceitou ao aprovar a concentração entre
estas duas transportadoras aéreas, bem como as condições que a Comissão impôs para conceder uma
derrogação à cooperação entre a Lufthansa e a SAS, visam este mesmo objectivo.

Lufthansa/SAS

77. O acordo geral de cooperação concluído entre a Lufthansa e a SAS prevê a criação de um sistema
integrado de transporte aéreo entre as duas transportadoras, baseado em relações de longa duração nos
domínios comerciais e operacionais, que implicam nomeadamente a integração das respectivas redes
mundiais. A cooperação comercial será especialmente intensa nas rotas entre a Escandinávia e a
Alemanha, onde as partes tencionam criar uma empresa comum. 

78. A Comissão considerou47 que o acordo em causa, embora restrinja de forma sensível a
concorrência nos mercados abrangidos e em especial nas rotas entre a Escandinávia e a Alemanha, é
aparentemente susceptível de beneficiar de uma derrogação, sob reserva da imposição de condições
destinadas a preservar a manutenção de uma concorrência real e potencial suficiente. 

Estas condições dizem respeito, essencialmente, ao congelamento das frequências exploradas pelas
duas transportadoras; à abertura de programas de fidelização às transportadoras que não possuem este
tipo de programas; à obrigação imposta à LH/SAS de concluírem, sob certas condições, acordos de
interlining com novos candidatos; à rescisão de certos acordos de cooperação concluídos com outras
companhias aéreas e ao abandono pela LH/SAS de faixas horárias em certos aeroportos
congestionados, a fim de permitir o acesso de novos candidatos a estes mercados.

Em 16 de Janeiro de 1996, a Comissão adoptou uma decisão de isenção relativamente a este projecto.

D - Redes transeuropeias e regras da concorrência

79. No decurso de 1995, a Comissão debruçou-se sobre as relações entre o financiamento privado das
redes transeuropeias e a aplicação das regras da concorrência. Esta reflexão foi integrada no Relatório
Geral relativo às Redes Transeuropeias, acolhido favoravelmente pelo Conselho Europeu de Madrid
de 15 e 16 de Dezembro de 1995. No referido relatório, a Comissão desenvolveu, nomeadamente, as
seguintes orientações em relação ao tratamento das questões de concorrência e anunciou a criação de
um "one-stop help-desk" (telecópia: 32/2/295.65.04)para os responsáveis de projectos a fim de lhes
fornecer informações suplementares sobre as referidas orientações.

80. A Comissão propõe-se aplicar os principais critérios seguidamente enumerados para a abordagem
dos processos que lhe são apresentados: (i) quando o gestor das infra-estruturas pretende conceder às
empresas de transporte a possibilidade de reservarem capacidades desde o lançamento do projecto, essa
possibilidade deve ser proposta a todas as empresas comunitárias susceptíveis de nela estarem
interessadas; (ii) as capacidades reservadas a uma empresa devem ser proporcionais aos compromissos
financeiros directos ou indirectos subscritos pela mesma e corresponderem a necessidades operacionais

                                                            

47 JO C 201 de 5.8.1995, p. 2.
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planificadas num período razoável; (iii) uma nova infra-estrutura não apresenta, geralmente, problemas
de congestionamento desde a sua entrada em serviço. Por conseguinte, uma empresa ou um
agrupamento de empresas, na acepção do disposto no artigo 3º da Directiva 91/440/CEE, não deve
beneficiar da reserva da totalidade das capacidades disponíveis. Uma parte destas capacidades deve
continuar disponível, a fim de permitir a exploração de serviços concorrentes por outras empresas; (iv)
as empresas titulares de direitos de utilização não podem opor-se à perda desses direitos no caso de
não estarem a ser utilizados; (v) a duração dos acordos de reserva de capacidades não deve exceder
um período razoável, a fixar em função de cada caso concreto. 

Esta lista de critérios não é exaustiva e não vincula a posição final da Comissão, que será definida à
luz das especificidades de cada projecto. 

81. A Comissão envidará esforços no sentido de tratar rapidamente as notificações dos acordos
relacionados com o financiamento das RTE. Em especial, prevê adoptar uma decisão final num prazo
máximo de seis meses, sob reserva de as partes terem contactado os serviços da Comissão antes da
finalização dos acordos. 

Gas Interconnector

82. No seu Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego, a Comissão sublinhou
a importância das novas redes de infra-estruturas europeias, susceptíveis de contribuírem para superar
a fragmentação de certos mercados europeus.

Em 17 de Maio de 1995, a Comissão emitiu um ofício de arquivamento que concede uma isenção a
um acordo de empresa comum concluído entre nove das principais empresas de gás europeias, para
a construção e exploração de uma interligação submersa para gás entre o Reino Unido e a Bélgica,
em especial uma conduta de gás de alta pressão, que constituirá a primeira ligação entre os mercados
de gás do Reino Unido e do Continente.

Em virtude da possibilidade de aquisição por terceiros, em condições negociadas livremente, do acesso
à capacidade de transporte através da interligação e tendo em conta o facto de este projecto criar
oportunidades de concorrência entre mercados que continuam a caracterizar-se por um certo
isolamento, a Comissão considerou que os efeitos pró-concorrenciais da empresa comum compensam
claramente as restrições à concorrência dela decorrentes. No ofício de arquivamento, a Comissão
assegurou igualmente que os acordos funcionarão na prática de forma a satisfazer de facto a procura
de capacidade de fluxo inverso que possa surgir.

E - Concorrência e ambiente

83. Os serviços da Comissão tiveram a oportunidade de relembrar, em 1995, a forma como a
Comissão tenciona aplicar a política da concorrência no domínio do ambiente e, em especial, aos
acordos voluntários48.

84. A política comunitária em matéria de ambiente privilegia o princípio do "poluidor-pagador". A
eficácia deste princípio depende, nomeadamente, do funcionamento do mecanismo de preços, que
devem traduzir em termos de custos os efeitos negativos de uma actividade económica sobre o

                                                            

48 Ver documento "Concorrência e Ambiente", apresentado pela DG IV à Mesa-Redonda sobre o Ambiente e a
Concorrência, organizada pelo Comité do Direito e da Política da Concorrência da OCDE - Paris, Maio de 1995.
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ambiente. Para que o mecanismo de preços possa desempenhar o seu papel de indicador de forma
correcta, é necessário que as empresas internalizem os custos relacionados com a protecção do
ambiente. O princípio do "poluidor-pagador" não exclui que, em certas condições, se justifique a
concessão de auxílios estatais a favor da protecção do ambiente (ver infra).

Os meios para uma atribuição de recursos que respeite mais o ambiente consistem na regulamentação
pública directa, tributação, acordos ditos "voluntários" e auto-regulamentação. Os acordos voluntários
são contratos concluídos entre o sector industrial e a administração, que incluem um certo número de
objectivos de carácter ambiental a realizar pelo sector em causa, segundo um calendário estabelecido.
Os acordos voluntários podem incidir quer sobre os objectivos, quer sobre os meios necessários à sua
realização.

A utilização dos acordos voluntários tem vindo a intensificar-se na maioria dos países da OCDE,
paralelamente a uma tendência no sentido da desregulamentação e a uma menor intervenção do Estado.

Os acordos voluntários, bem como a auto-regulamentação, são considerados frequentemente uma
solução menos burocrática e mais flexível do que as abordagens mais tradicionais. Todavia, os acordos
voluntários ou a auto-regulamentação podem conter restrições da concorrência, tais como as previstas
no nº 1 do artigo 85º do Tratado. A Comissão procede actualmente à apreciação de várias denúncias
a este respeito.

85. Na sua análise dos processos individuais, a Comissão compara as restrições da concorrência
decorrentes do acordo com os objectivos ambientais que o acordo permite atingir, aplicando o
princípio da proporcionalidade, nos termos do nº 3 do artigo 85º. Em especial, a melhoria do ambiente
é considerada um elemento que contribui para melhorar a produção ou a distribuição, bem como para
promover o progresso económico e técnico. 

Não obstante, a Comissão tenciona permanecer extremamente rigorosa no que respeita à aplicação do
princípio do não encerramento dos mercados nacionais aos operadores estrangeiros. Manter-se-á, além
disso, extremamente vigilante relativamente aos problemas de acesso por parte de terceiros a um
determinado sistema e relativamente aos acordos susceptíveis de provocar a exclusão de um produto
de um determinado mercado. 

A Comissão adopta igualmente uma atitude negativa em relação à fixação multilateral de tarifas ou
preços em consequência da aplicação de acordos relativos ao ambiente; todavia, a apreciação será
efectuada numa base casuística e incidirá sobre o carácter indispensável dos referidos acordos. Um
objectivo de protecção do ambiente não parece, por si só, tornar indispensável um acordo sobre os
preços.

F - Mercados de produtos secundários

86. A Comissão recebeu várias denúncias relativas a alegados abusos de posição dominante em
mercados de produtos secundários, tais como peças sobresselentes e produtos consumíveis ou serviços
de manutenção. Estes produtos são utilizados em conexão com um produto primário, com o qual
devem ser tecnicamente compatíveis (por exemplo, suporte lógico ou equipamento periférico para
computadores). Consequentemente, é possível que não haja quaisquer substitutos para estes produtos
secundários para além das peças ou serviços fornecidos pelo fabricante do produto primário. Esta
situação levanta a questão de saber se um fabricante que não detenha uma posição dominante no
mercado do produto primário pode ser dominante num mercado de produtos secundários relativamente
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reduzido, ou seja, produtos secundários compatíveis com um determinado tipo de produtos primários
desse fornecedor.

A questão levanta uma multiplicidade de problemas complexos. Os produtores de equipamento
primário argumentam que não pode existir posição dominante relativamente a produtos secundários
se não existir posição dominante no mercado do produto primário, dado que nesse caso os potenciais
clientes deixariam simplesmente de adquirir os produtos primários se os preços das peças ou dos
serviços sofressem um aumento. Esta teoria implica uma reacção oportuna no mercado do produto
primário decorrente da capacidade dos consumidores de calcularem os custos globais do ciclo de vida
do produto primário, incluindo todas as peças sobresselentes, produtos consumíveis, actualizações,
serviços, etc. Além disso, implica que não é possível qualquer discriminação entre novos clientes
potenciais e clientes "antigos"/cativos a nível dos preços ou que os custos de transição são mais
reduzidos para os últimos. Por outro lado, os autores de denúncias que fabricam produtos consumíveis
ou prestam serviços de manutenção assumem uma posição dominante nos mercados dos produtos
secundários se as quotas nesses mercados forem elevadas, ou seja, esta abordagem incide apenas sobre
os produtos secundários, sem analisar os eventuais efeitos decorrentes do mercado do produto
primário.

Na perspectiva da Comissão, nenhuma destas abordagens reflecte suficientemente a realidade. A
posição dominante tem sido sempre definida pela Comissão como a capacidade de agir, numa medida
considerável, independentemente dos concorrentes e dos consumidores. Por conseguinte, é necessária
uma investigação aprofundada e uma apreciação numa base casuística. A fim de avaliar a posição
dominante neste contexto, a Comissão tomará em consideração todos os factores importantes, tais
como o preço e o ciclo de vida do produto primário, a transparência dos preços dos produtos
secundários, os preços dos produtos secundários enquanto proporção do valor do produto primário,
as informações sobre os custos e outras questões já anteriormente mencionadas. O Supremo Tribunal
dos EUA adoptou uma abordagem similar na sua decisão Kodak de 1992.

Pelikan/Kyocera

87. A Comissão fundamentou nesta abordagem a rejeição, em 1995, da denúncia da Pelikan, um
fabricante alemão de cartuchos de toner para impressoras, contra a Kyocera, uma empresa japonesa
fabricante de impressoras para computadores, incluindo cartuchos de toner para as referidas
impressoras. Na denúncia, a Pelikan alegava a adopção pela Kyocera de um certo número de práticas
destinadas a excluí-la do mercado do toner e acusava a Kyocera, entre outros aspectos, de abusar da
sua posição dominante no mercado secundário, embora manifestamente esta empresa não se
encontrasse em posição dominante no mercado primário. Para além do facto de não existirem provas
que permitissem considerar abusivo o comportamento da empresa, a Comissão também não considerou
que a Kyocera detinha uma posição dominante no mercado dos produtos consumíveis. Tal deve-se,
em especial, às características dos mercados primário e secundário. Assim, os clientes eram
correctamente informados sobre os preços praticados em relação aos produtos consumíveis, facto que
aparentemente tomavam em consideração na sua decisão de adquirirem uma impressora. "O custo total
por página" constituía o critério mais frequentemente utilizado pelos clientes para a escolha de uma
impressora. Tal deve-se ao facto de os custos do ciclo de vida dos produtos consumíveis
(essencialmente cartuchos de toner) constituírem uma proporção extremamente elevada do valor de
uma impressora. Por conseguinte, se o preço dos produtos consumíveis de uma determinada marca
fosse aumentado, os consumidores teriam um forte incentivo para adquirirem uma impressora de outra
marca. Além disso, não existiam provas quanto às possibilidades de discriminação entre novos clientes
e clientes "antigos"/cativos a nível dos preços praticados.
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G - Profissões liberais

88. A livre circulação no que se refere às profissões liberais na Comunidade contribui para que
algumas práticas restritivas neste domínio sejam, cada vez mais, susceptíveis de afectar o comércio
entre os Estados-membros. Prevê-se que o número de processos neste domínio venha a aumentar. O
Parlamento Europeu convidou a Comissão, por diversas vezes, a aplicar as regras da concorrência às
profissões liberais49.

Coapi

89. Em 30 de Janeiro, a Comissão adoptou uma decisão no termos do artigo 85º que aplica as regras
da concorrência neste sector.

O "Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Industrial" (Coapi) é a associação profissional dos
agentes da propriedade industrial em Espanha. Esta associação integra todos os agentes que operam
em Espanha. Os agentes da propriedade industrial prestam serviços de consultoria ao público em geral
e assistem ou representam clientes em processos relacionados com os direitos de propriedade
industrial.

A Comissão considerou que a fixação pela assembleia geral da Coapi de tarifas mínimas obrigatórias
para os serviços transfronteiras prestados pelos seus membros constitui uma infracção ao disposto no
nº 1 do artigo 85º.

Em conformidade com a actual legislação comunitária, a Comissão confirmou que o enquadramento
jurídico nacional no âmbito do qual são adoptados estes acordos ou decisões pelas profissões liberais
não tem qualquer incidência sobre a aplicação do artigo 85º. Mesmo que as autoridades públicas
incentivem este tipo de comportamento ou deleguem numa associação de empresas o poder de fixarem
as tarifas a praticar pelos seus membros, o exercício desse poder pela associação continua a ser
abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 85º do Tratado CE.

H - Subsidiariedade e descentralização

90. Na sua alocução ao Parlamento Europeu aquando do debate de investidura da nova Comissão,
o Presidente da Comissão Europeia insistiu na necessidade de desenvolver um esforço constante de
se limitar às questões essenciais: "agir menos, para agir melhor".

No que diz respeito aos processos abrangidos pelos artigos 85º e 86º, este princípio é posto em prática
pela Comissão, através da limitação da sua acção aos acordos com efeitos significativos sobre a
concorrência e susceptíveis de afectar de forma significativa as trocas comerciais entre os Estados-
membros. Além disso, tendo em conta as responsabilidades que incumbem à Comissão, que dispõe
de competência exclusiva para autorizar acordos restrictivos, a Comissão tem fomentado a
descentralização nos casos que podem terminar por uma decisão de proibição.

                                                            

49 Resolução relativa ao XIX Relatório sobre a Política de Concorrência, alínea (iii) do ponto 9, Resolução relativa ao
XX Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 38, e resposta da Comissão constante do XXI Relatório sobre
a Política de Concorrência, pp. 233 e 234.
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1. Acordos de minimis

91. Os acordos cujos efeitos sobre o comércio entre Estados-membros ou sobre a concorrência são
negligenciáveis não são abrangidos pela proibição dos acordos restritivos prevista no nº 1 do artigo
85º. Apenas são proibidos os acordos que têm um impacto considerável sobre as condições do
mercado. Por esta razão, é essencial que a Comissão efectue uma análise correcta do mercado em que
estes acordos são aplicados.

A Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância estabelece critérios
quantitativos que permitem definir concretamente a noção de "carácter sensível". Apesar dos recentes
aumentos dos limiares50, a Comissão considera que se justifica uma revisão suplementar do conceito
de minimis. Consequentemente, iniciou uma reflexão interna sobre esta questão, com vista a apresentar
novas propostas para consulta no decurso de 1996.

2. Descentralização 

92. Na sua tentativa de tratar prioritariamente os processos de dimensão comunitária considerável,
a Comissão tem vindo também a incentivar a aplicação pelos Estados-membros do direito comunitário
da concorrência. A Comissão considera que, normalmente, não existe um interesse comunitário
suficiente que justifique a apreciação de uma denúncia, nos casos em que o seu autor pode obter uma
protecção adequada dos seus direitos junto dos tribunais nacionais51. Nos seus acórdãos SACEM de
24 de Janeiro de 1995, o Tribunal de Primeira Instância especificou as condições com base nas quais
a Comissão pode rejeitar uma denúncia, fundamentando essa rejeição na inexistência de interesse
comunitário significativo52. Em 1995, foram vários os processos arquivados com base neste
fundamento.

93. A Comunicação da Comissão sobre a cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais no que
diz respeito à aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado CEE53 constituiu um importante passo no
sentido da descentralização. Em 1995, vários tribunais nacionais de Espanha, França, Alemanha e
Bélgica recorreram ao mecanismo de cooperação estabelecido nesta comunicação para obter
informações da Comissão sobre questões da concorrência. 

No seu acórdão de 12 de Dezembro de 1995 proferido a título prejudicial54, o Tribunal de Justiça
declarou que estes princípios de cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais são também

                                                            

50 Comunicação da Comissão relativa à actualização da Comunicação de 1986, JO C 368 de 23.12.1994.

51 O Tribunal de Primeira Instância confirmou esta prática pela primeira vez no seu acórdão de 17 de Setembro de 1992
proferido no processo T-24/90 Automec/Comissão, Col. 1992, p. II-2223, fundamentos 91 a 94.

52 Processo T-114/92, BENIM/Comissão, Col. 1995, p. II-147, e processo T-5/93, Tremblay/Comissão, Col. 1995, p.
II-185. Remetendo para o acórdão Automec II, o Tribunal de Primeira Instância considerou que, a fim de avaliar o
interesse comunitário, a Comissão deve ponderar entre a importância da alegada infracção no que respeita ao
funcionamento do mercado comum, a probabilidade de determinar a existência da infracção e o âmbito das medidas
de investigação necessárias à aplicação das regras de concorrência. O facto de um tribunal nacional ou uma
autoridade nacional responsável em matéria de concorrência estar já a apreciar um caso relacionado com a
compatibilidade de um acordo ou de uma prática com o disposto no artigo 85º ou 86º é um factor que a Comissão
pode tomar em consideração.

53 JO C 39 de 13.2.1993, p. 6.

54 Processos apensos C-319/93, C-40/94 e C-224/94 Dijkstra/Frico Domo, van Roessel/Campina Melkunie, de
Bie/Campina Melkunie (ainda não publicado).
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aplicáveis no domínio da agricultura, estando o âmbito de aplicação das regras comunitárias da
concorrência a esse domínio definido no Regulamento nº 26. Convém sublinhar que, segundo o
acórdão do Tribunal de Justiça, os tribunais nacionais, na sua apreciação, podem tomar em
consideração os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal, bem como a prática da
Comissão, que se manifesta não apenas nas decisões adoptadas, mas também, e em especial, nos seus
relatórios e comunicações sobre a política de concorrência.

94. Os tribunais nacionais, mas também as autoridades nacionais responsáveis em matéria de
concorrência têm um importante papel a desempenhar, por forma a aumentar o nível de aplicação do
direito comunitário da concorrência e, de modo geral, a assegurar uma concorrência leal e sem
restrições na União. Nos casos em que existe um efeito económico substancial essencialmente num
único Estado-membro, as autoridades nacionais estão mais próximas do mercado e, por conseguinte,
em melhor posição para apreciar o caso.

A Comissão prosseguiu os seus trabalhos de preparação de uma comunicação sobre a cooperação entre
a Comissão e as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência55. A referida
comunicação prevê a criação pela Comissão de um processo de informação e consulta das autoridades
nacionais, quando aplicam o nº 1 do artigo 85º ou o artigo 86º ou o respectivo direito nacional da
concorrência a casos de dimensão comunitária. O projecto de comunicação foi já apresentado aos
Estados-membros para consulta. Será também dada oportunidade aos terceiros interessados para se
pronunciarem sobre esta questão, com base num projecto de comunicação que a Comissão tenciona
publicar em 1996.

95. A descentralização não deverá, todavia, provocar uma aplicação diversificada do direito da
concorrência na União Europeia. A Comissão continua a procurar, por conseguinte, uma uniformidade
do ponto de vista material e processual das legislações nacionais em matéria de concorrência. Este
processo está a ser realizado não através de actos formais de harmonização, mas sim através da
prossecução e do aumento da comunicação e da cooperação entre a Comunidade e os funcionários
nacionais responsáveis pela aplicação da legislação neste domínio.

Actualmente, nove Estados-membros dispõem já de legislação em matéria de concorrência
relativamente aos acordos restritivos e aos abusos de posição dominante que se assemelha
consideravelmente à legislação comunitária. A maioria dos restantes Estados-membros está a ponderar
a introdução de alterações aos respectivos direitos nacionais, a fim de harmonizá-los com o direito
comunitário. Este processo de "harmonização suave" é uma consequência natural do processo de
integração, que cria uma certa pressão no sentido da criação de condições equitativas de concorrência
em toda a Comunidade.

                                                            

55 O projecto da Comissão inspirou-se nas conclusões de um grupo ad hoc composto por representantes das autoridades
nacionais e da Comissão, aprovado pelos Directores-Gerais da Concorrência em 1994. Ver XXIV Relatório sobre
a Política de Concorrência, 1994, pontos 40 a 42.
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I - Análise estatística

Gráfico 1 : Novos processos
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96. Em 1995, a Comissão registou 559 novos processos, incluindo 368 notificações, 145 denúncias
e 46 processos de iniciativa da Comissão. Estes valores apresentam um aumento superior a 42% em
comparação com 1994 e excedem em mais de 32% o número médio de novos processos registado nos
últimos oito anos.

Cerca de metade do aumento de novos processos (78 processos) deve-se à transferência de processos
pendentes perante o Órgão de Fiscalização da EFTA, na sequência da adesão da Suécia, da Finlândia
e da Áustria à União.
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Gráfico 2: Processos apreciados
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97. Em 1995, a Comissão encerrou um total de 433 processos, 419 dos quais através de um
procedimento informal (incluindo ofícios sobre a compatibilidade ou não compatibilidade, rejeição de
denúncias e encerramento administrativo do processo56) e 14 através de decisões formais. Em 1995,
o número de processos encerrados registou um decréscimo de 23,4% em comparação com 1994.

                                                            

56 Processos encerrados pelo facto de os acordos já não se encontrarem em vigor, por o impacto ser demasiado
superficial para justificar uma investigação aprofundada, pelo facto de as denúncias se terem tornado hipotéticas ou
terem sido retiradas ou em virtude de as investigações não terem revelado quaisquer práticas anticoncorrenciais.
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Gráfico 3 : Evolução do número de processos em curso
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98. O resultado líquido global da entrada e encerramento de processos em 1995 revela, pela primeira
vez desde 1988, um aumento do número de processos em curso no final do ano. Este aumento é, no
entanto, insignificante, dado ser inferior a 12% ou mesmo inferior a 5% se não for tomado em
consideração o número de processos adicionais que envolvem os novos Estados-membros. O actual
número de processos em curso é todavia ainda consideravelmente inferior aos mais de 3 000 processos
em curso existentes no final dos anos 80 e corresponde aproximadamente ao número de processos
efectivamente em apreciação.

A Comissão continua, no entanto, a ter por objectivo reduzir o actual número de processos em curso,
em especial, melhorando a eficácia dos seus procedimentos e incentivando uma aplicação
descentralizada das regras da concorrência, sempre que tal se revele adequado.
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II - Monopólios estatais e direitos monopolistas: artigos 37º e 90º

A - Introdução

1. Os serviços de interesse económico geral no âmago da política de liberalização da
Comissão

99. A Comissão prosseguiu a sua política de liberalização e de abertura à concorrência de certos
sectores tradicionalmente em regime de monopólio como, por exemplo, as telecomunicações, a energia,
os serviços postais e os transportes. Com efeito, por um lado, uma vez que estes sectores são
essenciais para os consumidores individuais e para a competitividade, crescimento e criação de
empregos na economia europeia no seu conjunto, os ganhos em termos de eficácia decorrentes da
introdução de um certo grau de concorrência terão repercussões globalmente favoráveis para a
sociedade europeia. Por outro lado, não haverá um verdadeiro mercado interno enquanto estes sectores
fundamentais continuarem a ser organizados com base numa lógica puramente nacional e a partir de
estruturas monopolísticas.

A importância destes sectores para a nossa sociedade, bem como as suas características específicas
como, por exemplo, a sua organização em rede, conduziram historicamente as autoridades públicas dos
Estados-membros a reconhecer direitos exclusivos ou especiais ou a autorizar outras restrições à
concorrência em benefício de operadores públicos ou privados, em troca do desempenho pelos mesmos
de missões de interesse económico geral, como a prestação de um serviço universal a todos os
cidadãos em determinadas condições e a preços acessíveis. 

A Comissão sempre reconheceu a legitimidades destes objectivos de interesse económico geral, mas
considera que os meios tradicionalmente utilizados para a sua prossecução já não se justificam,
nomeadamente em virtude da evolução tecnológica e das novas necessidades dos utilizadores, mas
também devido à própria integração das economias europeias. Tal é particularmente o caso da
sociedade da informação, fonte de crescimento e de criação de novos serviços e de empregos nos
próximos anos. 

Cabe assim rever, à luz destas novas realidades, quais são os instrumentos adequados para garantir
serviços públicos de qualidade aos cidadãos. A Comissão considera que a introdução da concorrência
pode, em muitos casos, melhorar a qualidade dos serviços, permitir a inovação e a criação de empregos
e fazer diminuir os preços em benefício dos consumidores. A supressão dos obstáculos à livre
concorrência constitui, no entanto, apenas um aspecto da política de liberalização da Comissão. Por
um lado, será frequentemente necessário a adopção de um novo quadro regulamentar para assegurar
que o serviço universal será garantido num ambiente concorrencial. Por outro lado, nos casos em que
certas restrições da concorrência se revelam indispensáveis para assegurar a manutenção de um serviço
universal, a Comissão reconhece a legitimidade destas restrições face ao direito comunitário (incluindo
no que diz respeito aos auxílios estatais). 

A Comissão considera, por conseguinte, que o desenvolvimento da política da concorrência é
perfeitamente compatível com o serviço público. Por outro lado, importa sublinhar que a liberalização
de um sector difere da privatização de empresas públicas que exercem actividades nesse sector. Se a
abertura à concorrência pode, em certos casos, decorrer das normas comunitárias, estas são, ao invés,
neutras quanto ao carácter público ou privado das empresas.
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2. As directivas adoptadas nos termos do nº 3 do artigo 90º do Tratado CE

100. Para a prossecução deste objectivo de abertura à concorrência, o nº 3 do artigo 90º do Tratado
confere à Comissão o poder de adoptar decisões ou directivas obrigatórias para os Estados-membros.
Esta última possibilidade suscita, por vezes, alguma oposição.

Na realidade, não obstante o nº 3 do artigo 90º permitir a adopção de directivas pela Comissão, o
Tribunal de Justiça precisou que esta disposição apenas a autoriza a instituir regras gerais que definam
as obrigações já impostas aos Estados-membros por força do Tratado no que diz respeito às empresas
públicas e às empresas titulares de direitos especiais ou exclusivos ou a tomar as medidas preventivas
necessárias que lhe permitam exercer a sua função de fiscalização.

A competência limitada conferida à Comissão pelo nº 3 do artigo 90º é consequentemente diferente
e mais específica do que os poderes atribuídos ao Parlamento Europeu ou ao Conselho para a adopção
de directivas. A Comissão não pode impor obrigações novas aos Estados-membros, mas apenas
determinar, em relação a todos os Estados-membros, as obrigações concretas que lhes incumbem por
força do Tratado. O alcance dos deveres e dos poderes da Comissão depende, por conseguinte, do
âmbito de aplicação das regras a respeitar.

A Comissão sempre recorreu a este instrumento de forma cautelosa. As directivas previstas no nº 3
do artigo 90º foram apenas utilizadas em situações em que a existência de diversas infracções a regras
fundamentais do Tratado CE as tornavam necessárias para evitar a multiplicação dos processos de
infracção e para assegurar uma segurança jurídica mínima aos operadores57. Estas iniciativas foram
geralmente tomadas em resposta a preocupações manifestadas pelo Conselho ou pelo Parlamento. 

A Comissão sempre atribuiu a maior importância à necessidade de utilizar este instrumento no âmbito
de um processo transparente, baseado no mais vasto diálogo possível com as outras instituições da
União, os Estados-membros e as partes interessadas. 

Normalmente, esta é a abordagem adoptada desde as primeiras fases de reflexão, através da publicação
pela Comissão de Livros Verdes ou documentos de discussão destinados a lançar o debate no quadro
de uma consulta pública. Com base nomeadamente nos resultados destas consultas, nos estudos
realizados por peritos e nas informações por ela recolhidas, a Comissão adopta, em primeira leitura,
um projecto de directiva que é transmitido ao Parlamento, ao Comité Económico e Social, ao Comité
das Regiões e aos Estados-membros, tendo em vista a apresentação das respectivas observações. O
projecto é igualmente publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, a fim de permitir que
os interessados apresentem as suas observações. 

                                                            

57 Directiva 80/723/CEE da Comissão, de 25 de Junho de 1980, relativa à transparência das relações financeiras entre
os Estados-membros e as empresas públicas (JO L 195 de 29.07.1980, p. 35), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 85/413/CEE da Comissão, de 24 de Julho de 1985 (JO L 229 de 28.08.1985, p. 20), e pela Directiva
93/84/CEE da Comissão, de 30 de Setembro de 1993 (JO L 254 de 12.10.1993, p. 16); Directiva 88/301/CEE da
Comissão, de 16 de Maio de 1988, relativa à concorrência nos mercados de terminais de telecomunicações (JO L
131 de 27.05.1988, p. 73); Directiva 90/388/CEE da Comissão, de 28 de Junho de 1990, relativa à concorrência nos
mercados de serviços de telecomunicações (JO L 192 de 24.07.1990, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 94/46/CE da Comissão, de 13 de Outubro de 1994, relativa às comunicações por satélite (JO L 268
de 19.10.1994, p. 15) e pela Directiva 95/51/CE da Comissão, de 18 de Outubro de 1995, relativa à supressão das
restrições à utilização das redes de televisão por cabo para o fornecimento de serviços de telecomunicações já
liberalizados (JO L 256 de 26.10.1995, p. 49).
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A adopção final pela Comissão de uma directiva nos termos do nº 3 do artigo 90º é, em todo caso,
precedida de uma análise cuidadosa das observações recebidas e, nomeadamente, dos eventuais
pareceres do Parlamento Europeu, dos Estados-membros, do Comité Económico e Social e do Comité
das Regiões. 

O processo de discussão que se desenrolou em 1995 sobre as directivas relativas às redes de televisão
por cabo, às comunicações móveis e à liberalização total das comunicações ilustra perfeitamente esta
abordagem. 

3. Outros instrumentos à disposição da Comissão

101. O nº 3 do artigo 90º permite igualmente à Comissão adoptar decisões individuais. Trata-se de
actos pontuais de aplicação do direito comunitário a casos concretos, praticamente idênticos quanto
ao fundo, aos adoptados pela Comissão noutros domínios (auxílios). A legalidade destes actos é
igualmente objecto de controlo por parte do Tribunal de Justiça. 

Nalguns casos, a Comissão pode considerar necessário, a fim de aumentar a segurança jurídica e a
transparência, explicar os critérios que observa no exercício destas funções de fiscalização da
observância do direito comunitário pelos Estados-membros e pelos operadores de um sector específico.
O projecto de comunicação sobre a aplicação das regras do Tratado ao sector dos correios, publicado
em 1995, constitui um exemplo de uma iniciativa deste tipo. 

B - Telecomunicações

1. Medidas gerais

102. A Comissão continuou, com o apoio do Conselho e do Parlamento Europeu, a promover a
liberalização no domínio das telecomunicações. 

Em 25 de Janeiro, a Comissão adoptou a segunda parte do Livro Verde sobre a liberalização da
infra-estrutura das telecomunicações. O Livro Verde examinava as condições regulamentares
necessárias para assegurar uma plena concorrência no sector das telecomunicações segundo o
calendário acordado pelo Conselho58. Após consultas alargadas sobre o Livro Verde, a Comissão
adoptou, em 3 de Maio, uma comunicação59 em que resumia os resultados destas consultas e em que
enumerava as medidas necessárias para completar o processo em direcção à plena liberalização e à
instituição de um quadro regulamentar claro. Estas medidas incluíam:

- fixação da data de 1 de Janeiro de 1998 para a supressão de todos os direitos especiais e
exclusivos remanescentes no que respeita à telefonia vocal pública e à concorrência de rede,
através de directivas a adoptar nos termos do artigo 90º no âmbito do direito da concorrência
comunitário;

- assegurar o financiamento do serviço universal e clarificar a interligação das condições de acesso
através do desenvolvimento do quadro legislativo que assegura a ORA (oferta de rede aberta);

                                                            

58 Resolução do Conselho de 22 de Dezembro de 1994, relativa aos princípios e ao calendário de liberalização das
infra-estruturas de telecomunicações, JO C 379 de 31.12.1994, p. 4.

59 COM(95)158.
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- avanço dos trabalhos sobre o quadro regulamentar a nível nacional e europeu, incluindo um
debate sobre a futura interacção entre a legislação nacional e comunitária neste sector.

Em 1995, foram debatidas e/ou adoptadas três propostas de directivas da Comissão elaboradas neste
âmbito nos termos do nº 3 do artigo 90º.

2. Directiva relativa à liberalização da televisão por cabo

103. Em 18 de Outubro, a Comissão adoptou uma directiva a fim de autorizar a utilização da
infra-estrutura da televisão por cabo para o fornecimento de serviços de telecomunicações já
liberalizados60. O projecto tinha sido divulgado em 21 de Dezembro de 199461 com vista à sua consulta
pública. Embora o Tratado não preveja disposições específicas nesse sentido, a Comissão sempre
procurou instituir um processo transparente e aberto para a adopção de directivas nos termos do nº 3
do artigo 90º. Foram recebidas mais de quarenta observações, de modo geral favoráveis ao projecto
da Comissão. 

A directiva prevê a supressão das restrições relativas à utilização da capacidade de transmissão das
redes de televisão por cabo para todos os serviços de telecomunicações, à excepção dos serviços
públicos de telefonia vocal, a partir de 1 de Janeiro de 1996, e autoriza (i) a ligação das redes de
televisão por cabo à rede nacional pública de telecomunicações; e (ii) a ligação directa das redes de
televisão por cabo entre si. A directiva prevê igualmente que os Estados-membros deverão tomar as
medidas necessárias para garantir a transparência da contabilidade e a separação das contas financeiras
entre estas duas actividades sempre que seja atingido um volume de negócios superior a 50 milhões
de ecus no mercado de serviços de telecomunicações. 

Esta directiva constitui apenas um primeiro passo em direcção ao objectivo da plena liberalização das
infra-estruturas, objectivo esse que será prosseguido através da directiva relativa à plena concorrência.
Este primeiro passo facilitará também a prestação efectiva dos serviços já liberalizados a partir de 1
de Janeiro de 1996.

3. Directiva relativa à liberalização das comunicações móveis

104. A segunda directiva incide sobre a liberalização das comunicações móveis e pessoais. Em 1 de
Agosto de 1995, a Comissão publicou um projecto para efeitos de consulta pública62, que estabelecia
um prazo de dois meses para a apresentação das eventuais observações. Este projecto foi igualmente
transmitido ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões. Em geral, as observações tecidas foram favoráveis ao texto do projecto. 

Na sua reunião de 20 de Dezembro de 1995, a Comissão Europeia manifestou o seu acordo de
princípio sobre esta directiva nos termos do nº 3 do artigo 90º. Em 16 de Janeiro de 1996, verificou-se

                                                            

60 Directiva 95/51/CE da Comissão, de 18 de Outubro de 1995, que altera a Directiva 90/388/CEE, relativa à supressão
das restrições à utilização de redes de televisão por cabo para o fornecimento de serviços de telecomunicações já
liberalizados, JO L 256 de 26.10.1995, p.49.

61 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência (1994), ponto 220.

62 Projecto de directiva da Comissão que altera a Directiva 90/388/CEE relativa às comunicações móveis e pessoais,
JO C 197 de 1.8.1995, p. 5.
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a adopção formal da directiva pela Comissão63. O objectivo da Comissão é assegurar um nível de
concorrência equitativo tanto no âmbito da concessão das licenças aos operadores como no da gestão
das redes de comunicações móveis na União Europeia. Tal deverá favorecer a entrada de novos
concorrentes no mercado e facilitar a interconexão das redes nacionais. 

Para a prossecução deste objectivo, a directiva exige aos Estados-membros que suprimam todos os
direitos exclusivos ou reservados no domínio das comunicações móveis e que criem, caso ainda não
o tenham feito, os processos de autorização para a concessão de licenças. Além disso, também prevê
que os Estados-membros devem permitir aos novos concorrentes no mercado de serviços de
telecomunicações móveis prestar os seus serviços através das suas infra-estruturas próprias ou através
das denominadas infra-estruturas alternativas. Tal é indispensável para promover a concorrência uma
vez que, conforme observado pela Comissão na sua Comunicação relativa ao relatório de 1992 sobre
a situação no sector dos serviços de telecomunicações64, as elevadas tarifas e a falta de disponibilidade
da infra-estrutura de base através da qual são explorados ou fornecidos a terceiros os serviços
liberalizados têm vindo atrasar o desenvolvimento generalizado deste tipo de serviços.

No entanto, os Estados-membros com redes menos desenvolvidas (Espanha, Grécia, Irlanda e Portugal)
podem beneficiar, se assim o desejarem, de um prazo de derrogação de cinco anos. O Luxemburgo,
devido à pequena dimensão da sua rede, pode prorrogar o prazo por dois anos. 

O fundamento jurídico subjacente à supressão dos direitos especiais ou exclusivos nos termos desta
directiva assenta no facto de estes direitos constituírem uma restrição à liberdade de prestação de
serviços nos termos do artigo 59º. Contudo, além disso, a directiva baseia-se também no artigo 86º,
prevendo o seu décimo primeiro considerando o seguinte:

“Os direitos exclusivos que existem actualmente no domínio das comunicações móveis foram
geralmente concedidos a organismos que beneficiavam já de uma posição dominante na criação
de redes terrestres ou a uma das suas filiais. Numa situação deste tipo, estes direitos têm o efeito
de alargar a posição dominante desses organismos, reforçando por conseguinte essa posição, que,
de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui um abuso de posição dominante
contrário ao artigo 86º.”

4. Directiva relativa à plena concorrência

105. Na sua Resolução de 22 de Dezembro de 1994, o Conselho de Ministros reiterou que 1 de
Janeiro de 1998 seria a data de liberalização das infra-estruturas de telecomunicações e dos serviços
públicos de telefonia vocal, sem prejuízo de certas disposições transitórias para alguns
Estados-membros (isto é, Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda: 5 anos, no máximo; Luxemburgo: 2
anos, no máximo). A Comissão respondeu a esta resolução com a apresentação de um pacote de duas
medidas: uma directiva da Comissão baseada no nº 3 do artigo 90º relativa à introdução da plena
concorrência nos mercados das telecomunicações e uma proposta de directiva do Parlamento e do
Conselho baseada no artigo 100º-A do Tratado CE com vista a harmonizar as normas em matéria de
interconexão. O pacote demonstra assim a necessidade de uma evolução da política da concorrência

                                                            

63 Directiva 96/2/CE da Comissão, de 16 de Janeiro de 1996, que altera a Directiva 90/388/CEE relativa às
comunicações móveis e pessoais, JO L 20 de 26.1.1996, p. 59.

64 Comunicação de 21 de Outubro de 1992 relativa ao relatório de 1992 sobre a situação no sector dos serviços de
telecomunicações (SEC (92) 1048).
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em estreita conjugação com os aspectos mais genéricos da política comunitária no sector das
telecomunicações. 

106. A proposta de directiva a adoptar nos termos do nº 3 do artigo 90º sobre a liberalização de todos
os serviços de telecomunicações, incluindo a telefonia vocal, até 1 de Janeiro de 1998 e que prevê
períodos de transição para alguns Estados-membros, foi publicada em 10 de Outubro de 1995, tendo
em vista a apresentação de eventuais observações. As restrições relativas à utilização de infra-estruturas
alternativas devem ser suprimidas até 1996 (à excepção da telefonia vocal, que será liberalizada em
1998), devendo as condições e as regras de autorização em matéria de interconexão ser estabelecidas
até 1997. A directiva consagra também os princípios fundamentais que devem reger a autorização de
novos concorrentes no mercado da telefonia vocal e das infra-estruturas de telecomunicações. Estes
princípios garantem a introdução da concorrência nestes sectores e enumeram as medidas necessárias
para salvaguardar o serviço universal nos Estados-membros. A directiva prevê igualmente que os
Estados-membros devem publicar as condições e os processos de autorização, bem como as
modalidades e as condições de interconexão.

Além disso, os Estados-membros com redes menos desenvolvidas ou de reduzida dimensão podem
beneficiar de prazos de derrogação de cinco e dois anos, respectivamente. 

107. Paralelamente à sua iniciativa de instituir o quadro regulamentar supramencionado, a Comissão
prosseguiu os seus esforços com vista a assegurar a plena aplicação das directivas existentes no
domínio das telecomunicações e, nomeadamente, a Directiva "Serviços"65. Em 4 de Abril, a Comissão
publicou uma comunicação66 sobre a situação de transposição e de aplicação desta directiva, na qual
reiterava a sua intenção de solucionar os problemas e colmatar as lacunas identificadas na sua
aplicação.

5. Processos de infracção nos termos do nº 3 do artigo 90º

108. Para além das directivas de aplicação geral, a Comissão é igualmente autorizada, nos termos do
nº 3 do artigo 90º, a tomar decisões contra os Estados-membros no âmbito de processos individuais.
A Comissão assinalou a sua intenção de adoptar decisões deste tipo no que respeita a eventuais
discriminações contra segundos operadores de comunicações móveis em vários Estados-membros. Os
operadores públicos beneficiam já de vantagens significativas em relação aos novos
concorrentes - como uma rede telefónica universal, uma posição dominante no mercado e uma base
já estabelecida de utilizadores de comunicações móveis (tendo muitas vezes a autorização para a
prestação de serviços móveis sido concedida sem qualquer processo de selecção). A Comissão tem
consequentemente velado para que os segundos operadores beneficiem de um tratamento equitativo
por parte dos Estados-membros, tendo nomeadamente manifestado a sua preocupação quanto ao
processo de adjudicação do tipo leilão que vários Estados-membros incluíram nos critérios de selecção
aplicáveis ao segundo operador. Este tipo de processo de adjudicação, analisado de forma crítica no

                                                            

65 Directiva 90/388/CE da Comissão relativa à concorrência nos mercados de serviços de telecomunicações (JO L 192
de 24.7.90, p. 10). A Directiva "Serviços" previa a supressão dos direitos especiais e exclusivos concedidos pelos
Estados-membros para a prestação de todos os serviços de telecomunicações, à excepção de telefonia vocal. Esta
directiva veio a ser reconhecida como pedra angular do enquadramento da União Europeia para a liberalização do
mercado europeu das telecomunicações.

66 Comunicação da Comissão de 4 de Abril de 1995 ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a situação de
transposição e de aplicação da Directiva 90/388/CE relativa à concorrência nos mercados dos serviços de
telecomunicações, JO C 275 de 20.10.1995, p. 2.
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Livro Verde sobre as comunicações móveis e pessoais de 199467, resultou na concessão das segundas
licenças não apenas com base na comparação de elementos qualitativos intrínsecos, mas também com
base numa proposta pecuniária superior a um determinado limiar.

Omnitel Pronto Italia 

109. Em 4 de Outubro, a Comissão tomou uma decisão formal nos termos do nº 3 do artigo 90º68

relativamente à Itália por este país ter discriminado a Omnitel Pronto Italia a favor da Telecom Italia
Mobile (o operador público). A discriminação, que reforçava a posição dominante da Telecom Italia
Mobile, assumiu a forma de um pagamento inicial obrigatório imposto à Omnitel Pronto Italia para
a concessão de uma licença GSM sem que fosse exigido um pagamento idêntico à Telecom Italia ou
sem que fosse introduzida uma certa flexibilidade no quadro regulamentar por forma a compensar a
Omnitel. Deste modo, a decisão previa que o Governo italiano devia exigir à Telecom Italia Mobile
um pagamento idêntico ou adoptar, após acordo da Comissão, medidas de correcção equivalentes em
termos económicos. Além disso, as medidas concretas adoptadas não podiam prejudicar a concorrência
criada na sequência da autorização do segundo operador GSM.

Serviços de radiotelefonia GSM noutros Estados-membros 

110. A Comissão tomou igualmente medidas contra diversos outros países (nomeadamente a Bélgica,
a Espanha e a Irlanda) a fim de estabelecer condições de concorrência equitativas para o segundo
operador GSM. Por exemplo, a Bélgica só se comprometeu a exigir à Belgacom (o operador público)
um pagamento análogo ao exigido ao segundo fornecedor GSM, a Mobistar, após a intervenção da
Comissão. A Comissão continua a acompanhar de perto as condições de exploração dos segundos
operadores nos Estados-membros. 

Vebacom

111. A Comissão tomou igualmente medidas ao abrigo do artigo 90º noutros domínios das
telecomunicações. Em Abril, a Comissão recebeu, nos termos do artigo 90º, uma denúncia da
Vebacom, a filial de telecomunicações da VEBA AG, uma empresa alemã gestora de participações
sociais no sector dos serviços públicos. A Vebacom tinha já efectuado várias tentativas infrutíferas no
sentido de obter uma licença relativa a uma rede de telecomunicações de banda larga baseada na
tecnologia SDH (hierarquia digital síncrona) que permitiria a transferência de dados entre trinta e seis
instalações diferentes do organismo público de radiodifusão televisiva na Alemanha, a ARD. A
Comissão, na fase preliminar, considerou que a denúncia se justificava, em especial devido ao facto
de a Vebacom desejar prestar um serviço baseado numa nova tecnologia (SDH), a qual não era
fornecida pela Deutsche Telekom AG, que detinha o monopólio da infra-estrutura na Alemanha. Após
discussões informais com a Comissão, o Ministério alemão de Correios e Telecomunicações acedeu
em conceder uma licença para a criação e exploração de uma rede alternativa de telecomunicações. 

                                                            

67 Para o ambiente de comunicações pessoais - Livro Verde sobre uma abordagem comum no domínio das
comunicações móveis e pessoais na Comunidade Europeia (COM(94)145 final).

68 JO L 280 de 23.11.1995, p. 49-57. 
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C - Energia

112. As propostas alteradas de directivas relativas à adopção de regras comuns para o mercado
interno da electricidade e do gás, apresentadas pela Comissão em 7 de Dezembro de 1993,
continuaram a ser objecto de uma análise aprofundada no Conselho. 

113. No entanto, em 1995 revelou-se impossível efectuar progressos substanciais no que respeita à
liberalização dos mercados comunitários da electricidade e do gás natural, que continuam, salvo
algumas excepções, a ser dominados por direitos exclusivos ou monopólios. Na sua reunião de 20 de
Dezembro, o Conselho de Ministros não chegou a acordo quanto à adopção de uma posição comum
sobre a proposta de directiva relativa a normas comuns para o mercado interno da electricidade,
embora a Presidência espanhola pudesse concluir que as negociações tinham entrado na fase final e
que seria possível tomar uma decisão no início de 1996. 

114. No início do ano, a Comissão examinou, a pedido do Conselho, as possibilidades de coexistência
entre o sistema de acesso negociado proposto pela Comissão (os consumidores e os produtores
negociam o acesso à rede com o seu operador) e o denominado sistema de comprador único
(existência de um único organismo no âmbito de um sistema, responsável por todas as aquisições,
vendas e serviços públicos). No seu documento de trabalho sobre a organização do mercado interno
da electricidade69, a Comissão concluiu que o modelo inicial de comprador único era incompatível com
o Tratado e que não asseguraria resultados económicos equivalentes nem tornaria possível garantir a
reciprocidade entre os dois sistemas. A Comissão sugeriu igualmente a introdução de uma série de
alterações ao modelo do comprador único, a fim de tornar possível a eventual coexistência dos dois
sistemas. Estas incidiam sobre o grau de escolha de consumidor para todos os consumidores elegíveis,
a possibilidade de importações e exportações sujeitas a condições objectivas, medidas destinadas a
assegurar a transparência e a evitar quaisquer distorções da concorrência, garantias de uma
concorrência leal na produção de electricidade, bem como a abertura do sistema de produção a
produtores independentes e a possibilidade de construção de linhas directas. Na sua reunião de Junho,
o Conselho aceitou em princípio a posição da Comissão, tendo concluído que a coexistência dos dois
sistemas apenas seria possível mediante a introdução de alterações ao modelo do comprador único. No
entanto, a lista das condições propostas pela Comissão não suscitou consenso.

115. Em Julho, a Presidência espanhola apresentou um texto de compromisso que incluía todos os
acordos políticos já obtidos nas reuniões anteriores do Conselho, bem como as conclusões do
documento de trabalho da Comissão, elaborado em Março, no qual eram apresentadas possíveis
soluções para os problemas ainda por resolver. Aceitava a coexistência dos sistemas do acesso
negociado e do comprador único, embora alterasse este último por forma a ter em conta alguns
requisitos necessários. Este texto de compromisso foi intensamente debatido durante o segundo
semestre de 1995. 

116. Os dois principais problemas que continuam ainda por solucionar dizem respeito ao grau de
abertura do mercado mediante a definição dos consumidores elegíveis e, nomeadamente, à questão de
saber se os distribuidores devem ser incluídos na categoria dos consumidores elegíveis que seriam
livres de estabelecer contratos com os produtores mais eficientes. Além disso, alguns Estados-membros
receiam que a solução proposta em matéria de obrigações de serviço público possa conduzir a abusos
susceptíveis de restringir indevidamente a concorrência.

                                                            

69 SEC(95)464 de 22.3.1995.
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117. A Comissão lamenta o facto de ainda não se ter chegado a um consenso sobre a proposta de
directiva, sobretudo atendendo à importância do problema. Com efeito, conforme se comprovou no
relatório Ciampi70, a falta de liberalização no sector da energia tem vindo a ter um impacto muito
negativo sobre a competitividade da economia europeia. 

D - Serviços postais

118. Em 26 de Julho, a Comissão adoptou um pacote de medidas composto por uma proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o desenvolvimento dos
serviços postais, bem como um projecto de comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras
de concorrência ao sector postal. Estas medidas têm por objectivo garantir a prestação de um serviço
universal, bem como a abertura do mercado postal a uma maior concorrência.

A proposta de directiva71, fundamentada no artigo 100º-A do Tratado CE, prevê que deve ser prestado
um serviço universal obrigatório a todos os habitantes da Comunidade, a preços acessíveis, com um
elevado nível de qualidade e em todos os pontos do território, nomeadamente a favor das zonas
geograficamente distantes, bem como das regiões periféricas da Comunidade. A fim de garantir a
viabilidade financeira do serviço universal, a proposta define os critérios harmonizados para os
serviços susceptíveis de serem reservados aos prestadores deste serviço. Assim, o correio interno dos
Estados-membros com um peso inferior a 350g e cujo preço seja inferior a cinco vezes a tarifa de uma
carta normalizada (normalmente uma carta de 20g), bem como o direct mail e o "correio internacional
de entrada" poderão, até 31 de Dezembro do ano 2000, continuar a fazer parte do sector reservado
(sem prejuízo de um reexame do sector do direct mail a realizar, o mais tardar, até 30 de Junho de
1999). A proposta prevê também que os Estados-membros devem velar, nomeadamente, para que as
tarifas do serviço universal sejam estabelecidas a preços acessíveis, fixadas em função dos custos, e
definir normas de qualidade aplicáveis ao serviço nacional que sejam coerentes com as medidas
comunitárias.

O projecto de comunicação72, que será objecto de uma consulta pública, completa a proposta de
directiva. A Comissão apresenta aí os princípios pelos quais se regerá na aplicação das regras da
concorrência do Tratado ao sector postal, com vista a facilitar a liberalização progressiva e controlada
do mercado postal. Descreve a abordagem que tenciona adoptar na apreciação das medidas estatais que
restringem a liberdade de prestação de serviços ou a livre concorrência nos mercados postais tendo
em conta as regras do Tratado. A Comissão aborda, nomeadamente, as seguintes questões: acesso
não-discriminatório à rede postal, identificação das subvenções cruzadas, definição das salvaguardas
regulamentares necessárias para assegurar uma concorrência leal e aplicação das regras em matéria de
auxílios ao sector.

                                                            

70 Ver nota 2.

71 Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o desenvolvimento dos
serviços postais comunitário e a melhoria da qualidade do serviço, JO C 322 de 2.12.1995, p. 22.

72 Projecto de comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras de concorrência ao sector postal e, em especial
à apreciação de certas medidas estatais referentes aos serviços postais, JO C 322 de 2.12.1995, p. 3.
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E - Transportes

1. Aeroportos

119. A Comissão prossegue os seus esforços com vista a assegurar que a liberalização dos transportes
aéreos na União Europeia não seja ameaçada por práticas anticoncorrenciais no domínio aeroportuário.
Continuou assim a instruir vários processos associados a denúncias e a tomar as decisões necessárias
para assegurar uma melhor concorrência em certos aeroportos importantes da União Europeia.

1.1. Taxas de aterragem 

Aeroporto nacional de Bruxelas

120. A Comissão adoptou uma decisão nos termos do nº 3 do artigo 90º73 relativamente ao sistema
de descontos sobre as taxas de aterragem, instituído através do Decreto-Real de 22 de Dezembro de
1989, no aeroporto nacional de Bruxelas. A companhia aérea que tinha apresentado a denúncia, a
British Midland, entendia que este sistema permitia à Sabena, a sua principal concorrente na rota
Bruxelas-Londres, beneficiar de um desconto de 18% sobre as taxas de aterragem, não podendo as
outras companhias aéreas beneficiar de qualquer desconto deste tipo.

Após a instrução do processo referente a esta denúncia, a Comissão considerou que este sistema
constituía uma medida estatal na acepção do nº 1 do artigo 90º, em conjugação com o artigo 86º, uma
vez que tinha por efeito aplicar, em relação às companhias aéreas, condições desiguais para prestações
equivalentes associadas à aterragem e à descolagem, introduzindo deste modo distorções a nível da
concorrência. A Comissão considerou que um sistema deste tipo só se poderia justificar pelas
economias de escala equivalentes que seriam realizadas pela entidade gestora do aeroporto. No caso
em apreço, estas economias de escala eram inexistentes, tendo a Comissão solicitado às Autoridades
belgas que pusessem termo a este sistema.

1.2. Assistência em escala

121. A Comissão continuou igualmente a interessar-se pelas práticas que têm por objectivo impedir
a concorrência no sector da assistência em escala (nas plataformas de estacionamento, nos terminais
e/ou em matéria de gestão da carga). Em 1995, registou-se uma evolução favorável, uma vez que os
esforços desenvolvidos pela Comissão junto das autoridades dos Estados-membros conduziram a uma
abertura progressiva do mercado (é o caso da República da Irlanda, em que o mercado da assistência
em escala foi aberto a um segundo operador a partir de 1 de Janeiro de 1995) ou a compromissos
precisos neste sentido (é o caso da Grécia e da Espanha, em que as autoridades destes países
apresentaram à Comissão as medidas que prevêem adoptar para melhorar a eficácia do sector,
incluindo um calendário de liberalização).

Por outro lado, a Comissão prosseguiu a instrução dos processos referentes a denúncias apresentadas
nos termos do artigo 86º do Tratado contra duas empresas aeroportuárias privadas, responsáveis pela
gestão de dois dos aeroportos mais importantes da União: Frankfurt e Milão.

122. É de assinalar ainda os novos progressos registados neste domínio, a saber, o acordo de princípio
estabelecido em 8 de Dezembro de 1995 no Conselho "Transportes" quanto à Directiva relativa à

                                                            

73 JO L 216 de 12.9.1995, p. 8.
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liberalização dos serviços de assistência em escala nos aeroportos da Comunidade. Esta proposta,
baseada no artigo 84º do Tratado, tinha sido apresentada pela Comissão em Dezembro de 1994, na
sequência da Resolução do Conselho de 24 de Outubro de 199474 relativa à situação da aviação civil
europeia, bem como da Comunicação da Comissão intitulada "O futuro da aviação civil na Europa".

A assistência em escala constitui uma actividade conexa aos transportes aéreos, indispensável para a
realização das actividades das transportadoras. A sua liberalização insere-se no âmbito das medidas
de acompanhamento da realização do mercado único no sector dos transportes aéreos e constitui o
corolário lógico, nomeadamente, da adopção da regulamentação comunitária em matéria de afectação
das faixas horárias e de funcionamento dos sistemas informatizados de reserva. Além disso, trata-se
de permitir às companhias aéreas europeias controlar os seus custos de exploração e adaptar os seus
serviços às necessidades da sua clientela da melhor forma possível.

O texto prevê um período transitório para a adaptação do mercado. São estabelecidos vários prazos
de entrada em vigor em função de certos limiares de referência. A liberalização deverá estar concluída,
na sua globalidade, entre 1998 e 2003, consoante o sector e os casos específicos.

2. Portos

123. Na sequência do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no processo "Porto de Génova"75,
a Itália encetou um processo de reforma portuária que conduziu, em 1994, à adopção da Lei nº 84. 

A lei supramencionada consagra, entre outros, o princípio da abertura à concorrência do mercado das
operações portuárias (carga e descarga). No entanto, este objectivo não foi concretizado na prática,
uma vez que as autoridades locais recusaram sistematicamente conceder as autorizações necessárias
aos concorrentes potenciais das antigas empresas de estivagem num determinado número de portos
italianos. Perante esta situação de facto que punha em causa a sua política de concorrência no domínio
portuário, a Comissão considerou necessário intervir, centrando a sua atenção no porto de Génova, em
virtude da importância que este reveste para toda a Comunidade, dado tratar-se do principal porto
italiano.

Em 21 de Junho de 1995, a Comissão notificou o Governo italiano para emitir, no prazo de dez dias,
uma autorização de exploração a uma empresa à qual a autoridade portuária local tinha negado este
direito de forma abusiva. 

Em 11 de Julho de 1995, as Autoridades italianas comunicaram à Comissão que a autorização em
causa tinha sido emitida no prazo prescrito. Esta autorização permite a abertura do sector das
operações portuárias no porto de Génova a outros prestadores de serviços. Esta medida beneficiará os
utentes do porto, as numerosas empresas locais, essencialmente pequenas e médias empresas e, no seu
conjunto, reforçará o dinamismo do porto face à concorrência internacional.

124. Além disso, a Comissão prossegue a instrução dos diferentes processos de infracção relativos
à Itália sobre diversos aspectos de organização portuária que suscitam ainda problemas em relação ao
direito comunitário.

                                                            

74 JO C 309 de 05.11.1994, p. 2.

75 Acórdão de 10 de Dezembro de 1991, proferido no processo C-179/90 Porto de Génova/Siderurgica Gabrielli, Col.
1991, p. I-5889.
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F - Outros monopólios estatais de carácter comercial

125. A questão da adaptação dos monopólios nacionais de carácter comercial nos novos
Estados-membros foi objecto de numerosos contactos entre a Comissão e os governos destes países.
Estes contactos tiveram como objectivo a adaptação das legislações que regem estes monopólios ao
acervo comunitário e, nomeadamente, ao artigo 37º do Tratado.

1. Monopólios sueco e finlandês das bebidas alcoólicas

126. A adaptação dos monopólios das bebidas alcoólicas na Suécia e na Finlândia foi debatida entre
a Comissão e estes novos Estados-membros com vista a proceder à adaptação dos regimes que regem
estes monopólios ao acervo comunitário. À luz destes objectivos, os dois Estados-membros em causa
aceitaram suprimir os direitos exclusivos de importação, exportação, produção e comercialização
grossista, incluindo a venda por grosso aos cafés e restaurantes. A Comissão pôde assegurar-se que
estes direitos exclusivos - que deveriam já ter sido eliminados aquando da entrada em vigor do Acordo
EEE - foram finalmente suprimidos pelas novas legislações em matéria de bebidas alcoólicas adoptadas
pela Suécia e pela Finlândia em finais de 199576.

No que se refere aos direitos exclusivos de venda a retalho de bebidas alcoólicas, a Comissão
considera que, sem prejuízo de uma eventual evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça, estes
podem justificar-se no âmbito do acervo comunitário actual, nomeadamente, atendendo às
preocupações nacionais legítimas quanto à luta contra o alcoolismo, na condição de ser excluído
qualquer efeito discriminatório entre produtos nacionais e produtos importados de outros
Estados-membros. A fim de assegurar-se que as práticas dos monopólios de venda a retalho se
encontram em consonância com estes requisitos, a Comissão considerou necessário estar estreitamente
associada a um controlo minucioso e periódico do seu funcionamento.

2. Monopólio austríaco das bebidas alcoólicas

127. No que respeita ao álcool puro e a determinadas bebidas alcoólicas, a Áustria detém um
monopólio nacional de carácter comercial que se caracteriza pela existência de direitos exclusivos de
importação e de comercialização grossista que, ao invés do que sucede nos casos de direitos exclusivos
de venda a retalho, são considerados claramente incompatíveis com o artigo 37º do Tratado CE, não
se justificando a aplicação dos requisitos supramencionados. Consequentemente, estes direitos
exclusivos deviam ter sido eliminados em 1 de Janeiro de 1995. Os direitos exclusivos em causa não
foram até à data formalmente revogados, pelo que a Comissão teve de iniciar o processo de infracção
previsto no artigo 169º do Tratado CE contra a Áustria.

3. Monopólio austríaco do sal

128. No que se refere ao monopólio nacional de carácter comercial no sector do sal, a Áustria, na
sequência da intervenção da Comissão, aceitou por fim abrogar os direitos exclusivos de importação
e de comercialização grossista dos produtos provenientes de outros Estados-membros, direitos esses
que deveriam ter sido suprimidos desde o início de 199577.

                                                            

76 No que diz respeito à Suécia, ver a Lei relativa às bebidas alcoólicas (1738(94)), promulgada em 16 de Dezembro
de 1994 e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1955. Em relação à Finlândia, ver a nova Lei relativa às bebidas
alcoólicas (1143/94), adoptada em 8 de Dezembro de 1994 e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995.
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4. Monopólio austríaco dos tabacos manufacturados

129. O monopólio austríaco dos tabacos manufacturados, caracterizado pela existência de direitos
exclusivos em matéria de importação e de comercialização, encontra-se sujeito ao disposto nos nºs 1
a 3 do artigo 71º do Acto de Adesão da Áustria78. Nos termos deste artigo, a Áustria deverá adaptar
progressivamente o seu monopólio de tabacos manufacturados através da abertura gradual, a partir da
data da adesão, de contingentes para a importação de produtos dos Estados-membros, de modo a que,
o mais tardar em 31 de Dezembro de 1997, esteja assegurada a exclusão de toda e qualquer
discriminação entre nacionais dos Estados-membros quanto às condições de abastecimento e
comercialização. O cumprimento desta obrigação implica a supressão do direito exclusivo de
importação, bem como do direito exclusivo de comercialização grossista. No que diz respeito à venda
a retalho dos produtos importados ao abrigo dos contingentes, a colocação à disposição dos
consumidores destes produtos deve ser efectuada de forma não discriminatória.

Tendo verificado que a Áustria não adoptou as medidas necessárias para dar cumprimento às referidas
disposições, nomeadamente, por não ter procedido à abertura dos contingentes nas condições prescritas,
a Comissão teve de iniciar o processo de infracção previsto no artigo 169º do Tratado CE.

No que respeita à venda a retalho dos produtos importados ao abrigo de contingentes, a Comissão
garante igualmente que a colocação à disposição dos consumidores destes produtos seja efectuada de
forma não discriminatória. Deste modo, por exemplo, a Comissão deve velar para que os contratos de
licença e de distribuição entre o operador Austria Tabakwerke e outros operadores europeus não sejam
susceptíveis de pôr em causa as consequências positivas da adaptação do monopólio austríaco dos
tabacos manufacturados, devendo igualmente assegurar a sua compatibilidade com as regras de
concorrência do Tratado.

                                                            

78 JO C 241 de 29.08.1994, p. 35.
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III - Controlo das operações de concentração

A - Introdução

130. O número de concentrações abrangidas pelo Regulamento relativo às operações de concentração
foi ainda mais elevado em 1995 do que em 1994. A Comissão recebeu 114 notificações (contra 100
em 1994) e tomou 109 decisões finais (contra 90 em 1994). Em 1995, as actividades neste domínio
registaram um aumento de cerca de 24% em relação ao ano anterior que, por seu turno, tinham
aumentado em cerca de 50% face ao período compreendido entre 1991 e 1993. Foram iniciadas 7
investigações da segunda fase contra 6 no ano anterior, tendo sido proibidas 2 operações face a 1
proibição em 1994.

Este ano marcou o quinto aniversário da entrada em vigor do regulamento das concentrações79. Nestes
cinco anos, a Comissão adoptou 382 decisões finais, o que corresponde a uma média de
aproximadamente uma decisão por cada três dias úteis e meio ou mais de 70 decisões por ano. A
discriminação dos processos por sector revela que continua a haver um número significativo de
notificações nos domínios das telecomunicações, serviços financeiros, meios de comunicação social
e produtos farmacêuticos.

A nova versão do regulamento de execução80 entrou em vigor em 1 de Março de 1995. Além disso,
aplicaram-se pela primeira vez em 1995 quatro comunicações interpretativas que tinham sido
publicadas no final de 199481. Estas comunicações incidiam sobre a distinção entre empresas comuns
com carácter de concentração e de cooperação, o conceito de concentração, o conceito de empresas
em causa e o cálculo do volume de negócios.

Estas alterações na aplicação do regulamento das concentrações foram adoptadas pela Comissão na
sequência da análise por ela realizada em 1993. Um novo reexame foi lançado este ano, tendo a
Comissão realizado consultas alargadas sobre a questão de diminuir os limiares previstos no
regulamento das concentrações, bem como sobre outros aspectos do regulamento susceptíveis de serem
revistos. Entre as entidades consultadas, são de referir os Estados-membros, outras instituições
comunitárias, empresas individuais, associações comerciais e consultores jurídicos. Um Livro Verde
sobre a aplicação do regulamento das concentrações foi publicado no início de 199682 com vista a
lançar uma consulta pública alargada sobre estas questões. É provável que sejam elaboradas propostas
legislativas no final deste ano.

B - Investigações aprofundadas

131. Foram concluídas 7 investigações aprofundadas (segunda fase) no âmbito do regulamento das
concentrações, tendo sido proibidas 2 operações, ambas do sector dos meios de comunicação social,
referentes, designadamente, à empresa comum Nordic Satellite Distribution (NSD) na Escandinávia

                                                            

79 Regulamento (CE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo das operações de
concentração entre empresas, JO L 395 de 30.12.1989, p. 1.

80 Regulamento (CE) nº 3384/94 da Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, relativo às notificações, prazos e audições
previstos no Regulamento (CE) nº 4064/89 do Conselho relativo ao controlo das operações de concentração entre
empresas, JO L 377 de 31.12.1994. XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência (1994), pontos 234-235.

81 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência (1994), pontos 237-260.
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e à operação da RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) nos Países Baixos. As
restantes 5 operações foram autorizadas, 2 incondicionalmente e 3 com base em condições que
solucionavam os problemas de concorrência identificados pela Comissão no decurso das suas
investigações.

1. Processos no sector dos meios de comunicação social

132. A Comissão tem vindo a receber um número cada vez maior de notificações no sector dos meios
de comunicação, o que reflecte a transformação das estruturas de propriedade e a convergência de
tecnologias anteriormente separadas, por exemplo, as telecomunicações e os meios de comunicação.
A maioria destes casos não suscitavam quaisquer problemas de concorrência, tendo sido aprovados
após a fase inicial de averiguação.

As decisões tomadas no âmbito dos processos relativos à NSD e à HMD revelam a importância que
a Comissão atribui aos casos nestes sector. Estas operações tinham efeitos significativos, tanto a nível
horizontal como vertical, uma vez que envolviam a criação de novas empresas que iriam restringir no
futuro o acesso às redes de televisão - terrestres, via satélite ou por cabo. Em 1994, a Comissão tinha
proibido a empresa comum MSG Media Service, proposta pela Bertelsmann, Kirch e Deutsche
Telekom, para a prestação de serviços de televisão por assinatura na Alemanha. Na sua decisão de
proibição relativa à operação NSD, a Comissão convidou as partes a apresentarem novas propostas
que pudessem ser consideradas compatíveis com o mercado comum, o que demonstra a sua abertura
à criação de novas empresas neste sector, sempre que não criem nem reforcem uma posição dominante.

Nordic Satellite Distribution

133. A NSD destinava-se a transmitir programas televisivos por satélite aos operadores de televisão
por cabo e aos particulares que recebiam televisão por satélite através da sua própria antena parabólica.
No entanto, a Comissão concluiu que a criação da NSD tal como projectada teria conduzido à
concentração das actividades das suas empresas-mãe através da criação de uma operação verticalmente
integrada que englobaria desde a produção de programas televisivos até serviços de distribuição a
retalho no que diz respeito aos canais de televisão por assinatura.

As empresas-mãe da NSD são importantes empresas do sector dos meios de comunicação nos países
nórdicos. A Norsk Telekom A/S é o maior operador de televisão por cabo na Noruega, desempenha
actividades de distribuição de televisão por assinatura na Noruega e controla igualmente a capacidade
de transmissão por satélite adaptada aos telespectadores dos países nórdicos. A TeleDanmark A/S
(TD) é o principal operador de televisão por cabo na Dinamarca. Além disso, a TD, juntamente com
a Kinnevik, controla a maior parte da capacidade remanescente de transmissão por satélite adaptada
aos telespectadores dos países nórdicos. A Kinnevik, um conglomerado sueco, é o organismo mais
importante de transmissão de programas de televisão por satélite na Escandinávia e um grande
distribuidor de televisão por assinatura nos países nórdicos, detendo, além disso, uma participação
significativa na televisão por cabo e comercial na Suécia.

A Comissão concluiu que a NSD teria conduzido à criação ou ao reforço de uma posição dominante
em três mercados:

- fornecimento da capacidade de repetidor de televisão por satélite aos países nórdicos
(Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia);

- mercado dinamarquês de exploração das redes de televisão por cabo; e
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- mercado de distribuição de televisão por assinatura via satélite e de outros canais de televisão
codificados para transmissão directa a particulares.

A natureza verticalmente integrada da operação teria significado que as partes ficariam em condições
de impedir a entrada no mercado de televisão por satélite nos países nórdicos a outros concorrentes
e de controlar o acesso ao mercado de radiodifusão televisiva por satélite nesses países. Uma vez que
os mercados afectados se encontram actualmente numa fase de transição, a Comissão actuou por forma
a assegurar o não encerramento desses futuros mercados.

RTL/Veronica/Endemol

134. A Comissão iniciou uma análise do processo RTL/Veronica/Endemol na sequência de um pedido
apresentado pelo Governo neerlandês nos termos do artigo 22º do regulamento das concentrações. Este
artigo permite a um Estado-membro submeter uma operação à apreciação da Comissão mesmo se não
assumir uma dimensão comunitária, desde que exista um efeito sobre o comércio entre os
Estados-membros. Embora a Comissão tivesse concluído que o mercado geográfico relevante fosse o
dos Países Baixos, considerou que a operação de concentração afectava as trocas comerciais entre os
Estados-membros, dado que influenciaria as condições de penetração de novos concorrentes no
mercado neerlandês de radiodifusão televisiva e teria um impacto sobre a aquisição de programas em
língua estrangeira, e dado também o facto de a própria empresa comum estar sediada no Luxemburgo,
sendo as licenças relativas a dois dos seus canais emitidas pelo Grão-Ducado do Luxemburgo. O
exame deste processo seguiu a tramitação normal, à excepção das disposições de suspensão que não
eram aplicáveis, pelo que as partes puderam concluir a operação, não obstante a decisão da Comissão
no sentido de que a empresa comum daria origem à criação de uma posição dominante pelas partes.

O processo dizia respeito a uma empresa comum, a Holland Media Groep (HMG), entre a RTL, a
Veronica e a Endemol. A RTL transferiu para a HMG as suas actividades de radiodifusão nos Países
Baixos, nomeadamente os dois canais comerciais de televisão RTL4 e RTL5. Um terceiro canal
comercial foi introduzido através da Veronica, que abandonou o sistema público de radiodifusão nos
Países Baixos para participar na empresa comum. A outra empresa-mãe, a Endemol, é o maior
produtor independente de programas televisivos nos Países Baixos. 

Na sequência da sua investigação, a Comissão concluiu que a nova empresa deteria pelo menos 40%
do mercado de radiodifusão televisiva de acesso gratuito nos Países Baixos e mais de 60% do mercado
da publicidade televisiva. Além disso, a posição da Endemol como o maior produtor independente de
programas de televisão nos Países Baixos seria reforçada pela sua participação na HMG. A Comissão
adoptou uma decisão de proibição e convidou as partes a proporem medidas para restabelecer a
concorrência efectiva nos mercados de produção e publicidade televisiva nos Países Baixos no prazo
de três meses. As partes recorreram da decisão da Comissão para o Tribunal de Primeira Instância.

2. Outras investigações aprofundadas

135. As restantes operações em relação às quais foi dado início a uma investigação aprofundada
acabaram por ser declaradas compatíveis com o mercado comum. A operação da
Siemens/Italtel relativa a uma empresa comum no sector de equipamento de telecomunicações em Itália
e da Mercedes Benz/Kässbohrer, respeitante à aquisição pela Mercedes de um outro fabricante alemão
de autocarros urbanos e de turismo, foram ambas autorizadas incondicionalmente. Em ambos os casos,
contudo, as partes efectuaram certas declarações quanto ao seu futuro comportamento comercial, tendo
estas sido incluídas na decisão. No entanto, estas declarações não constituíram parte integrante da
análise da concorrência efectuada pela Comissão, tendo sido apresentadas por iniciativa das partes. Por
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exemplo, a empresa-mãe da Italtel, a STET, comprometeu-se a não influenciar a política de compra
da Telecom Italia a favor da empresa comum. Por seu turno, a Mercedes anunciou que forneceria
motores a preços competitivos a terceiros fabricantes sem capacidade própria de produção de motores.

136. Na operação Siemens/Italtel, a Siemens e a STET, a empresa gestora de participações sociais
de um grupo de operadores de telecomunicações italianos, incluindo a Italtel, tencionavam transferir
as suas respectivas filiais de produção de equipamento de telecomunicações para uma empresa comum.
A operação suscitava problemas de natureza horizontal e vertical. A nível horizontal, a empresa
comum deteria a sua maior quota de mercado no sector dos sistemas de transmissão, sector em que
as quotas agregadas das partes representavam 50%-60% do mercado italiano, e deteria cerca de 30%
das vendas globais na UE (as quotas agregadas do mercado de sistemas de comutação eram menos
elevadas). Do ponto de vista vertical, a empresa comum seria parcialmente detida pelo seu maior
cliente. 

Ao concluir que a empresa comum projectada era compatível com o mercado comum, a Comissão teve
em conta: 

- os efeitos potenciais das novas tecnologias, susceptíveis de introduzir alterações significativas
nos mercados de telecomunicações;

- os efeitos da normalização e das directivas relativas aos contratos públicos na abertura dos
mercados nacionais;

- a futura liberalização dos serviços de telecomunicações e, nomeadamente, da infra-estrutura de
telecomunicações que dará origem a mercados mundiais de equipamento de telecomunicações.

137. No processo Mercedes Benz/Kässbohrer, não obstante o facto de ser afectado o mercado de
autocarros em toda a Europa, a Comissão considerou que a sua análise devia centrar-se, em especial,
no mercado alemão de autocarros. Foram identificados três mercados, atingindo as quotas agregadas
das partes 44% do mercado de autocarros urbanos, 54% do mercado de autocarros de turismo e 74%
do mercado de autocarros interurbanos. No entanto, a Comissão concluiu que, apesar de deter 57%
do mercado alemão de autocarros no seu conjunto, a liberdade de acção da Mercedes neste mercado
ficaria sujeita a condicionalismos suficientes, dada a existência de dois concorrentes alemães e de
outros potenciais concorrentes provenientes de outros países europeus. Por último, a Comissão
considerou que as directivas relativas aos contratos públicos, que impõem a realização de concursos
a nível comunitário para a maior parte do mercado de autocarros urbanos e interurbanos, conduzirão
igualmente à criação de um mercado europeu mais vasto.

138. Nos outros casos, a autorização pela Comissão das respectivas operações ficou dependente de
compromissos assumidos pelas partes no decurso do processo.

139. No processo ABB/Daimler Benz, a Comissão considerou que o mercado de comboios locais
continuava a revestir um carácter nacional na Alemanha, embora nos outros Estados-membros a falta
de importantes fabricantes nacionais de equipamento de transporte ferroviário tivesse já conduzido a
mercados geográficos mais vastos. A operação proposta teria conduzido à criação de um duopólio
dominante no mercado alemão de comboios locais. A concentração teria igualmente impedido a
penetração de fornecedores estrangeiros no mercado, mediante a supressão de fornecedores alemães
independentes de componentes eléctricas. Não foram identificados quaisquer problemas de
concorrência no que se refere a outros mercados de produto relevantes.

A fim de dissipar as preocupações manifestadas pela Comissão, as partes acordaram em proceder à
alienação da Kiepe Elektrik GmbH, uma filial da Daimler-Benz especializada no fornecimento de
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componentes eléctricas para comboios locais. Em consequência desta alienação, continuaria a subsistir
no mercado alemão um produtor competente de componentes eléctricas, independente das partes, que
estaria em condições de abastecer ou cooperar com fornecedores de componentes mecânicas de
comboios locais. A Kiepe é um fornecedor firmado e bem-sucedido, tendo desempenhado um
importante papel na abertura do mercado alemão através da sua cooperação com a empresa canadiana
Bombardier.

A operação foi objecto de um pedido de remessa apresentado pelas Autoridades alemãs nos termos
do artigo 9º do regulamento das concentrações. Embora os problemas do ponto de vista da
concorrência se concentrassem em dois mercados de produtos na Alemanha, a operação projectada -
que criava o maior fornecedor de equipamento ferroviário a nível mundial - tinha repercussões
significativas sobre toda a Europa, pelo que este pedido de remessa foi indeferido.

140. No processo Orkla/Volvo, a aquisição foi autorizada na condição de as empresas procederem à
alienação da cervejeira da Orkla, a Hansa. Caso contrário, as partes ficariam a deter 75% do mercado
norueguês da cerveja, sendo considerado que nem o sector retalhista, nem o sector hoteleiro e de
restauração possuíam um poder de compra susceptível de exercer pressão sobre a empresa comum.

141. No processo Crown Cork e Seal/Carnaud MetalBox, na sequência de uma investigação
aprofundada de segunda fase em que se analisaram os problemas que a operação levantava tanto a
nível horizontal como vertical, a Comissão determinou que o único mercado em que a concentração
proposta ameaçava criar uma posição dominante era o mercado de latas de aerossol em
folha-de-flandres. No Espaço Económico Europeu (EEE), ambas as partes produzem e vendem latas
de aerossol e latas para produtos alimentares em folha-de-flandres, bem como determinados
dispositivos de abertura para as latas de bebidas e garrafas, incluindo extremidades de latas de bebidas,
coroas metálicas, tampas de plástico e de alumínio. Consequentemente, a Comissão concluiu que o
compromisso da Crown no sentido de alienar um conjunto específico de actividades no sector das latas
de aerossol em folha-de-flandres seria suficiente para dissipar as suas preocupações em matéria de
concorrência.

As partes acordaram em alienar importantes actividades de fabrico de latas de aerossol em
folha-de-flandres em cinco Estados-membros diferentes, correspondentes a quase 22% do mercado de
latas de aerossol em folha-de-flandres no EEE. Sem esta alienação, as quotas de mercado agregadas
a nível europeu das duas partes teriam sido superiores a 60%, possuindo o seu concorrente mais
próximo uma quota de mercado de 15 a 20%; a maior parte do excesso de capacidade neste mercado
seria assim detido pelas partes.

C - Outros casos importantes

142. Várias operações importantes foram autorizadas no prazo de um mês a contar da sua notificação,
sem uma investigação aprofundada. Estes processos incluíram vários casos no sector farmacêutico,
designadamente Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical, Hoechst/Marion Merrell
Dow, Rhone Poulenc Rohrer/Fisons e Upjohn/Pharmacia. A fim de dissipar quaisquer dúvidas quanto
à compatibilidade da operação projectada, a Glaxo aceitou conceder uma licença exclusiva a um
terceiro relativamente a um dos analgésicos anti-hemicrânicos actualmente em vias de ser desenvolvido
pela Glaxo ou pela Wellcome. As recentes operações de concentração no sector farmacêutico destinam-
se aparentemente a aumentar a gama de produtos oferecida pelas empresas, aumentando assim a sua
competitividade enquanto fornecedores de grossistas, hospitais e cadeias farmacêuticas.
Consequentemente, as operações realizadas até à data têm assumido uma natureza largamente
complementar, não tendo, de modo geral, suscitado quaisquer problemas a nível da concorrência.
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143. No processo Swissair/Sabena, a Comissão conseguiu compromissos para solucionar os problemas
de concorrência levantados pela operação, que consistia na aquisição pela Swissair de uma
participação de 49,5% na Sabena. A operação teria conduzido a um monopólio no sector dos
transportes aéreos entre a Suíça e a Bélgica. Além disso, a Swissair participa na "European Quality
Alliance" com a SAS e a Austrian Airlines, tendo a SAS entretanto proposto um acordo de cooperação
com a Lufthansa. A operação, considerada globalmente com os acordos supramencionados, teria
permitido às companhias aéreas participantes criar uma rede extensiva de ligações aéreas no âmbito
da qual se transportaria cerca de 35% do tráfego de passageiros na Europa, o que corresponde a mais
do dobro do tráfego aéreo transportado pela segunda maior companhia aérea. A fim de autorizar a
operação, a Comissão obteve compromissos das duas companhias aéreas, bem como dos governos
belga e suíço quanto à cedência dos direitos e das faixas horárias nos aeroportos que fossem
necessários para permitir aos concorrentes explorar as ligações aéreas entre a Bélgica e a Suíça. A
Swissair e a Sabena deviam igualmente garantir aos seus concorrentes o acesso a sistemas de
"interlining", bem como a sua participação em programas de passageiros frequentes. Por último, a
Swissair teve de pôr termo às suas ligações anteriormente existentes com a SAS através da "European
Quality Alliance". Esta operação foi notificada duas vezes, a segunda na sequência das alterações
introduzidas na operação projectada. Nessa altura, a operação foi objecto de uma análise global
(incluindo consultas com os Estados-membros), não tendo sido necessário dar início à segunda fase
do processo.

144. A Comissão autorizou uma operação mediante a qual as empresas finlandesas Repola
Corporation e Kymmene Corporation procederam a uma plena fusão das suas actividades. A Repola
e a Kymmene são importantes empresas internacionais que desenvolvem actividades no domínio do
papel de impressão e de material de embalagem. A operação envolvia, entre outros, os mercados de
papel de jornal, papel de revista e sacos de papel.

No que diz respeito aos sacos de papel, a investigação da Comissão levou-a a concluir sobre a
existência de um mercado finlandês separado para este produto e que a concentração conduziria à
criação de uma posição dominante nesse mercado. A nova empresa constituiria virtualmente o único
fornecedor de sacos de papel aos clientes finlandeses. As partes apresentaram soluções de
compromisso que envolviam a alienação de parte da sua capacidade de produção de sacos de papel
no mercado finlandês.

Os mercados de papel de jornal e papel de revista possuem pelo menos uma dimensão europeia e a
Repola/Kymmene, tal como os outros importantes produtores europeus de papel, transportam e
comercializam os seus produtos em quase todos os Estados-membros. Em consequência da operação,
a nova empresa será o maior produtor europeu de papel de jornal e papel de revista. No entanto, as
suas quotas de mercado agregadas não excederão 20% em nenhum dos dois mercados de produto.
Além disso, vários outros concorrentes detêm posições significativas no mercado.

Juntamente com cinco outros produtores finlandeses de papel, a Repola é membro da associação
"Finnpap Marketing", um organismo de vendas conjuntas que comercializa os produtos de papel dos
seus membros numa base mundial. A Kymmene possui a sua rede própria de vendas e não é membro
da "Finnpap". As partes comprometeram-se a não vender os produtos de papel através da agência de
vendas conjunta "Finnpap".
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D - Interesses legítimos dos Estados-membros

145. Em 6 de Março, no contexto da aquisição projectada da Northumbrian Water pela Lyonnaise
des Eaux, as Autoridades britânicas apresentaram, nos termos do nº 3 do artigo 21º do regulamento
das concentrações, o primeiro pedido para a protecção de um interesse legítimo. O pedido incidia na
legislação que regula o sector do abastecimento de água no Reino Unido. Esta legislação prevê
disposições específicas em matéria de concentrações destinadas a salvaguardar o objectivo do sistema
regulamentar no sentido de garantir o abastecimento de um serviço vital e a defesa dos consumidores.
Consequentemente, na eventualidade de uma concentração concreta ou plausível, a operação é
submetida à apreciação da "Monopolies and Mergers Commission" (MMC) a fim de decidir se tal seria
ou não contra o interesse público. Os critérios de interesse público aplicáveis às concentrações no
sector da água incluem o número de companhias de água controladas de forma independente em
relação às quais a autoridade regulamentar no sector da água pode efectuar comparações para
determinar a fórmula imposta para efeitos de fixação de preços. O pedido do Reino Unido abrangia
as referidas disposições, dado que a apresentação dos casos à apreciação da MMC é feita de forma
automática e não discricionária.

A Comissão, embora reconhecendo o interesse legítimo do Reino Unido nesta matéria, estabeleceu
limites específicos às investigações da MMC nestas circunstâncias. Na sua decisão de 29 de Março
de 1995, a Comissão reconheceu que a MMC podia apreciar as operações de concentração potenciais
com base no critério do interesse público mas que, nestes casos, o interesse público se circunscrevia
às questões directamente relacionadas com a aplicação da legislação regulamentar ao sector da água.
Nos termos desta decisão, as Autoridades britânicas deviam informar a Comissão de quaisquer medidas
tomadas para que esta pudesse controlar a sua adequação.

Pouco tempo após a tomada de decisão pela Comissão, as Autoridades britânicas submeteram a
referida oferta pública de aquisição à apreciação da MMC. Na sequência do relatório elaborado pela
MMC, que considerou a concentração contrária ao interesse público caso não fossem obtidas reduções
de preços substanciais para os consumidores, a OFWAT consultou a Lyonnaise e a Northumbrian e
propôs medidas que incluíam uma fórmula de redução dos preços sobre a qual a Lyonnaise manifestou
subsequentemente a sua anuência. Conforme prescrito na sua decisão, a Comissão foi informada da
medida proposta pelo Governo britânico, não tendo tecido quaisquer observações sobre a mesma. 

E - Operações de concentração nos sectores do carvão e do aço

146. No decurso deste ano, a Comissão tomou 7 decisões relativas a operações de concentração nos
termos do artigo 66º do Tratado CECA. Destes processos, 3 envolviam a alienação de empresas
siderúrgicas públicas ao sector privado, designadamente a aquisição das actividades de produção de
produtos planos da Ilva pelo grupo RIVA, uma empresa comum entre a Usinor Sacilor e a Hoogovens
para a tomada do controlo da SN-Planos, a empresa portuguesa de produtos planos, e uma outra
empresa comum entre a RIVA e a FREIRE para a aquisição da empresa SN-Longos.

F - Perrier

147. Em 27 de Abril, o Tribunal de Primeira Instância (TPI) proferiu o seu acórdão sobre dois
processos, um interposto pelos trabalhadores da Perrier e o outro pelos trabalhadores da Vittel e
Pierval contra a decisão da Comissão de 22 de Julho de 1992 relativa ao processo Nestlé/Perrier. A
Comissão tinha autorizado a concentração sob reserva da observância de certas condições e obrigações.
Os principais pontos frisados pelos acórdãos foram os seguintes:
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- apesar de reconhecer que o regulamento das concentrações se prende primordialmente
com questões do direito da concorrência, o TPI concluiu que tal facto não impede a
Comissão de tomar em consideração os efeitos sociais de uma concentração se estes
afectarem o nível e as condições de emprego na Comunidade Europeia ou numa parte
substancial do seu território;

- o facto de um terceiro não intervir directamente no processo administrativo nem
sempre implica que este terceiro não possa recorrer da decisão;

- os representantes dos trabalhadores de uma empresa não são, em princípio,
directamente afectados por um processo de concentração. Não têm, por conseguinte,
o direito de solicitar a anulação de uma decisão, salvo para proteger os seus direitos
processuais;

- os terceiros não têm direito a um tratamento equivalente ao das partes na operação de
concentração no âmbito do processo administrativo.
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G - Resumo estatístico

Decisões finais adoptadas no âmbito do Regulamento das concentrações
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Gráfico 1 : número de decisões finais adoptadas anualmente desde 1990

Gráfico 2: Discriminação por tipo de operação, em 1995
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Gráfico 3: países de origem das empresas envolvidas nas operações em 1995

Distribuição das empresas por países de origem
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IV - Auxílios estatais

A - Política geral

148. Em Julho, a Comissão publicou o seu Quarto Relatório sobre os auxílios estatais na
Comunidade83, referente aos anos de 1991 e 1992. Este relatório constitui um instrumento quantitativo
essencial para a definição da política de auxílios. A tendência para a baixa, lenta mas estável, do
volume global dos auxílios já observada entre 1981-1990 pôde ser confirmada, apesar dos elevados
custos da unificação alemã, de um clima de recessão e da intensificação da concorrência internacional.
O volume global dos auxílios mantém-se todavia elevado, ascendendo, em média, a 94 mil milhões
de ecus por ano em toda a Comunidade, ou seja, 1,9% do seu PIB e 704 ecus por trabalhador. O
Conselho Indústria, que se reuniu em Novembro, aprovou a análise da Comissão segundo a qual era
necessário, tendo simultaneamente em conta outros objectivos comunitários, continuar a reduzir os
níveis de auxílio reforçando os mecanismos de controlo e melhorando a sua transparência. 

149. A obrigação de notificação dos auxílios imposta pelo Tratado é um elemento fundamental para
garantir a transparência dos auxílios. Numa comunicação adoptada em Maio, a Comissão recordou
que tenciona utilizar todos os poderes que o Tratado lhe confere para obrigar os Estados-membros a
respeitarem esta obrigação. A Comissão, ao publicar uma comunicação sobre a cooperação entre a
Comissão e os tribunais nacionais, manifestou o seu empenho em colaborar com os tribunais nacionais
para que estes possam desempenhar o seu papel de protecção dos direitos das empresas afectadas por
auxílios concedidos ilegalmente a concorrentes seus. 

150. A publicação de enquadramentos e de comunicações que definem os critérios utilizados pela
Comissão para apreciar a compatibilidade dos auxílios estatais com o mercado comum é outro
elemento importante da política de transparência e simplificação da Comissão. Todos os textos em
vigor em 31 de Dezembro de 1994, incluindo um manual dos procedimentos e uma compilação dos
acórdãos do Tribunal de Justiça, encontram-se reunidos na colectânea "Direito da concorrência na
União Europeia. Volume II: regras aplicáveis aos auxílios estatais", já actualizada. Todavia, dado que
ao longo dos anos foram sendo acumuladas inúmeras regras, é portanto útil consolidar alguns textos
e reexaminá-los todos. Neste contexto, os textos em matéria de auxílios regionais estão a ser objecto
de consolidação, tendo a Comissão adoptado um novo enquadramento comunitário dos auxílios estatais
à investigação e desenvolvimento, cujo projecto foi examinado pelos seus serviços em colaboração
com peritos dos Estados-membros numa reunião multilateral realizada em Abril. Nesta mesma reunião,
procedeu-se ainda a um debate sobre os critérios de distinção entre auxílios estatais e medidas ditas
de carácter "geral" - não abrangidas pelo nº 1 do artigo 92º -, bem como sobre os problemas
decorrentes de auxílios concedidos no âmbito da venda de terrenos do sector público e de auxílios sob
a forma de garantias de empréstimos. Foi enviado a todos os Estados-membros um questionário
pormenorizado sobre as garantias estatais. 

151. Em 1995 realizaram-se ainda duas outras reuniões multilaterais. Em Julho, os peritos dos
Estados-membros ocuparam-se da revisão da regra de minimis, do enquadramento dos auxílios às
pequenas e médias empresas e do projecto de orientações para os auxílios estatais a favor das artes
e da cultura, que incide em especial sobre o sector audiovisual. Em Dezembro, debateram a questão
do controlo futuro dos auxílios estatais ao sector das fibras sintéticas, um primeiro projecto de
enquadramento horizontal dos auxílios regionais a grandes projectos de investimento e os problemas

                                                            

83 Quarto Relatório da Comissão sobre os auxílios estatais na indústria transformadora e noutros sectores da União
Europeia, COM(95) 365 final.
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relacionados com a definição e recolha das taxas de referência e de actualização, cujo papel é
determinante para o cálculo dos auxílios. 

152. Em 1995, a Comissão adoptou um número máximo de decisões em matéria de auxílios estatais,
em parte devido à adesão de três novos Estados-membros. Muitos dos auxílios que examinou
destinavam-se a atenuar as consequências sociais das reestruturações de determinados sectores. Por
outro lado, a Comissão pretende um controlo mais rigoroso dos auxílios em sectores que se encontram,
desde há muito, à margem da concorrência internacional e dos auxílios concedidos sob formas pouco
transparentes e que frequentemente escaparam a qualquer tipo de controlo. A maior sensibilidade das
empresas em relação aos auxílios de que os seus concorrentes beneficiam e o seu melhor conhecimento
das possibilidades que as regras comunitárias lhes oferecem em matéria de auxílios estatais para
assegurar uma concorrência equitativa induziu-as a apresentar cada vez mais denúncias à Comissão
e também a interpor recurso para o Tribunal de Primeira Instância de decisões da Comissão de
aprovação de auxílios a favor de concorrentes. 

Novas medidas destinadas a garantir o respeito da obrigação de notificação 

153. A Comissão prosseguiu os seus esforços com vista a reforçar o respeito da obrigação de os
Estados-membros lhe notificarem todos os projectos de auxílios estatais. Na realidade, a experiência
revelou que esta obrigação, que tem fundamento jurídico no Tratado CE (nº 3 do artigo 93º), deve,
para produzir efeitos úteis, ser acompanhada de uma série de medidas de incentivo ou mesmo de
sanções. 

1. Recuperação dos auxílios pagos em violação do Tratado 

154. A Comissão salientou de novo de forma bem clara a importância que atribui ao sistema de
controlo a priori dos auxílios estatais e à sua manifestação concreta, a saber, a regra da obrigação de
notificação prévia. Assim, adoptou em Maio uma comunicação84 em que precisa os princípios que
entende dever fazer respeitar no âmbito da sua política em matéria de recuperação de auxílios pagos
em violação desta obrigação. 

Esta comunicação insere-se num contexto mais vasto e visa, por um lado, um maior respeito do nº 3
do artigo 93º do Tratado CE pelos Estados-membros e, por outro, incentivar os operadores económicos
a prestarem maior atenção à legalidade dos auxílios que lhes são concedidos. Esta problemática não
é todavia nova, dado que a Comissão tinha já abordado este assunto ao solicitar o reembolso dos
auxílios incompatíveis e ilegais85, posição que havia sido confirmada e mesmo reforçada pelo Tribunal
de Justiça86. Recentemente, o Tribunal de Primeira Instância confirmou uma vez mais o seu apoio à
política da Comissão nesta matéria. No seu acórdão de 13 de Setembro proferido nos processos
apensos T-244/93 e T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH/Comissão, este Tribunal confirmou a
decisão da Comissão de condicionar a sua autorização de um novo pacote de auxílios ao reembolso
de um auxílio anterior concedido à mesma empresa e declarado incompatível, uma vez que a decisão
da Comissão deixava bem claro que a cumulação do auxílio incompatível e do novo pacote de auxílios
tornaria incompatível a totalidade dos auxílios. 

                                                            

84 JO C 156 de 27.6.1995, p. 5.

85 Comunicação da Comissão que se refere aos auxílios pagos em violação do Tratado, JO C 318 de 24.11.1983.

86 Acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Março de 1990 proferido no processo C 142/87 Reino da Bélgica/Comissão
(Tubemeuse), Col. 1990, p. I-959, e acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Fevereiro de 1990, proferido no processo
C 301/87 República francesa/Comissão (Boussac), Col. 1990, p. I-307. 
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Todavia, a eficácia da injução provisória de suspensão utilizada então era limitada, na medida em que
só produzia efeitos futuros, isto é, não tinha quaisquer efeitos imediatos sobre a parte (ou a totalidade)
do auxílio já pago. Desta forma, estes meios eram insuficientes para combater e solucionar eventuais
problemas de distorção da concorrência, cujas consequências se fariam sentir até à decisão final da
Comissão. Deste modo, mesmo que no final tivessem de reembolsar os montantes recebidos, as
empresas que tinham beneficiado de um auxílio ilegal eram sempre favorecidas relativamente às suas
concorrentes, quer em termos financeiros, quer em termos de alargamento do seu período de
sovabilidade no caso de empresas em dificuldade. 

É neste contexto que se insere a nova comunicação da Comissão. Este texto estabelece que, em
determinados casos, a Comissão reserva-se o direito, através de uma decisão provisória e após ter
convidado o Estado-membro a manifestar a sua posição e a estudar, a título de alternativa, a concessão
de um auxílio de emergência, de ordenar ao Estado-membro que recupere a totalidade ou a parte do
auxílio já paga em infracção ao Tratado. Esta recuperação efectuar-se-á em conformidade com as
disposições do direito nacional e deve ser acrescida dos juros de mora sobre o montante a recuperar,
juros estes que começam a correr desde a data de concessão do auxílio ilegal. A este respeito, convém
assinalar outra inovação, que consiste no facto de os juros deverem ser calculados não com base na
taxa legal, mas com base na taxa comercial, isto é, a taxa de referência utilizada pela Comissão no
âmbito dos auxílios regionais87. No caso de o Estado-membro não dar cumprimento a esta decisão de
injunção, a Comissão poderá recorrer directamente para o Tribunal de Justiça, através de um
procedimento semelhante ao estabelecido no nº 2, segundo parágrafo, do artigo 93º do Tratado CE,
recorrendo a um procedimento de urgência. 

2. Cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais 

155. Com o mesmo objectivo de aumentar o respeito da legalidade na Comunidade, a Comissão
adoptou em Outubro uma comunicação relativa à cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais
no domínio dos auxílios estatais88. Este texto não tem qualquer carácter imperativo ou limitativo,
ambicionando antes dar um novo impulso às relações entre o executivo comunitário e os tribunais
nacionais e chamar a atenção destes últimos para o importante papel que podem desempenhar na
rápida salvaguarda dos direitos de terceiros e no respeito de determinadas obrigações processuais por
parte dos Estados-membros. Desta forma, esta comunicação inscreve-se perfeitamente na tendência
geral desenvolvida no ponto anterior. 

Este documento recorda que, apesar de a Comissão ser o órgão comunitário responsável pela aplicação
e desenvolvimento da política de auxílios na Comunidade, são os tribunais nacionais que, por seu lado,
devem salvaguardar, até à decisão final da Comissão, os direitos dos particulares face a um
desconhecimento eventual, por parte das autoridades públicas, da proibição consagrada na última frase
do nº 3 do artigo 93º do Tratado CE89. Para o efeito, os tribunais nacionais são convidados a recorrer
a todos os meios adequados e a aplicar todas as disposições pertinentes do direito nacional,

                                                            

87 Ver Comunicação da Comissão aos Estados-membros, carta SG(95) D/1971 de 22.2.1995. O Tribunal de Primeira
Instância confirmou muito recentemente a possibilidade de a Comissão solicitar o pagamento de juros sobre as somas
a reembolsar: acórdão de 8 de Junho de 1995 proferido no processo T-459/93 Siemens SA, Col. 1995, p. II-1675.

88 JO C 312 de 23.11.1995, p. 8.

89 Acórdão do Tribunal de Justiça de 21.11.1991, proferido no processo C 354/90 Fédération nationale du commerce
extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon/Estado francês,
Col. 1991, p. I-5527, ponto 14.
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nomeadamente adoptando medidas provisórias em que se ordene a suspensão ou o reembolso de
auxílios pagos ilegalmente ou se concedam indemnizações às partes lesadas. 

Para assegurar estes objectivos, a Comissão propõe-se colaborar com os tribunais nacionais,
nomeadamente da seguinte forma: 

- continuação e aperfeiçoamento da política de transparência através da publicação de informações
em matéria de auxílios estatais; 

- fornecimento de informações de carácter processual sobre os processos pendentes; 
- fornecimento de dados factuais, estatísticos e analíticos. 

B - O conceito de auxílio

156. A interpretação do conceito de auxílio definido nos Tratados é frequentemente a vertente mais
complexa da análise das medidas examinadas pela Comissão. Os critérios que determinam a presença
de elementos de auxílio em medidas adoptadas pelos Estados-membros a favor das suas empresas
revestem-se de especial importância não apenas para as autoridades administrativas destes
Estados-membros responsáveis pela sua notificação, mas também para os tribunais nacionais que
podem ser chamados a apreciar se uma medida perante eles contestada deveria ter sido notificada.
Várias decisões da Comissão de 1995 permitem precisar melhor o conceito de auxílio consagrado nas
regras em matéria de concorrência. 

157. a) Para que sejam aplicáveis as disposições do nº 1 do artigo 92º, a medida deve proporcionar
à empresa vantagens económicas que não receberia no decurso de actividades comerciais normais. A
Comissão considera que esta condição é preenchida se uma empresa adquirir terrenos ou instalações
industriais anteriormente pertencentes ao Estado a um preço inferior ao seu preço de mercado. Por
conseguinte, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º contra a
aquisição pela empresa Siemens Nixdorf AG/Mainz de instalações públicas a um preço que se calcula
ser 5,5 a 21,5 milhões de marcos alemães inferior ao preço de mercado. O mesmo raciocínio é
aplicável se o Estado adquirir a uma empresa terreno a preço superior ao preço de mercado. Uma vez
que a Comissão duvidava que o preço do terreno vendido pela empresa espanhola siderúrgica Tubacex
às autoridades públicas correspondesse ao valor de mercado, decidiu dar início ao procedimento
previsto no nº 2 do artigo 93º. 
 
158. O financiamento público de custos inerentes à preparação de terrenos para edifícios/instalações
industriais e o estabelecimento de ligações a vários serviços (públicos) fornecedores de água, gás e
electricidade não é abrangido pelo nº 1 do artigo 92º se a empresa pagar a utilização das
infra-estruturas através de encargos directos ou indirectos. Uma vez que a preparação dos terrenos em
Villey, Meurthe-et-Moselle, para a instalação de nova fábrica de produção de papel da empresa
Kimberly-Clark, beneficiava exclusivamente esta empresa, em especial por ser a única proprietária e
utilizadora dessas instalações, o financiamento público parcial da referida preparação constituia um
auxílio à empresa. Neste contexto, a Comissão tomou igualmente em consideração o facto de que um
investidor privado em condições normais de mercado nunca teria efectuado esta preparação, dado que
o preço de venda do terreno não seria sequer suficiente para cobrir o financiamento parcial da
preparação. 

159. Constituem auxílios estatais os fundos públicos cedidos a uma empresa (pública) em condições
mais favoráveis do que as que um investidor privado operando em condições normais de mercado
proporia a uma empresa privada em situação financeira e competitiva comparável. Nos casos em que
a aquisição pelo Estado de uma participação numa empresa pode ser acompanhada de outros tipos de
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intervenção pública que devam ser notificados à Comissão nos termos do nº 3 do artigo 93º, existe
uma presunção de auxílio estatal. Em conformidade com a sua comunicação sobre a aplicação dos
artigos 92º e 93º do Tratado CE às participações públicas90, a Comissão solicitou ao Governo espanhol
que a informasse previamente de quaisquer aquisições do Instituto para o Desenvolvimento da
Andaluzia. 

Uma vez que a injecção de capital prevista pelo Land da Baviera para cobrir as perdas acumuladas
das empresas siderúrgicas Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH coincidiria com
a venda das suas acções nestas empresas, eliminado portanto, mesmo a longo prazo, qualquer
perspectiva de rendibilidade da concessão destes fundos, a Comissão decidiu que essas injecções de
capital constituíam auxílios estatais. Por razões semelhantes, a Comissão decidiu que as injecções de
capital efectuadas pelo Estado italiano através da sua holding industrial ENI na empresa de fertilizantes
Enichem Agricultura S.p.A., no período 1991-1994, constituíam um auxílio estatal, uma vez que
tiveram lugar antes de ter sido elaborado um plano de reestruturação e visavam exclusivamente
impedir a empresa de abrir falência, não oferecendo, por conseguinte, qualquer perspectiva de
rendibilidade razoável. Além disso, a Comissão considerou que nestas circunstâncias, o período durante
o qual a empresa tinha registado perdas elevadas, isto é, cinco anos, era demasiado longo para ser
aceitável para um investidor privado operando em condições normais de mercado, que teria procedido
à liquidação da empresa ou, pura e simplesmente, à reestruturação da mesma muito tempo antes. As
injecções de capital a efectuar no contexto de um plano de reestruturação estabelecido numa fase
posterior também constituíram, deste modo, auxílios estatais e, além disso, a Comissão considerou que
os resultados positivos esperados da implementação desse plano eram demasiado baixos em
comparação com a injecção total de novo capital. 

Por outro lado, se a injecção de capital pelo Estado numa empresa se efectuar paralelamente a uma
injecção de capital por um investidor privado em condições equivalentes e a participação do investidor
privado na empresa for significativa do ponto de vista económico, a Comissão considera não existirem
elementos de auxílio na intervenção pública. Deste modo, a Comissão considerou que a injecção de
capital e os empréstimos das autoridades da Valónia (Bélgica) à empresa têxtil EM-Filature se
basearam em considerações comerciais normais e não constituíram auxílios estatais, uma vez que esta
intervenção se realizou juntamente com uma injecção de capital dos accionistas privados, que se
tornaram assim accionistas maioritários, e que determinados accionistas privados ofereceram
empréstimos em condições semelhantes. Por razões análogas, a Comissão considerou que a injecção
de capital do Estado português no estaleiro de reparação naval Lisnave, relacionado com a
reestruturação da empresa, não incluía auxílios estatais na acepção do nº 1 do artigo 92º. 

160. b) Nos termos do nº 1 do artigo 92º, os auxílios devem favorecer determinadas empresas (ou
determinadas produções) para constituírem auxílios estatais. As medidas gerais de política económica,
fiscal ou social não são abrangidas pelo nº 1 do artigo 92º, devendo as vantagens competitivas que as
empresas de um Estado-membro obtenham em consequência das diferenças existentes em tais medidas
gerais ser estudadas, se necessário, ao abrigo do procedimento adequado estabelecido nos artigos 101º
e 102º. 

Por conseguinte, o nº 1 do artigo 92º não se aplica a medidas de carácter geral aplicadas a todas as
empresas de um Estado-membro que preencham critérios objectivos e não discriminatórios. À luz
dessas considerações, a Comissão decidiu que o auxílio concedido pelo Governo alemão aos
trabalhadores da empresa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH, para cobrir os encargos de segurança

                                                            

90 Ver Comunicação da Comissão de 1983, Boletim CE 9-1984, pontos 3.4 e 4.4.

25.° REL. CON. 1995



80 XXV RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA - COM(96) 126 final

social relacionados com a liquidação da empresa, não constituía auxílio estatal, uma vez que era
concedido automaticamente a qualquer empresa alemã em liquidação. Analogamente, a Comissão
considerou que a suspensão do reembolso da dívida a favor da empresa siderúrgica espanhola Tubacex
não constituía, em si mesma, um auxílio estatal, tratando-se antes de uma medida geral adoptada no
âmbito da legislação espanhola em matéria de insolvência, que é aplicável de um modo geral a todas
as empresas. Todavia, decorre igualmente dos critérios acima referidos que, se por força dos requisitos
objectivos de um regime acessível a todas as empresas, apenas algumas puderem beneficiar da medida
em questão, a Comissão considerará que se trata de auxílios estatais. 

Se a medida for aplicável a todas as empresas, mas conferir poderes discricionários às autoridades que
a administram, pode igualmente tratar-se de auxílio estatal. A Comissão considerou, por conseguinte,
que um regime finlandês de auxílio ao emprego a que podem recorrer todas as empresas, de todos os
sectores da economia e em todas as regiões do país em causa, incluía elementos de auxílio estatal, uma
vez que as autoridades responsáveis pelo mercado de trabalho podiam decidir discricionariamente o
nível e a duração do auxílio para cada desempregado contratado por uma empresa. 

161. c) As vantagens financeiras de que certas empresas usufruem devem ser concedidas por um
Estado-membro ou através de recursos estatais para constituírem auxílio estatal na acepção do nº 1 do
artigo 92º. Esta disposição aplica-se a auxílios concedidos por qualquer autoridade central, regional
ou local, bem como por qualquer organismo público ou privado estabelecido ou designado pelo Estado
para administrar o auxílio91. Mesmo se o auxílio não for concedido através de um organismo
estabelecido ou designado pelo Estado, podem existir elementos de auxílio estatal se a contribuição
financeira à(s) empresa(s) beneficiária(s) for imposta pelo Estado. 

162. d) O auxílio tem de ser susceptível de afectar o comércio de forma considerável entre
Estados-membros. A Comissão considerou que esta condição se encontrava preenchida no caso da
Leuna-Werke GmbH, uma empresa alemã, apesar de esta empresa não exportar mercadorias para outros
Estados-membros, uma vez que o auxílio lhe permite aumentar a sua produção para o mercado
nacional, reduzindo, por conseguinte, o mercado potencial para as mercadorias importadas de outros
Estados-membros. 

C - Exame da compatibilidade dos auxílios com o mercado comum 

1. Auxílios sectoriais

1.1 Sectores sujeitos a regras específicas

1.1.1 Auxílios à construção naval

163. Em 21 de Dezembro, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) nº 3094/9592, que aplica um
acordo da OCDE relativo às condições normais de concorrência no sector comercial da construção e
reparação navais, e que prevê, nomeadamente, a supressão dos subsídios à produção. O novo
regulamento será aplicável a partir da entrada em vigor do acordo da OCDE, prevista para 1 de Janeiro
de 1996. Infelizmente, apesar de a União Europeia ter ratificado o acordo em Dezembro, a entrada em

                                                            

91 Acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo 78/76 Steinike e Weinlig/Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft, Col. 1977, p. 575.

92 JO L 332 de 30.12.1995.
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vigor do regulamento foi adiada devido a atrasos na ratificação por parte de outros signatários do
acordo. Deste modo, o Conselho decidiu que se deverão continuar a aplicar provisoriamente até, o
mais tardar, 1 de Outubro de 1996, as disposições da Sétima Directiva relativa aos auxílios à
construção naval93. Se em 1 de Junho de 1996 o acordo da OCDE não tiver ainda entrado em vigor,
a Comissão apresentará as propostas adequadas ao Conselho para que este possa tomar uma decisão
quanto à sua política futura antes de 1 de Outubro de 1996. Nestas circunstâncias, a Comissão decidiu
manter o limiar comum de auxílios à produção a partir de 1 de Janeiro de 1996 em 9% no que se
refere a grandes embarcações e em 4,5% no que se refere a embarcações de preço inferior a 10
milhões de ecus e à transformação naval. 

1.1.2 Siderurgia

164. Em 1995, a Comissão continuou a controlar a aplicação do Código dos auxílios à siderurgia94.
A aplicação rigorosa das regras em matéria de auxílios resultou numa série de decisões negativas,
incluindo decisões de reembolso de auxílios concedidos ilegalmente. 

Em Novembro, o Conselho deu a sua aprovação unânime às derrogações especiais ao abrigo do artigo
95º do Tratado CECA relativas a auxílios à produção e ao encerramento a favor de uma mina de ferro
na Áustria e, em Dezembro, à privatização da empresa pública siderúrgica da Irlanda. 

O acompanhamento rigoroso de seis decisões anteriores ao abrigo do artigo 95º do Tratado CECA
(Ilva em Itália, CSI e Sidenor em Espanha, EKO Stahl e SEW Freital na Alemanha e Siderurgia
Nacional em Portugal) prosseguiu, com a apresentação de relatórios semestrais ao Conselho. 

Em Março a Comissão propôs que as disposições do Código dos auxílios à siderurgia referentes a
auxílios à protecção do ambiente fossem ajustadas ao enquadramento comunitário revisto dos auxílios
estatais a favor do ambiente no âmbito do Tratado CE, com vista a assegurar ao sector da siderurgia
um tratamento equivalente ao dos outros sectores industriais. O Conselho não deu ainda a sua
aprovação. 

1.1.3 Carvão

165. A Decisão nº 3632/93/CECA95, de 28 de Dezembro de 1993, estabelece o regime comunitário
das intervenções dos Estados-membros a favor da indústria do carvão para o período 1994-2002.

Em 4 de Abril, a Comissão autorizou96 um auxílio financeiro no total de 3 384,2 milhões de ecus a
conceder pela Alemanha em 1995, sob a forma de compensação aos produtores de electricidade, ao
abrigo da terceira lei sobre a electricidade produzida a partir de carvão comunitário, bem como um
auxílio à manutenção dos postos de trabalho no subsolo das minas ("Bergmannsprämie") e um auxílio
destinado a cobrir os custos excepcionais de uma série de empresas no sector do carvão decorrentes
de dívidas herdadas do passado. 

                                                            

93 Directiva 90/684/CEE do Conselho, recentemente alterada pela Directiva 94/73/CE.

94 Decisão 3855/91/CECA da Comissão.

95 JO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

96 Decisão 95/464/CECA, JO L 267 de 9.11.1995. p. 42.
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Em 19 de Julho, a Comissão emitiu um parecer positivo relativamente a um plano de reestruturação
apresentado pelas Autoridades francesas e autorizou um auxílio97, no montante total de 912,8 milhões
de ecus, destinado a cobrir os prejuízos de exploração de 1994, um auxílio destinado a cobrir dívidas
anteriores resultantes da modernização, racionalização e reestruturação do sector do carvão e um
auxílio à investigação e desenvolvimento. Na mesma ocasião, a Comissão aprovou um novo auxílio
alemão de 196,9 milhões de ecus para o fornecimento do carvão de coque e de coque ao sector
siderúrgico da Comunidade98. 

Em 26 de Julho, a Comissão autorizou99 a França a conceder um auxílio de 668,1 milhões de ecus para
cobrir prejuízos de exploração de 1995, um auxílio para cobrir dívidas anteriores decorrentes da
modernização, racionalização e reestruturação do sector do carvão e um auxílio à investigação e ao
desenvolvimento. 

Por decisão de 3 de Novembro de 1994100, a Comissão autorizou o Reino Unido a conceder em 1995
um auxílio de 2 594,4 milhões de ecus destinado a cobrir dívidas herdadas do passado.

Em 1995 foram recebidas notificações de auxílios das Autoridades espanholas e portuguesas, bem
como uma notificação adicional das Autoridades alemãs, estando todas a ser examinadas pelos serviços
da Comissão a fim de avaliar a sua compatibilidade com a Decisão nº 3632/93/CECA.

1.1.4 Sector dos veículos automóveis

166. No seu acórdão de 29 de Junho de 1995101, o Tribunal de Justiça determinou, contrariamente ao
disposto na decisão da Comissão que prorrogava por tempo ilimitado o enquadramento comunitário
dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis, que o enquadramento tinha cessado de vigorar
em 1 de Janeiro de 1995. Com vista a evitar o vazio legal potencialmente criado por esse acórdão, a
Comissão viu-se forçada a actuar de forma extremamente rápida, decidindo em 5 de Julho de 1995
prorrogar retroactivamente, desde 1 de Janeiro de 1995 o enquadramento e, simultaneamente, propondo
aos Estados-membros a reintrodução desse enquadramento por um período de dois anos a contar de
1 de Janeiro de 1996, o mais tardar. 

Subsequentemente, o Governo espanhol interpôs recurso para o Tribunal da decisão da Comissão que
prorrogava retroactivamente o enquadramento e, contrariamente a todos os Estados-membros, recusou
igualmente a proposta de reintrodução do mesmo por um período de dois anos. Em consequência desta
recusa, a Comissão foi forçada a dar início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE com vista a apreciar a compatibilidade de todos os regimes de auxílio susceptíveis de
beneficiarem as empresas do sector dos veículos automóveis em Espanha. Em 20 de Dezembro, a
Comissão adoptou uma decisão final que obrigava a Espanha - à semelhança dos restantes
Estados-membros - a dar cumprimento aos requisitos estabelecidos no enquadramento
recém-introduzido.

                                                            

97 Decisão 95/465/CECA, JO L 267 de 9.11.1995, p.46.

98 Decisão 95/499/CECA, JO L 287 de 30.11.1995, p.53.

99 Decisão 95/519/CECA, JO L 299 de 12.12.1995, p. 18.

100 Decisão 95/995/CECA, JO L 379 de 31.12.1995, p. 6.

101 Processo C-135/93, Espanha/Comissão, Col. 1995, p. I-1651.
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Com base na sua Decisão de 5 de Julho, a Comissão continuou a aplicar em 1995 o enquadramento
dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis. A Comissão recebeu 9 notificações com base
em regimes aprovados e duas notificações com base em regimes específicos. A Comissão adoptou uma
decisão de autorização em 6 casos de auxílios, bem como, igualmente, uma decisão provisória que
obrigava o Governo alemão a prestar, num prazo determinado, todas as informações necessárias à
apreciação do auxílio concedido aos novos projectos da VW Sachsen, não abrangidos pela decisão
anterior de 1994102.

167. Para avaliar concessões concretas baseadas em regimes de auxílio regionais (por exemplo FORD
Genk), a Comissão continua a aplicar os critérios habituais, segundo os quais os auxílios regionais ao
sector devem ser proporcionais às desvantagens reais a nível regional para os investidores. Não
obstante, deve notar-se que, em média, a Comissão autorizou intensidades de auxílio mais elevadas
aos construtores de veículos automóveis para projectos de investimento situados nas regiões mais
desfavorecidas da União Europeia. 

168. No que diz respeito aos auxílios de emergência e à reestruturação, a Comissão adoptou decisões
finais sobre os auxílios relativos à DAF Belgium, DAF Netherlands e à SEAT-Volkswagen. Estas
decisões implicaram, em conformidade com os regulamentos em vigor, o reembolso de parte do auxílio
no caso relativo à falência da DAF e uma redução significativa das capacidades de produção no caso
da SEAT. Além disso, a Comissão decidiu dar início ao procedimento do nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE contra o auxílio concedido pelas Autoridades espanholas à Santana Motor, S.A. 

169. Na sua avaliação dos auxílios à investigação e desenvolvimento, a Comissão, sem deixar de
reconhecer os efeitos potencialmente benéficos das actividades de investigação e desenvolvimento para
a actividade económica, tomou em consideração o risco de distorções da concorrência e assegura-se
de que esses auxílios apenas são concedidos a projectos genuinamente inovadores a nível europeu.
Verifica igualmente que são respeitados as intensidades máximas estabelecidas no enquadramento
comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento. Uma vez que essas condições se
encontravam reunidas nos casos Opel Austria e Ford Valencia, a Comissão aprovou os auxílios
propostos relativamente a estes projectos.

170. Em ambos os casos, os auxílios visavam também projectos de investimentos destinados a reduzir
a poluição. Em conformidade com o enquadramento relativo ao sector dos veículos automóveis e com
o enquadramento dos auxílios estatais a favor do ambiente, estes auxílios só podem ser aprovados se
se destinarem exclusivamente a cobrir os custos suplementares do investimento destinados a reduzir
ou eliminar a poluição ou a adaptar os métodos de produção com vista a proteger o ambiente e se não
forem ultrapassados os limites de intensidade previstos nessas disposições, isto é, 15% para projectos
que visam o ajustamento às novas normas e 30% para projectos que visem superar significativamente
essas normas ou a execução de medidas voluntárias. Nos casos Opel Austria e Ford Valencia, bem
como no caso Ford Genk acima referido, estas condições encontravam-se reunidas, pelo que a
Comissão aprovou os auxílios propostos.

171. Em diversos casos, a Comissão exigiu às autoridades nacionais que acompanhassem a realização
de investimentos elegíveis para auxílios e solicitou aos Estados-membros que enviassem relatórios
anuais sobre os investimentos efectuados e os pagamentos dos auxílios. A experiência revelou já a
importância de tal acompanhamento, tendo em conta o facto de a execução de grandes projectos
plurianuais de investimento provocarem inúmeras alterações susceptíveis de exigir a alteração dos
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pagamentos do auxílio. Em 1995, foi exercido este controlo ex post nos casos Ford/VW Setúbal e Fiat
Mezzogiorno, bem como nos casos Chrysler e SNF na Áustria, tendo a União Europeia chegado a
acordo com a Áustria quanto à redução dos auxílios. Na sua decisão relativa ao caso NedCar, a
Comissão exigiu às Autoridades neerlandesas que notificassem as regras de afectação dos custos entre
modelos novos e antigos, de forma a assegurar-se de que não eram concedidos quaisquer auxílios à
Volvo e à Mitsubishi através de critérios inadequados103. A análise da afectação dos custos em 1994
e 1995 revelou que não existiam elementos de auxílio estatal. Por fim, no caso do auxílio à
reestruturação da Rover, anterior à instituição estabelecimento do enquadramento, e no caso de auxílio
regional à Opel Eisenach, o controlo ex post foi dado por concluído, uma vez que todas as condições
estabelecidas na decisão se encontraram reunidas.

1.1.5 Sector das fibras sintéticas

172. A partir de 1977, os auxílios a este sector passaram a estar sujeitos a um controlo suplementar
em conformidade com o enquadramento aplicável aos auxílios ao sector das fibras sintéticas. Em Abril,
a Comissão solicitou a um consultor independente que avaliasse as consequências do enquadramento
e que verificasse se era ainda necessário um controlo suplementar e, em caso afirmativo, qual a forma
que deveria assumir. O consultor apresentou o seu relatório em Outubro e a Comissão decidirá, no
início de 1996, quais as medidas a tomar. Também em Abril, a Comissão prorrogou o prazo de
validade do actual Enquadramento104 por um novo período de nove meses, até 31 de Março de 1996105.

1.1.6 Transportes

173. Durante o ano aumentou substancialmente o número de casos de auxílio no sector dos
transportes (passou de 29 para 52). Simultaneamente, os casos apresentaram uma complexidade
crescente, tendo o âmbito de aplicação dos artigos 92º e 93º sido alargado. Com a liberalização do
mercado dos transportes assiste-se à intensificação da pressão comercial sobre os operadores
transfronteiras. A conclusão da liberalização da aviação civil incluirá a concessão de direitos de
cabotagem aos transportadores europeus a partir de Março de 1997. As directivas recentemente
aprovadas directivas relativas às tarifas de utilização de infra-estruturas e de acesso às redes
ferroviárias constituem um passo em frente na via aberta pela Directiva 91/440. Estas novas
disposições estão a ser alargadas no sentido de passarem a ser aplicadas às linhas nacionais dos
transportes marítimos. Estes são apenas dois dos exemplos da evolução no sentido do mercado único
dos serviços de transporte. 

174. À medida que as operações comerciais avançam em novas áreas, o controlo do apoio financeiro
público deverá aumentar no sentido de garantir a igualdade de condições a todas as empresas, públicas
ou privadas. No caso dos transportes, não se deve autorizar qualquer vantagem que reduza os custos
normalmente incluídos na estrutura de custos de uma empresa e decorrente de uma medida estatal -
a menos que responda às necessidades de coordenação dos transportes ou se trate de um reembolso
relativo à realização das obrigações de serviço público. Adicionalmente, o desenvolvimento dos
transportes enquanto actividade económica ou projecto concreto de interesse comum europeu devem
poder beneficiar de isenção. 
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175. Ao longo do ano, os Estados-membros consultaram os serviços da Comissão sobre vários casos
(Ferrovie dello Stato, ligação fixa Öresund), com vista a precisar se os investimentos públicos em
infra-estruturas poderiam ser considerados auxílios estatais. Os Governos utilizaram sempre as
intervenções financeiras como instrumento essencial da sua política de desenvolvimento de
infra-estruturas. Em princípio, enquanto o acesso e a utilização forem públicos e gerais, esta
intervenção não constituirá um auxílio na acepção do nº 1 do artigo 92º, sendo em princípio
considerada de interesse público. Para que exista uma distorção da concorrência que permita qualificar
a intervenção como auxílio, as vantagens decorrentes das infra-estruturas devem ter um carácter
selectivo, com o objectivo de auxiliar empresas específicas: por exemplo, instalações especiais para
utilização exclusiva de uma empresa ou restrições discriminatórias de acesso. 

Em termos económicos, as autoridades públicas fornecem normalmente estes bens e serviços em razão
da incapacidade do sistema de preços o fazer eficazmente. Bens como as infra-estruturas tendem a ser
indivisíveis e utilizáveis colectivamente por todos os cidadãos, independentemente de os pagarem ou
não. Estes bens públicos fornecidos pelo Governo beneficiam a sociedade de uma forma colectiva e
não apenas uma empresa ou sector específico (princípio da não exclusão). Em consequência, o apoio
público às infra-estruturas não constituirá em princípio um auxílio, tratando-se antes de uma medida
geral decorrente da soberania do Estado em matéria de política económica, ordenamento territorial e
desenvolvimento. 

176. Em 1995 foram apresentadas várias denúncias alegando a existência de apoio estatal a portos.
Coloca-se a questão de saber se o financiamento de actividades portuárias pode ser examinado à luz
do artigo 92º. 

177. A Comissão baseou as suas decisões em matéria de auxílios estatais à aviação civil nos
princípios estabelecidos nas novas orientações adoptadas em Novembro de 1994106. Estas orientações
tomam em consideração a natureza cada vez mais competitiva do mercado dos serviços dos transportes
aéreos após a entrada em vigor, em 1993, do terceiro pacote de liberalização. Em 1994, a Comissão
autorizou a concessão de auxílios à reestruturação a favor da TAP e da Air France, a desembolsar em
fracções. Em ambos os casos, a autorização da Comissão ficou subordinada à observância rigorosa de
uma lista de compromissos e de planos de reestruturação.Posteriormente em 1995, a Comissão
controlou esta observância com a assistência de peritos independentes. Atendendo aos resultados
positivos obtidos quanto ao cumprimento satisfatório de ambas os elementos pela TAP107 e pela Air
France108, não se levantaram quaisquer objecções ao pagamento das segundas fracções de auxílio.

178. Também em 1994, a Comissão decidiu que a subscrição pela CDP-P, um organismo francês de
direito público, de emissões de obrigações da Air France constituía uma auxílio ilegal, incompatível
com o mercado comum, tendo solicitado a sua restituição. Em Outubro de 1994, a França e a Air
France interpuseram um recurso contra a decisão da Comissão perante o Tribunal de Primeira
Instância.Subsequentemente, em 4 de Abril de 1995109, a Comissão decidiu alterar a sua decisão inicial,
tendo solicitado à França que depositasse o auxílio majorado dos respectivos juros numa conta
bancária bloqueada, até que o Tribunal proferisse o seu acórdão. O objectivo económico deste
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mecanismo consiste em privar a Air France do montante pecuniário correspondente ao auxílio, na
pendência do resultado do processo judicial.

179. Em 4 de Maio de 1995110, a Comissão analisou as transacções financeiras associadas a um
acordo entre a Swissair e a Sabena, que visava a aquisição pela primeira de uma participação
estratégica (49,5%) na Sabena. A operação implicava a emissão de novas acções pela Sabena, num
valor de 9,5 mil milhões de francos belgas,6 mil milhões dos quais a ser subscritos pela Swissair e
as restantes pela Bélgica e por um grupo de investidores belgas. A Comissão relembrou que em caso
de aumento do capital social de uma empresa pública, a injecção de capital não envolverá qualquer
elemento de auxílio estatal se o investimento público estiver associado a uma injecção de capital
substancial por parte de um investidor privado. A subscrição de novas acções pela Swissair com base
no mesmo preço e em condiçoes idênticas que a Bélgica e os investidores belgas foi aceite como prova
de que a operação constituía uma transacção financeira normal e não um auxílio estatal.

180. Em 10 de Maio de 1995, a Comissão Europeia decidiu não levantar objecções aos planos do
Governo alemão no sentido de contribuir para os fundos de pensões a favor dos trabalhadores da
Lufthansa no âmbito do programa de privatização da empresa, iniciado em 1992. As medidas
encontravam-se ligadas aos encargos incorridos pela Lufthansa na sequência da sua retirada obrigatória
de um fundo de pensões suplementares gerido pela VBL, um organismo de direito público, em que
tinha sido obrigado a participar enquanto empresa pública. A Comissão considerou que um investidor
privado na mesma situação que o Estado alemão, obrigado a renunciar ao controlo da Lufthansa, teria
agido da mesma forma a fim de maximizar o valor final da sua participação.

181. Em 19 de Julho de 1995, a Comissão examinou uma injecção de capital no valor de 300 milhões
de francos franceses efectuada na empresa AOM pela sua empresa-mãe, o Credit Lyonnais, um banco
da propriedade do Estado. A Comissão, após ter analisado o plano de reestruturação da transportadora
aérea, concluiu que era provável que a AOM restabelecesse a sua viabilidade num futuro próximo e
que o actual valor líquido dos futuros fluxos de tesouraria era mais elevado do que o do investimento.
Considerou-se que a operação representava uma transacção financeira normal e não um auxílio estatal,
uma vez que um investidor privado numa economia de mercado teria, nas mesmas
circunstâncias,realizado o investimento na AOM.

182. Em 29 de Novembro de 1995, a Comissão adoptou uma decisão final desfavorável sobre o
mecanismo excepcional de amortização de aeronaves registados na Alemanha e utilizado para práticas
conmercais internacionais. Em determinadas circunstâncias, o regime permitia uma amortização
excepcional máxima de 30% do custo total de aquisição. A Comissão considerou que o regime
constituía um auxílio e que não era abrangido pelo disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 92º.

183. Analogamente, a Comissão tomou várias decisões sobre casos de auxílios estatais ao sector
marítimo. As Orientações da Comissão de 1989 para o exame dos auxílios estatais a favor de
companhias de navegação da Comunidade está actualmente a ser examinada no contexto da revisão
global da política de transportes marítimos da Comunidade. A Comissão apresentou os resultados deste
exercício numa comunicação que as instituições europeias, os Estados-membros e outros interessados
serão convidados a debater e comentar.

184. Em especial, a Comissão decidiu que um acordo celebrado entre as autoridades regionais e locais
espanholas no País Basco, por um lado, e a "Ferries Golfo de Viscaya", por outro, sobre um serviço
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de ferry entre Bilbao e Portsmouth não continha quaisquer elementos de auxílio estatal. A decisão final
foi tomada em 6 de Junho de 1995 após o início de um processo nos termos do nº2 do artigo 93º do
Tratado.

185. Colocaram-se sérias dúvidas quanto à compatibilidade do auxílio concedido pela Compagnie
Générale Maritime ("CGM"), uma empresa marítima da propriedade do Estado, com o Tratado. A
Comissão decidiu iniciar e posteriormente alargar o processo previsto no nº2 do artigo 93º em 31 de
Outubro de 1995 e 20 de Dezembro de 1995, respectivamente.O auxílio corresponde a
aproximadamente 330 milhões de ecus.

186. A Comissão examinou igualmente vários casos de auxílios estatais no sector dos transportes
rodoviários, tendo especialmente em conta a liberalização da cabotagem rodoviária que tem vindo a
realizar-se gradualmente desde 1 de Janeiro de 1995111 e que pressupõe a abertura dos mercados locais
à concorrência comunitária. 

187. Em 18 de Agosto de 1995, a Comissão interpõs um recurso perante o Tribunal de Justiça contra
a Républica italiana por este país não ter adoptado as medidas necessárias para dar cumprimento à
decisão da Comissão de 9 de Junho de 1993, que declarava um crédito fiscal a favor dos
transportadores rodoviários profissionais em Itália incompatível com o mercado comum e em que
instava as Autoridades italianas a recuperar os montantes desembolsados.

Além disso, este regime que tinha sido considerado como um mero auxílio ao funcionamento e
inicialmente previsto para ser apenas aplicável ao exercício fiscal de 1992, foi prorrogado pelas
Autoridades italianas em 1993 e 1994, com um orçamento de 558 milhões de ecus. Em 4 de Outubro
de 1995, a Comissão decidiu iniciar o processo previsto no nº2 do artigo 93º do Tratado no que
respeita a estas prorrogações e solicitou a suspensão imediata do auxílio.

188. No sector da navegação interna, prosseguem as medidas de saneamento estrutural destinadas a
reduzir o excesso de capacidade existente através do desmantelamento de embarcações iniciado em
1990 com base no Regulamento (CEE) n° 1101/89 do Conselho, de 27 de Abril de 1989. Em virtude
da importância dos excessos de capacidade, a Comissão apresentou ao Conselho, em 23 de Maio de
1995, uma proposta de alteração daquele regulamento e que recomenda uma acção de desmantelamento
em grande escala, entre 1996 e 1998, co-financiada pela Comunidade, pelos Estados-membros
interessados e pelo sector. Esta acção constitui uma medida de acompanhamento importante no
processo de liberalização progressiva do mercado fluvial, já preconizada pela Comissão na sua
proposta de 23 de Maio de 1995. 

189. Em 1995, algumas operações empreendidas por empresas ferroviárias foram examinadas pela
Comissão à luz do disposto nos artigos 92º e 93º. Em relação à venda no Reino Unido de empresas
de material ferroviário circulante (ROSCOs), a Comissão decidiu,em 29 de Novembro, que as garantias
prestadas aos adquirentes maximizavam os lucros procedentes da venda e não constituíam, por
conseguinte, um auxílio estatal.

De igual forma, em 18 de Outubro de 1995, a Comissão decidiu que uma garantia estatal a favor da
Ferrovie dello Stato S.p.A., concedida pelo Governo italiano em relação a um empréstimo de 372
milhões de ecus destinado a investimentos na infra-estrutura ferroviária no âmbito da ligação do
comboio de alta velocidade entre Breener e Verona, não constituía um auxílio estatal.
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1.1.7. Agricultura

190. A adesão de três novos Estados-membros (Áustria, Suécia e Finlândia) alterou, em certa medida,
os dados relativos aos auxílios estatais no sector agrícola. Para cada novo Estado-membro, o Acto de
Adesão previu um procedimento específico para os auxílios existentes na altura da adesão e durante
um determinado período transitório. Tal como previsto no Acto de Adesão, os novos Estados-membros
comunicaram à Comissão, antes de 30 de Abril de 1995, os respectivos regimes de auxílio ao sector
agrícola, na acepção do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE. Além disso, em 13 de Fevereiro de 1995,
a Comissão adoptou duas decisões que autorizavam os programas austríaco e finlandês de aplicação
dos artigos 138º a 14º do Acto de Adesão, que prevêem a concessão de auxílios nacionais transitórios
e regressivos a produtos agrícolas. Estas decisões foram posteriormente alteradas a fim de ter em conta
novos elementos. 

191. De um modo geral, incumbe à Comissão proibir os auxílios nacionais de qualquer
Estado-membro relativos a medidas de apoio susceptíveis de perturbar os mecanismos do mercado
comunitário e que, enquanto auxílios ao funcionamento, não têm efeitos duradouros sobre o
desenvolvimento do sector que beneficiam. 

192. No que diz respeito aos auxílios ao investimento no sector primário e, nomeadamente, à
aplicação do nº 1 do artigo 12º do Regulamento (CEE) n° 2328/91 do Conselho, relativo à melhoria
da eficácia das estruturas agrícolas112, a apreciação dos auxílios comunitários e nacionais deverá,
doravante e na medida do possível, efectuar-se no âmbito de um exame paralelo dos casos nos prazos
fixados em matéria de auxílios estatais; este procedimento permitirá enviar uma única carta ao
Estado-membro em causa, simultaneamente nos termos dos artigos 92º e 93º do Tratado e do
Regulamento nº 2328/91.

193. A política comunitária em matéria de auxílios ao investimento destinados a melhorar as
condições de transformação e comercialização dos produtos agrícolas foi fixada pelo Regulamento
(CEE) n° 866/90 do Conselho113. Este regulamento também autoriza os Estados-membros, em
determinadas condições, a conceder auxílios, em conformidade com os artigos 92º e 93º do Tratado.
Esta faculdade encontra-se todavia limitada pelos critérios de selecção previstos no referido
regulamento, aplicados pela Comissão por analogia com a apreciação dos auxílios estatais. 

Até 1994, os critérios de selecção adoptados para estes investimentos, denominados "limites
sectoriais", estavam fixados na Decisão 90/342/CEE da Comissão, de 7 de Junho de 1990114, mas
foram alterados pela Decisão 94/173/CEE da Comissão, de 22 de Março de 1994115. Em 1994, a
Comissão informou os Estados-membros de que continuaria a aplicar aos auxílios estatais os limites
sectoriais estabelecidos no ponto 2 do anexo da decisão de 199O116. Em 1995, a Comissão flexibilizou
a sua posição a fim de aplicar os limites previstos pela Decisão de 1994, se estes fossem menos
severos117. Na sequência dos trabalhos preparatórios com os Estados-membros, a Comissão adoptou

                                                            

112 J0 L 218 de 6.8.1991, p. 1.

113 JO L 91 de 26.4.1990, p. 1.
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o princípio da aplicação aos auxílios estatais, a partir de 1 de Janeiro de 1996, dos critérios fixados
na Decisão de 22 de Março de 1994, em detrimento dos da sua Decisão de 7 de Junho de 1990118.

194. A Comissão adoptou igualmente o princípio da revisão da sua política relativa aos créditos de
gestão subvencionados no sector agrícola119.

1.1.8. Pescas

195. Em 1995, a Comissão registou 37 novos casos de auxílios notificados e 20 casos de auxílios não
notificados ou notificados tardiamente, bem como 3 novos casos de auxílio no sector. Decidiu não
levantar objecções à concessão de auxílio em 22 casos, um dos quais de 1994. Além disso, decidiu
ainda dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE contra duas medidas
de auxílio, uma italiana, a outra alemã. No mesmo período, a Comissão decidiu encerrar o
procedimento previsto no nº 2 do artigo 93º iniciado contra um auxílio concedido pela Itália e
notificado em 1993. 

1.2. Sectores não sujeitos a regras comunitárias específicas

196. Há já alguns anos que se vem a assistir na Europa a um vasto movimento de liberalização, de
privatizações e de adaptação dos sectores nacionais em situação de monopólio. Este movimento,
associado à continuação da harmonização das regras a nível comunitário, levou a Comissão a estudar
a forma de aplicar a legislação em matéria de auxílios estatais a determinados sectores específicos,
como o sector bancário e o sector postal. Estes sectores, apesar de deverem teoricamente estar sujeitos
ao mesmo tratamento que qualquer outro sector (nomeadamente ao princípio do "investidor privado
numa economia de mercado"), não deixam de apresentar uma série de características específicas que
justificam a sua tomada em consideração pela Comissão na aplicação da legislação em matéria de
auxílios estatais.

1.2.1. Sector bancário

197. Este sector apresenta uma série de características específicas decorrentes, nomeadamente, de
considerações de ordem social e jurídica (protecção da poupança), macroeconómica e financeira
(necessária estabilidade do sector, bom funcionamento do sistema de pagamentos) e política e
internacional, por fim (por exemplo, eventuais repercussões sob a forma de "pânico" noutras
instituições do mesmo país ou de outros países, em razão da grande interdependência existente em
sectores como a banca, em especial nos casos de insolvência de uma instituição de grandes
dimensões). Por estes motivos, existem autoridades especificamente responsáveis pela fiscalização
deste sector nos diferentes Estados-membros. 

Após o caso Banesto em 1994, o caso Crédit Lyonnais constitui um bom exemplo da forma como a
legislação em matéria de auxílios estatais deve ser aplicada, tendo simultaneamente em conta a grande
sensibilidade do sector. Quantitativamente, trata-se do mais importante caso sobre o qual a Comissão
foi chamada a pronunciar-se: o volume global dos auxílios ascende a 45 mil milhões de francos
franceses (7 500 milhões de ecus). Além disso, no final de 1993, o Crédit Lyonnais era o mais
importante banco europeu em termos de balanço total, pelo que serviu de exemplo de insolvência de
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um banco de grandes dimensões com todas as consequências que tal poderia acarretar a jusante para
o sistema financeiro e bancário francês no seu conjunto, ou mesmo europeu. 

Após consulta de um grupo de peritos de alto nível, a Comissão defendeu o princípio da aplicação ao
sector bancário das regras de fundo e processuais em matéria de auxílios estatais, tendo em conta as
características específicas do sector. Além disso, o respeito das regras tem por efeito impedir que
determinados estabelecimentos de crédito, servindo-se do apoio implícito ou explícito do Estado na
medida em que são instituições públicas e/ou demasiado importantes para serem deixadas à mercê da
insolvência, se comportem de forma imprudente. Na realidade, esta atitude pode implicar a necessidade
de recurso ao apoio estatal e, portanto, conduzir a distorções da concorrência que poderiam ser
evitadas. Mesmo se a intervenção do Estado era considerada necessária para evitar consequências
indesejáveis para os outros estabelecimentos e para os mercados financeiros, a Comissão considerou
que devia assegurar-se de que a solução adoptada acarreta um mínimo possível de distorções da
concorrência. Por fim, o estabelecimento insolvente deve oferecer garantias suficientes que compensem
os efeitos negativos da intervenção do Estado sobre os outros operadores no mercado. Por este motivo,
a decisão final adoptada pela Comissão condicionou a aprovação do auxílio ao Crédit Lyonnais
nomeadamente à venda de uma parte importante da sua rede internacional, à sua contribuição para os
custos do mecanismo de transferência ("défaisance") através de uma cláusula de salvo regresso de
melhor fortuna, a uma separação clara entre o Crédit Lyonnais e a estrutura de acantonamento e à
provável privatização do banco no prazo de cinco anos. 

1.2.2 Sector postal

198. A Comissão considera tratar-se de um sector fundamental na medida em que se trata de um
instrumento imprescindível para o desenvolvimento das actividades sociais e económicas de um país.
Não obstante, a Comissão deve simultaneamente ter em conta o reconhecimento pelo Tribunal de
Justiça da aplicação das regras de concorrência ao sector120, sem prejuízo do princípio estabelecido no
nº 2 do artigo 90º do Tratado CE.
Os serviços postais, em especial os públicos, semipúblicos ou os que beneficiam de direitos especiais
ou exclusivos, têm ainda relações privilegiadas com o Estado. Desta situação decorre o benefício de
um apoio financeiro directo (subvenções) ou indirecto (reduções fiscais), frequentemente pouco
transparentes. Ora, por um lado, a directiva da Comissão relativa à transparência das relações
financeiras entre o Estado e as empresas públicas é aplicável a este sector121, o que acarreta obrigações
contabilísticas e financeiras especiais. Por outro lado, estas intervenções financeiras directas ou
indirectas constituem auxílios estatais que a Comissão tem a obrigação de fiscalizar, quer no que se
refere à obrigação de notificação prévia de projectos de auxílios a que os Estados-membros estão
obrigados, quer à revisão permanente dos regimes de auxílios em vigor que a Comissão deve efectuar
a fim de ter em conta o desenvolvimento progressivo ou o funcionamento do mercado comum. 

A este respeito, o processo das Actividades Concorrenciais dos correios franceses é duplamente
interessante, na medida em que se refere quer à aplicação das regras em matéria de auxílios estatais
(artigos 92º e 93º), quer às disposições aplicáveis às empresas responsáveis pela gestão dos serviços
de interesse económico geral (nº 2 do artigo 90º). Neste caso, a Comissão aplicou pela primeira vez

                                                            

120 Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 1992, proferido nos processos apensos C-48/90 e C-66/90
Nederland en PTT Nederland e PTT Post/Comissão, Col. 1992, p. I-565; acórdão do Tribunal de Justiça proferido
no processo C-320/91 Paul Corbeau, Col. 1993, p. I-2563.

121 Directiva da Comissão 80/723/CEE, de 25.6.1980, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
84/413/CEE, JO L 229 de 28.8.1985, p. 20.
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conjuntamente estas duas disposições. A Comissão considerou que as vantagens fiscais de que os
correios poderiam beneficiar não excediam os custos adicionais ocasionados pelas pressões a que estão
sujeitos para desempenhar correctamente a sua missão de serviço público e não beneficiavam as suas
actividades concorrenciais (isto é, as actividades não reservadas aos correios em aplicação do direito
francês). Deste modo, a Comissão decidiu que estas vantagens fiscais não constituem auxílios na
acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE. 

1.2.3 Sector audiovisual

199. A Comissão reconhece que a indústria europeia do cinema e da televisão é uma componente
fundamental da diversidade cultural europeia. Desta forma, aceitou a promoção da diversidade cultural
a título de justificação para a concessão de auxílios estatais ao sector do cinema e da produção de
programas de televisão. Todavia, ao apreciar os auxílios estatais ao sector audiovisual, a Comissão
velará por que os mesmos não distorçam indevidamente a concorrência e que não fomentem
discriminações com base na nacionalidade ou quaisquer outros obstáculos à livre circulação de bens,
serviços, pessoas e ideias na União Europeia. A Comissão visa encontrar um ponto de equilíbrio entre
as exigências de promoção do património e da cultura e a abertura do comércio e da concorrência no
mercado único. 
A fim de clarificar a sua política de auxílios estatais neste sector, a Comissão prepara actualmente
orientações para os auxílios estatais no sector da cultura, artes e audiovisual. Estas orientações foram
debatidas com os Estados-membros numa reunião multilateral em Junho. De um modo geral, os
Estados-membros apoiaram estas orientações. 

200. À luz das denúncias apresentadas por estações de televisão privadas que alegavam que os
organismos públicos de radiodifusão beneficiavam de auxílios estatais que distorciam a concorrência
no mercado da televisão da Comunidade Europeia, em 1993 a Comissão nomeou uma empresa de
consultores para proceder a um estudo sobre esta situação e verificar, em especial, quais as obrigações
de serviço público impostas a esses organismos, qual o custo desses organismos e qual o montante de
auxílios que recebiam. A Comissão recebeu o relatório final em Outubro de 1995 e enviou-o
posteriormente aos Estados-membros para que apresentassem as suas observações. No que diz respeito
aos novos Estados-membros e aos países da EFTA signatários do Acordo EEE, a Comissão lançou
um concurso para um estudo semelhante. Logo que a Comissão tenha recebido as observações dos
Estados-membros relativas ao primeiro estudo e que o segundo estudo esteja concluído, a Comissão
estudará os casos pendentes e promoverá um debate sobre as perspectivas futuras.

2. Auxílios horizontais

2.1. Investigação e desenvolvimento

201. Em 20 de Dezembro de 1995 a Comissão adoptou o novo Enquadramento comunitário dos
auxílios estatais à investigação e desenvolvimento.

A revisão do enquadramento em vigor desde 1986 insere-se no novo contexto da concorrência a nível
comunitário e internacional. A versão revista teve em conta as recomendações do Livro Branco sobre
Crescimento, Competitividade e emprego, bem como as consequências dos acordos resultantes das
negociações multilaterais do Uruguai Round. Além disso, o texto clarifica determinadas práticas não
escritas que a Comissão desenvolveu com a entrada em vigor do enquadramento de 1986. 
Na realidade, se de um modo geral o nível admissível de auxílios continua em 25% para os projectos
de desenvolvimento na fase pré-competitiva - mais próximos do mercado - e em 50% para os projectos
de investigação industrial de base, foi criado um esquema de bonificação de projectos a favor das PME
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(+ 10 pontos), de regiões assistidas (+ 5 ou 10 pontos) e de projectos abrangidos pelas prioridades do
programa-quadro de investigação e desenvolvimento comunitário (+ 15 pontos).

Além disso, a intensidade admissível dos auxílios será igualmente bonificada (de 10 pontos) no que
diz respeito a projectos que respondam a pelo menos um dos seguintes critérios: cooperação
transfronteiras entre empresas independentes, ampla difusão dos resultados da investigação e
cooperação universidade-indústria. Será admissível uma majoração de 25 pontos para os projectos
abrangidos pelas prioridades do PQID que prevêem igualmente uma colaboração transfronteiras entre
empresas e organismos públicos de investigação e uma grande divulgação dos resultados.

Este sistema de bonificação permitirá ajustar o montante admissível de auxílio com base no interesse
comum e deverá respeitar em qualquer circunstância as taxas máximas do Código das subvenções da
OMC.

A fim de tomar em consideração a concorrência extracomunitária e as novas possibilidades previstas
pelo Acordo sobre as subvenções e medidas compensatórias da OMC, o novo enquadramento prevê
que as empresas europeias possam beneficiar do montante máximo de auxílios aceite pela OMC (50%
no que diz respeito às actividades de investigação pré-competitiva e 75% para as actividades de
investigação industrial de base) nos seguintes casos: cumulação entre auxílios estatais e apoio
comunitário, projecto importante de interesse europeu comum (derrogação ao nº 3, alínea b), do artigo
92º) e projectos ou programas em relação aos quais são realizadas idênticas actividades por empresas
localizadas no exterior da União Europeia que tenham beneficiado (durante os três últimos anos) de
um auxílio de intensidade equivalente ao nível aceite pela OMC para os dois mesmos tipos de
investigação.

Nos termos do novo enquadramento, a fim de reduzir os encargos burocráticos para os
Estados-membros e para a Comissão e tendo em conta a experiência adquirida, a Comissão considera
que deixará de ser necessário notificar o aumento do orçamento anual (inferior a 100 % do montante
inicial) e/ou a prorrogação de um regime autorizado sempre que se encontrem reunidas determinadas
condições.

Em princípio, a concessão de um auxílio a um projecto individual integrado num regime de auxílio
à investigação e ao desenvolvimento autorizado pela Comissão não deverá ser notificado. O
enquadramento de 1995 introduz um critério diferente de notificação dos "grandes casos individuais"
relativo ao montante do auxílio pago (5 milhões de ecus) e ao custo do projecto (25 milhões de ecus). 

O novo enquadramento incide igualmente sobre as diferentes situações em que o financiamento público
das actividades de investigação e desenvolvimento prosseguidas por estabelecimentos de ensino
superior ou por centros de investigação públicos sem fins lucrativos, de forma independente ou por
conta de empresas ou em colaboração com estas, é ou não abrangido pelas disposições do nº 1 do
artigo 92º do Tratado CE. 
A nova versão do enquadramento precisa além disso quais os factores que a Comissão tomará em
consideração para apreciar em que medida os auxílios à investigação e desenvolvimento propostos por
um Estado-membro incitam uma empresa a efectuar actividades suplementares de investigação e
desenvolvimento, para além das que normalmente desenvolve no âmbito das suas actividades diárias
(efeito de incentivo dos auxílios à I&D).

Parte-se do princípio que as PME necessitam de auxílios e do seu efeito de incentivo, enquanto que
a Comissão deverá verificar com especial cuidado estes factores no caso de grandes empresas
empenhadas em projectos de investigação próximos do mercado. 
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2.2. Auxílios ao emprego e medidas sociais de carácter geral

202. A persistência das elevadas taxas de desemprego na Comunidade constituíram o problema
económico e social mais importante que a Comunidade enfrentou em 1995. Numa tentativa de
solucionar esta grave situação, os Estados-membros introduziram um número crescente de medidas no
sentido de promover o emprego e, no seu Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e
Emprego, a Comissão estabeleceu várias formas de promover o emprego em harmonia com a política
da concorrência comunitária.

A maior parte das medidas adoptadas pelos Estados-membros no sentido de implementarem as
respectivas políticas de emprego são gerais e não contêm elementos de auxílio, quer por não
favorecerem determinadas empresas, quer por não afectarem o comércio entre Estados-membros na
acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE. Por exemplo, a legislação dinamarquesa sobre a
energia, que estabelece o pagamento, pela indústria, de novos impostos relativos à energia ou que
aumenta os impostos existentes (emissões de CO2 e SO2), prevê que uma parte desses impostos seja
reembolsada às empresas em causa sob a forma de uma redução geral das contribuições para o
mercado de trabalho. Uma vez que todas as empresas beneficiam desta redução automática e baseada
em critérios objectivos, a Comissão considerou que não constituía um auxílio estatal na acepção do
nº 1 do artigo 92º. 

Apenas medidas que reduzam selectivamente os custos laborais de determinadas empresas ou sectores
para incentivar a criação de postos de trabalho, para manter o nível de emprego ou para recrutar
determinadas categorias de desempregados é que distorcem ou ameaçam distorcer a concorrência, ao
favorecer os beneficiários relativamente aos seus concorrentes. Assim, a Comissão considerou que um
regime de auxílio ao emprego sueco, acessível apenas a empresas com, no máximo, 500 empregados,
constituía um auxílio estatal a estas empresas em detrimento dos concorrentes com mais de 500
empregados. 

203. Devido ao número considerável de medidas de auxílio ao emprego, a Comissão considerou útil
clarificar a sua política de auxílios estatais nesta matéria, através das Orientações relativas aos auxílios
ao emprego122. No que se refere às medidas de apoio à formação, a questão será tratada indirectamente
nas orientações mais gerais relativas à distinção entre auxílios estatais e medidas de carácter geral, uma
vez que as medidas de apoio à formação podem ser consideradas, em muitos casos, medidas de
carácter geral. O principal objectivo das Orientações relativas aos auxílios ao emprego consiste em
primeiro lugar em informar os Estados-membros e outros interessados dos princípios que a Comissão
aplicará para determinar a existência e compatibilidade dos auxílios ao emprego com o mercado
comum e para assegurar a coerência entre as regras da concorrência e as recomendações em matéria
de política de emprego do Livro Branco da Comissão sobre Crescimento, Competitividade e Emprego.
As orientações confirmam a abordagem tradicionalmente positiva que a Comissão adopta relativamente
aos auxílios estatais à criação de emprego, em especial se concedidos a PME ou a empresas situadas
em regiões elegíveis para auxílios regionais, desde que os auxílios conduzam a um aumento sensível
do número de postos de trabalho da empresa em causa. Analogamente, a Comissão adoptará em
princípio uma posição favorável relativamente a auxílios concedidos a empresas que contratem
desempregados com dificuldades especiais em encontrar trabalho, como por exemplo jovens e
desempregados de longa duração. Na sua apreciação, a Comissão terá igualmente em consideração as
eventuais contrapartidas que as empresas ofereçam e que ultrapassem a contratação de desempregados,
como por exemplo a formação. Além disso, em sintonia com os princípios gerais que regem a sua

                                                            

122 JO C 334 de 12.12.1995, p. 4.
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política de auxílios estatais, a Comissão examinará sempre se o auxílio é necessário para a contratação
de um desempregado e se é de carácter temporário. 

Contudo, nem todos os auxílios ao emprego podem beneficiar desta posição favorável da Comissão,
que considera que determinadas medidas de auxílio ao emprego, em razão dos seus efeitos potencial
ou realmente nocivos sobre a concorrência no mercado comum, são contrárias ao interesse comum e,
a serem aprovadas, só o podem ser num número limitado de casos. Deste modo, as Orientações
confirmaram a abordagem pouco favorável que a Comissão adopta relativamente a auxílios à
manutenção de postos de trabalho numa empresa. Na realidade, este tipo de auxílio constitui um
auxílio ao funcionamento que, em geral, inviabilizam ou atrasam as necessárias alterações estruturais
para restabelecer a viabilidade económica da empresa/sector, mantendo assim artificialmente em
actividade uma empresa não lucrativa. A Comissão considera que, na maior parte dos casos, os efeitos
negativos destes auxílios são superiores a eventuais vantagens de curto prazo associadas à manutenção
de um determinado nível de emprego. Além disso, a Comissão adoptará em geral uma posição pouco
favorável relativamente a auxílios à criação de emprego que incidam exclusivamente sobre um ou mais
sectores sensíveis que registem excessos de capacidade ou que se encontrem em crise. Os efeitos
negativos destes auxílios sobre as empresas concorrentes do mesmo sector noutros Estados-membros
e o risco de que o auxílio se limite a transferir o desemprego para outros Estados-membros prevalecem
sobre a redução da taxa de desemprego no Estado-membro que concede o auxílio. Nestas
circunstâncias, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º contra um
auxílio ao emprego no sector do calçado em Itália integrado num regime geral de auxílios ao emprego
a sectores que atravessam uma crise de emprego.

Não obstante, podem ser aprovados auxílios à manutenção de empregos se concedidos a empresas
situadas em regiões que, devido aos seus graves problemas socioeconómicos, sejam elegíveis para
auxílios regionais ao abrigo do nº 3, alínea a), do artigo 93º ou se forem concedidos no contexto de
um plano de reestruturação ou de emergência123. Além disso, podem ser aprovados auxílios sectoriais
ao emprego em regiões com graves problemas de desemprego ou se forem concedidos a subsectores
em crescimento económico geradores de emprego. 

204. A fim de reflectir a necessidade imperiosa de abordar a actual crise de desemprego na União
Europeia e de apoiar a promoção de políticas estruturais de emprego, em especial através de uma
intervenção activa no mercado de trabalho, a Comissão está a estudar a possibilidade de adoptar um
procedimento acelerado para a notificação de auxílios ao emprego e à formação. No âmbito deste novo
procedimento, a Comissão tomará uma decisão no prazo de vinte dias úteis quanto aos auxílios
notificados. 

2.3. Auxílios a favor do ambiente

205. A política comunitária do ambiente baseia-se no princípio de que a empresa poluidora deverá
pagar os prejuízos ambientais que causar. Os auxílios às empresas para a protecção do ambiente não
são, em princípio, compatíveis com o princípio do "poluidor-pagador". Todavia, deve reconhecer-se
que em determinados casos esses auxílios podem ser necessários, quer a título de incentivo às
empresas para adoptarem medidas de protecção do ambiente mais rigorosas do que as estabelecidas
na legislação, quer para preservar a competitividade do sector aquando da imposição de novos
requisitos ambientais. Deste modo, em determinadas circunstâncias, podem justificar-se auxílios à

                                                            

123 Orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade,
JO C 368 de 23.12.1994.
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protecção do ambiente. Todavia, é óbvio que estes auxílios são susceptíveis de distorcer a concorrência
entre empresas no mercado comum e apenas se justificam se os seus efeitos benéficos na perspectiva
do ambiente ultrapassarem os efeitos negativos sobre a concorrência.

206. O Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente124 visa atingir o
equilíbrio entre a política da concorrência e a política ambiental acima referidas. Desta forma,
confirmam o princípio do "poluidor-pagador", mas estabelecem simultaneamente condições em que
podem ser autorizados auxílios ao ambiente.

Em sintonia com estes princípios, o Enquadramento estabelece que, apesar de serem normalmente
considerados incompatíveis com o mercado comum, a Comissão pode autorizar em casos excepcionais
auxílios ao funcionamento sob a forma de deduções fiscais relativas aos impostos ambientais, bem
como outras medidas compensatórias, desde que sejam necessários à prossecução dos objectivos
ambientais. Desta forma, a Comissão considerou que a isenção de novos impostos sobre a energia
relativos a emissões de CO2 e SO2 a favor de empresas com elevado consumo de energia na
Dinamarca e nos Países Baixos e a isenção dos impostos relativos a águas subterrâneas e resíduos
a favor de determinadas empresas dos Países Baixos podia ser aprovada, uma vez que constituíam
o preço inevitável a pagar pelo facto de serem os primeiros países a introduzir tal imposto favorável
ao ambiente. Sem algumas isenções destes impostos, a competitividade das empresas com elevado
consumo de energia ficaria gravemente ameaçada nos países de vanguarda neste domínio, no presente
caso a Dinamarca e os Países Baixos, o que seria impraticável. Todavia, a fim de garantir que essas
isenções fiscais não distorçam a concorrência indevidamente e constituam um incentivo para os
beneficiários do auxílio aplicarem medidas de redução da poluição, a Comissão exigirá em todos os
casos que esta isenção fiscal seja temporária e, em princípio, degressiva.

2.4. Auxílios às pequenas e médias empresas (PME)

207. Em 1995, a Comissão continuou a aplicar ao exame dos auxílios às PME os critérios
estabelecidos no Enquadramento comunitário dos auxílios às PME, adoptado pela Comissão em 20
de Maio de 1992125. Nos termos deste enquadramento, a Comissão deveria proceder a um reexame da
sua aplicação o mais tardar três anos após a sua publicação. Os serviços da Comissão apresentaram,
portanto, aos peritos dos Estados-membros, numa reunião multilateral realizada em Julho, as
conclusões deste reexame e propuseram as alterações que consideravam necessárias à luz do reexame.
O objectivo prosseguido pela Comissão continua a ser autorizar auxílios com carácter incentivador
que respondam às dificuldades específicas das PME, limitando, simultaneamente, as distorções da
concorrência na medida do possível. O debate incidiu principalmente sobre a clarificação e
simplificação das regras, sobre a actualização da regra de minimis, bem como sobre a possibilidade
de serem tomados em consideração os custos de investimento relacionados com a transferência de
tecnologia.

2.5. Auxílios à exportação

208. Os auxílios à exportação, isto é, os auxílios relacionados com a quantidade126 de mercadorias
vendidas noutros Estados-membros/países EEE ou os auxílios estritamente relacionados com a

                                                            

124 JO C 72 de 10.3.1994.

125 JO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

126 A Comissão está a estudar a hipótese de incluir uma isenção específica para este efeito na regra "de minimis", em
revisão.
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comercialização e a venda de produtos nesses países (como os auxílios à criação ou exploração de
redes de distribuição ou de agências de vendas de mercadorias ou serviços na Comunidade e no EEE)
são obviamente contrários ao objectivo do mercado interno. Estes auxílios não promovem qualquer
objectivo comunitário que justifique os efeitos directos de distorção da concorrência que provocam.
Assim, a Comissão não autorizará auxílios à exportação. Todavia, em sintonia com a sua abordagem
favorável relativamente à assistência financeira às PME, em especial em razão do seu reduzido
saber-fazer e das suas dificuldades em conseguir financiamento externo, a Comissão pode autorizar
auxílios suaves às PME a favor do desenvolvimento do mercado de exportação, como auxílios à
consultoria e estudos de mercado, na condição de se tratar de uma única operação e circunscrita ao
acesso a um novo mercado. A Comissão pode, nas mesmas circunstâncias, aprovar os auxílios à
participação de PME em feiras comerciais. 

209. As empresas europeias estão em concorrência não só na CE/EEE mas também no que se refere
ao investimento em mercados estrangeiros, como a Europa de Leste, a Rússia ou o Sudeste asiático.
A Comissão considera que os auxílios às empresas para investimentos em mercados externos pode
distorcer a concorrência e afectar o comércio na Comunidade, pelo que são abrangidos pelas regras
em matéria de auxílios estatais estabelecidas no Tratado CE. A Comissão teme que tais auxílios
possam conduzir à transferência de empresas e sejam predominantemente concedidos em regiões
centrais e mais desenvolvidas da Comunidade, contrariando assim os esforços da política de coesão
da Comunidade no sentido de reduzir as diferenças entre as regiões mais prósperas e as regiões menos
favorecidas da Comunidade. Por outro lado, estas medidas de auxílio podem contribuir para apoiar os
países da Europa de Leste, os Estados Bálticos e a Rússia nos seus esforços de passagem para
economias de mercado, pelo que podem nalguns casos ser justificados. A fim de estabelecer uma
política clara neste domínio, a Comissão decidiu, numa série de regimes de internacionalização, dar
início ao procedimento do nº 2 do artigo 93º e convidar os Estados-membros e terceiros interessados
a apresentarem as suas observações. 

210. A Comissão prosseguiu os seus esforços no sentido de atingir um acordo com os
Estados-membros sobre uma comunicação relativa aos seguros de crédito à exportação a curto prazo,
que exigirá aos Estados-membros que retirem o apoio público às companhias de seguros de crédito
à exportação no que respeita a riscos comerciais de curto prazo. A Comissão espera que estes
problemas pendentes venham a ser resolvidos em 1996, para que possa ser adoptada a comunicação
acima referida.

2.6. Auxílios de emergência e à reestruturação

211. A Comissão continuou a aplicar as novas orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade127. Sem um controlo estrito
destes auxílios, os Estados-membros podem utilizá-los para manter empresas artificialmente em
actividade, com o risco de contrariar ou atrasar indevidamente os necessários ajustamentos estruturais
no mercado interno e de desviar para empresas viáveis os custos de tais ajustamentos. Todavia, os
auxílios de emergência e à reestruturação podem ser concedidos, por exemplo, com base em
considerações de política regional ou social e o principal objectivo das orientações consiste em
estabelecer um equilíbrio razoável entre estas considerações e a criação de um mercado comum com
uma concorrência livre e sem distorções. 
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212. O objectivo dos auxílios de emergência consiste em manter uma empresa temporariamente em
actividade enquanto se elabora um plano de reestruturação adequado. Desta forma, um auxílio de
emergência só poderá ser concedido por um período limitado de tempo, normalmente inferior a seis
meses. A Comissão considerou que a garantia com a duração de dezoito meses concedida pelo
Governo espanhol à empresa Gutierrez Asunce Corporacion (Guascor), relativa a empréstimos
comerciais, não satisfazia as condições de um auxílio de emergência.

213. Em conformidade com as orientações, a Comissão sujeitou a sua autorização de auxílios à
reestruturação a condições rigorosas, em especial que esses auxílios sejam, em princípio, concedidos
numa única operação. Além disso, o auxílio deve estar ligado a um plano de reestruturação capaz de
restabelecer a viabilidade a longo prazo da empresa num período de tempo razoável e com base em
perspectivas realistas quanto às suas futuras condições de funcionamento, de forma que não seja
necessário qualquer auxílio adicional. A Comissão considera que se trata de uma condição sine qua
non de aprovação dos auxílios à reestruturação128. Uma vez que determinadas garantias e regimes de
empréstimos suaves de emergência à reestruturação e concedidos na Alemanha a empresas em
dificuldade não excluíam, em princípio, a concessão reiterada de auxílios à mesma empresa e a favor
das mesmas operações, a Comissão reservou-se o direito de examinar individualmente tais auxílios.
Analogamente, uma vez que o plano de reestruturação da SANTANA Motor S.A., filial do grupo
SUZUKI Motor Corporation, era vago, pouco convincente e não visava restabelecer a viabilidade da
empresa, a Comissão não pôde autorizar o auxílio que o Governo espanhol se propunha conceder ao
abrigo desse plano e decidiu dar início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE.

214. A fim de compensar ao máximo os efeitos adversos sobre os concorrentes, os auxílios à
reestruturação de empresas integradas em sectores que registem excessos de capacidades estruturais
só podem ser concedidos se a empresa beneficiária reduzir a sua capacidade produtiva de forma real
e irreversível. Na sua aprovação do auxílio à reestruturação concedido à empresa italiana do sector dos
fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A., a Comissão salientou a importância de uma redução
irreversível da capacidade de produção da empresa e decidiu, além disso, que esta condição devia ser
respeitada até que os efeitos do auxílio sobre a concorrência na Comunidade fossem insignificantes.
Todavia, a Comissão não pôde aprovar uma garantia estatal a favor da empresa espanhola Guascor,
uma vez que o plano de reestruturação não previa reduções de capacidade em pelo menos um dos
sectores produtivos que registam excessos de capacidade na CE. 

A Comissão não pode, por si só, impor como condição a privatização de uma empresa que beneficie
de auxílios à reestruturação. Todavia, a obrigação de um Estado-membro privatizar uma empresa
beneficiária de auxílios pode ser um elemento decisivo para a Comissão apreciar a futura viabilidade
da empresa sem necessidade de auxílios adicionais. Todavia, na sua decisão relativa à compatibilidade
do auxílio à reestruturação a favor da empresa italiana do sector dos fertilizantes Enichem Agricultura
S.p.A., a Comissão tomou em consideração o compromisso assumido pelo Governo italiano de
privatizar a empresa. 

                                                            

128 Ver igualmente as Orientações Comunitárias para os auxílios estatais ao sector da aviação, JO C 350 de 10.12.1994,
p. 5.
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2.7. Treuhandanstalt

215. Em Janeiro, a Comissão fixou as condições aplicáveis em 1995 a auxílios à privatização nos
novos Länder. Estas condições foram anteriormente definidas em 1991129 e em 1992130. Na sequência
da dissolução da Treuhandanstalt, a Comissão decidiu que os procedimentos e critérios de avaliação
aplicáveis às privatizações em 1995 deveriam estar em maior sintonia com os aplicáveis noutros
Estados-membros. Após o período de transição de 1995, não existirão regras especiais. 

A Comissão analisou vários casos individuais de auxílio à privatização de empresas nos novos Länder.
De longe o mais importante dizia respeito à privatização das instalações petroquímicas da BSL (Buna,
Sächsische Olefinwerke, Leuna) à Dow Chemical. Em Novembro, a Comissão adoptou uma decisão
final que autorizava um auxílio de 5 000 milhões de ecus (9 500 milhões de marcos alemães) para a
reestruturação da BSL enquanto complexo integrado. 

3. Auxílios regionais

216. A Comissão prosseguiu o reexame dos regimes em vigor e das respectivas condições, bem como
dos mapas das regiões elegíveis para auxílios com finalidade regional (em conformidade com os
princípios de redução dos critérios populacionais e em coerência com os mapas dos fundos estruturais).
Foram adoptadas decisões relativas aos Países Baixos, Bélgica (excluindo a região do Hainaut),
Espanha e Itália. O exercício global de revisão dos mapas regionais está desta forma praticamente
concluído, havendo ainda um único país que tem de rever o seu mapa. No que diz respeito aos três
países que recentemente aderiram à Comunidade em 1 de Janeiro de 1995 (Áustria, Suécia e
Finlândia), a Comissão aceitou e adoptou os mapas que haviam sido determinados pelo Órgão de
Fiscalização da EFTA no âmbito do Espaço Económico Europeu em 1994. A Comissão prosseguiu
igualmente o exame, à luz dos artigos 92º e 93º do Tratado, da compatibilidade das intervenções dos
Fundos Estruturais em função dos diferentes objectivos e iniciativas comunitárias. 

D - Procedimentos (direitos dos autores das denúncias) 

217. No seu acórdão de 28 de Setembro de 1995, proferido no processo T-95/94
SYTRAVAL/Comissão, o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão de 31 de Dezembro de 1993
da Comissão de rejeitar uma denúncia relativa a um alegado auxílio estatal a favor da "Sécuripost",
uma filial dos correios franceses públicos, que opera em mercados sujeitos à concorrência. O TPI
considerou que a Comissão não tinha fundamentado adequadamente a rejeição de uma série de
alegações apresentadas pelos autores da denúncia relativamente ao tratamento preferencial reservado
à Sécuripost. 

A importância deste acórdão reside nas declarações do TPI relativamente aos direitos dos autores das
denúncias nos processos de auxílios estatais. O TPI deixou bem claro que a Comissão deve examinar
de forma imparcial e exaustiva todas as alegações apresentadas pelos autores da denúncia, não
podendo impor o ónus da prova relativo à existência e (in)compatibilidade de um auxílio estatal ao
autor da denúncia. Caso contrário, estar-se-ia a exigir aos autores da denúncia que obtivessem

                                                            

129 XXI Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 249.

130 XXII Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 349.
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informações para fundamentar as suas alegações que, em muitos casos, não poderiam obter sem a
Comissão como intermediária. Deste modo, a Comissão não pode justificar a falta de fundamentação
adequada ou a incapacidade de examinar determinadas alegações devido à insuficiência de informações
apresentadas pelos autores da denúncia. As conclusões do processo SYTRAVAL confirmam o acórdão
do TPI de 18 de Setembro de 1995 proferido no processo T-49/93 SIDE/Comissão. 

218. O procedimento de exame por parte da Comissão de medidas de auxílios estatais caracteriza-se
por duas fases, isto é, o exame preliminar da medida e o início do processo estabelecido no nº 2 do
artigo 93º do Tratado CE nos casos em que a Comissão, na sequência desse exame preliminar, tem
ainda dúvidas quanto à compatibilidade da medida com o mercado comum. Apesar de o Tratado prever
um procedimento em que os terceiros interessados são convidados a apresentarem as suas observações
no âmbito do processo iniciado nos termos do nº 2 do artigo 93º, tal não se verifica no caso do exame
preliminar. Uma vez estabelecida a compatibilidade do auxílio com o mercado comum sem qualquer
exame adicional, não se afigura necessário alertar terceiros interessados antes da decisão da Comissão.
Deste modo, a prática habitual da Comissão tem consistido em não conceder a terceiros interessados,
incluindo os autores da denúncia, o direito a audição no decurso do exame preliminar. O Tribunal de
Justiça apoiou esta posição numa série de acórdãos131. Todavia, para além da exigência de examinar
imparcial e exaustivamente todas as alegações apresentadas pelos autores da denúncia e de
fundamentar as razões da sua decisão, no caso SYTRAVAL o TPI impôs à Comissão, além disso, a
obrigação de em algumas circunstâncias dar início a um processo contraditório com os autores da
denúncia em casos que apresentam dificuldades a nível da qualificação de determinadas medidas como
auxílio estatal, antes mesmo de o procedimento previsto no nº 2 do artigo 93º ter sido iniciado. Uma
vez que se afigura que este acórdão impõe obrigações adicionais à Comissão no seu exame de
denúncias em casos que suscitem dúvidas quanto à existência de auxílio e se afigura ir contra a
jurisprudência constante do Tribunal de Justiça Europeu, a Comissão recorreu deste acórdão para o
Tribunal de Justiça Europeu. 

                                                            

131 Ver, em particular, o processo 84/82 Alemanha/Comissão, Col. 1984, p. 1451.
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E - Estatísticas

219. Ao longo do ano, a Comissão registou 680 notificações de novos auxílios ou de alterações de
auxílios existentes e 113 casos de auxílios não notificados132. Neste mesmo período, decidiu em 504
casos não levantar objecções. Em 57 casos decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo
93º do Tratado CE ou do nº 4 do artigo 6º da Decisão 3855/91/CECA. Este tipo de procedimento de
exame aprofundado conduziu, nomeadamente, a 22 decisões finais favoráveis, a 9 decisões finais
negativas e a 5 decisões finais sujeitas a condições. Finalmente, a Comissão propôs medidas adequadas
ao abrigo do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE contra 6 auxílios existentes.

Gráfico 1 : novos casos em 1995
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132 Estes valores não abrangem os auxílios nos sectores da agricultura, pesca, transportes e carvão.
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Gráfico 2 
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V - Actividades internacionais

A - Espaço Económico Europeu

220. Na sequência da adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia em 1 de Janeiro
de 1995, a Noruega e a Islândia eram os únicos países da EFTA signatários do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu (Acordo EEE). Em 1 de Maio de 1995, o Liechtenstein passou também a fazer
parte deste Acordo.

Mantiveram-se, em relação a estes três países, as regras de cooperação em matéria de concorrência
resultantes dos Acordo EEE e completadas pelos dispositivos de concertação informal, mas sistemática,
criados de comum acordo entre a Comissão e o Órgão de Fiscalização da EFTA133. 

Por outro lado, nos termos do artigo 172º do Tratado de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia
à União Europeia134, os processos relativos aos novos Estados-membros que estavam a ser tratados
pelo Órgão de Fiscalização da EFTA foram transmitidos à Comissão (cerca de 80 processos no que
se refere aos artigos 53º e 54º do Acordo EEE e cerca de 400 processos em matéria de auxílios).

B - Europa Central e Oriental, Estados Bálticos, novos Estados
independentes e países mediterrânicos 

1. Europa Central e Oriental 

221. No âmbito da estratégia de pré-adesão para os seis países associados da Europa Central e
Oriental (PECO)135, o Conselho Europeu de Essen de 1994 realçou a importância não só da política
de concorrência, mas também da melhoria da sua aplicação. Encarregou nomeadamente a Comissão,
juntamente com os Estados-membros, de criarem um programa de formação em matéria de política
de concorrência. A Comissão e as autoridades dos Estados-membros reuniram-se por diversas ocasiões
a fim de melhorarem a coordenação das suas acções e de lançarem uma acção conjunta significativa.
Funcionários dos seis países PECO associados e dos Estados Bálticos participaram numa acção de
formação colectiva de duas semanas na DG IV em Setembro (financiada pelo programa PHARE) e
visitaram em seguida individualmente uma autoridade de concorrência nacional nos Estados-membros
da União Europeia. Esta acção teve o maior êxito junto dos participantes. 

A assistência técnica ao abrigo do programa PHARE centrou-se até agora principalmente nos aspectos
da legislação em matéria de práticas anticoncorrenciais. Em 1996, centrar-se-á em especial nos
monopólios, directos exclusivos e auxílios estatais, consagrando especial atenção à aplicação efectiva
da legislação.

                                                            

133 XXII Relatório sobre a Política de Concorrência, pontos 85 a 89, e XXIV Relatório, ponto 399.

134 JO C 241 de 29.08.1994.

135 Os acordos europeus com a Roménia, República Checa, Bulgária e República Eslovaca entraram em vigor em 1 de
Fevereiro de 1995; os relativos à Polónia e à Hungria entraram em vigor em 1 de Fevereiro de 1994. As regras de
fundo em matéria de concorrência destes Acordos são basicamente as do Tratado de Roma; Ver XXIV Relatório
sobre a Política de Concorrência, ponto 401. 
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O Livro Branco da Comissão que fornece orientações relativamente à integração dos PECO136 realça
a importância de uma política de concorrência viável para as economias em transição e estabelece
quatro pilares (práticas anticoncorrenciais, concentrações, auxílios estatais e monopólios
estatais/direitos exclusivos) para a aproximação da legislação que deverá ser efectuada pelos países
associados. Registam-se progressos significativos no domínio das práticas anticoncorrenciais; apenas
um país associado não possui uma autoridade em matéria de concorrência. Após a adesão, estes países
irão aceitar todo o acervo comunitário, estando entretanto a ser fornecida assistência técnica.

No âmbito da aplicação dos Acordos Europeus, as regras relativas à concorrência aplicáveis às
empresas estão a ser adoptadas pelos conselhos da associação. Em matéria de auxílios estatais, está
a ser debatida uma proposta de um conjunto de regras, relativamente ao qual um país deu já o seu
acordo, estando a iniciar-se o processo formal de aprovação. Um outro país anunciou já o seu acordo. 
A Comissão tem desenvolvido diversas acções no sentido de divulgar a política de concorrência junto
de todos os agentes económicos nestes países. Na conferência de Brno, em Abril de 1995, o Director-
Geral da Concorrência dirigiu-se a uma vasta audiência, incluindo funcionários da concorrência e
representantes empresariais, tendo realçado a dimensão internacional da política de concorrência e a
importância da cooperação entre as autoridades de concorrência. Na conferência de Visegrad, de 19
a 21 de Junho de 1995, responsáveis pelas autoridades de concorrência dos PECO e funcionários da
DG IV discutiram problemas de concorrência específicos das economias em transição, bem como a
interacção entre as políticas referentes às práticas anticoncorrenciais e aos auxílios estatais; foi
acordado um programa de acção conjunto. Foi decidido, nomeadamente, criar uma rede para a
transferência electrónica de dados. No Outono, o Director-Geral da Concorrência visitou a Bulgária
e discutiu questões relativas aos auxílios estatais e monopólios. 

2. Estados Bálticos, Eslovénia e novos Estados independentes 

222. No âmbito da estratégia de pré-adesão dos Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia), os
Acordos de Comércio Livre (ACL), que contêm as mesmas regras em matéria de concorrência que os
Acordos Europeus com os PECO, entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1995. Estes ACL serão
proximamente substituídos por Acordos Europeus, assinados em Junho de 1995. Estes três Estados
deverão dar agora cumprimento às mesmas condições, para inclusão na estratégia de pré-adesão, que
as aplicadas pela União Europeia aos PECO. No que se refere às regras de aplicação, foram propostos
aos Estados Bálticos os mesmos conjuntos de regras que os relativos aos PECO. Um país notificou
o seu acordo de base, tanto no que se refere às regras aplicáveis às empresas como às referentes aos
auxílios estatais. Estão a decorrer negociações com a Eslovénia, relativamente a um Acordo Europeu. 

Foram assinados acordos de parceria e cooperação com a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão,
Quirguizistão e Moldávia; embora as regras de concorrência relativamente às quais se chegou a acordo
sejam menos rigorosas que as dos acordos PECO, os acordos incluem também uma cláusula relativa
à aproximação das legislações. A cooperação foi já iniciada, em especial através da prestação de
assistência técnica ao abrigo do programa TACIS. Neste contexto, foi financiada uma conferência
internacional organizada pela autoridades de concorrência russas no Outono de 1995, em Moscovo,
em que participou o assistente do Director-Geral da Concorrência. Em Maio e posteriormente em
Dezembro efectuaram-se reuniões de um grupo de trabalho em que participa a Rússia, que analisou
o modo de dar início à aplicação prática do Acordo de parceria e cooperação (APC).

                                                            

136 Livro Branco da Comissão relativo à preparação dos países associados da Europa Central e Oriental para a integração
no mercado interno da União (Maio de 1995), subscrito pelo Conselho Europeu de Cannes de Junho de 1995.
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3. Países mediterrânicos e Mercosul

223. Foram assinados acordos de associação com a Tunísia, Marrocos e Israel e estão a ser
actualmente negociados acordos semelhantes com a Jordânia, o Egipto e o Líbano. Estes acordos
incluem ou deverão incluir regras em matéria de concorrência, tal como as previstas nos Acordos
Europeus. O acordo relativo à criação de uma união aduaneira com a Turquia, que foi já assinado e
se encontra agora na fase de ratificação, inclui obrigações extremamente rigorosas relativamente à
aproximação das legislações, principalmente a legislação em matéria de concorrência, que deverão ser
cumpridas dentro de prazos especificados. 
Deve notar-se que, através de todos estes acordos bilaterais, se procede a um importante movimento
de harmonização das políticas. Esta situação é compatível com as recomendações do grupo de peritos
em matéria de política de concorrência na nova ordem comercial (ver infra). 

Estão a decorrer negociações com a Mercosul, que incluem alguns aspectos em matéria de
concorrência. 

C - América do Norte

224. O Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo
à aplicação dos respectivos direitos da concorrência foi aprovado pelo Conselho Europeu em 10 de
Abril de 1995. Simultaneamente, o Conselho aprovou o texto de uma carta dirigida aos Estados
Unidos clarificando a interpretação das Comunidades Europeias relativamente a determinadas
disposições do Acordo137.

Esta carta, que reflecte as declarações da Comissão feitas ao Conselho, esclarecia duas questões. 

Em primeiro lugar, as informações abrangidas pelas disposições do artigo 20º do Regulamento nº 17º,
ou por disposições equivalentes incluídas noutros regulamentos em matéria de concorrência, não
podem ser comunicadas pela Comissão às Autoridades de concorrência dos Estados Unidos, excepto
com o acordo expresso da fonte em causa. 

Em segundo lugar, cada uma das partes assegurou a confidencialidade de todas as informações
fornecidas confidencialmente pela outra parte e cada parte deverá utilizar todos os meios legais à sua
disposição para se opor à divulgação destas informações. A Comissão, após notificação às autoridades
de concorrência dos Estados Unidos, informará o(s) Estado(s)-membro(s) cujos interesses estão em
causa, das notificações enviadas à Comissão pelas Autoridades de concorrência dos Estados Unidos
e, após consulta de tais autoridades, informará o(s) Estado(s)-membro(s) de qualquer cooperação ou
coordenação a nível das medidas de aplicação. Relativamente a este último aspecto, contudo, a
Comissão respeitará os pedidos efectuados pelas Autoridades dos Estados Unidos no sentido de não
divulgar as informações fornecidas por essas Autoridades quando tal se revelar necessário para garantir
a confidencialidade.

A aprovação do Acordo pelos Estados-membros forneceu o impulso político e a segurança jurídica
necessários para redobrar as acções de cooperação entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos.

                                                            

137 JO L 95 de 27.4.1995, corrigido pelo JO L 131 de 15.6.1995.
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Durante o ano, prosseguiram de forma regular as notificações dos Estados Unidos à Comunidade
Europeia nos termos do Acordo, tendo-se alcançado um total de 35 (21 do Departamento da Justiça
e 14 da Comissão Federal de Comércio), 21 das quais se referiam a operações de concentração. As
notificações da Comunidade Europeia aos Estados Unidos, recomeçaram em 10 de Abril, após uma
pequena interrupção devido à incerteza acerca da situação jurídica do Acordo nos termos do direito
comunitário138. A Comunidade Europeia enviou 43 notificações aos Estados Unidos em 1995, sendo
30 correspondentes a operações de concentração.

As reuniões bilaterais de alto nível que se realizam duas vezes por ano entre a Comissão e as
Autoridades da concorrência dos Estados Unidos reiniciaram-se em 13 de Novembro, após uma
interrupção de dois anos. Os debates centraram-se na eficácia da actual cooperação bilateral, tendo sido
identificadas diversas áreas que necessitam de um estudo mais aprofundado. Foi também discutida a
cooperação futura a nível bilateral e multilateral no contexto do relatório do grupo de peritos em
matéria de política da concorrência na nova ordem comercial e da adopção, pelos Estados Unidos, do
"International Antitrust Enforcement Assistance Act" de 1994. Uma parte significativa da reunião foi
também dedicada aos mercados de inovação e suas relações com a política de concorrência.

Em 23 de Janeiro, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações com o Canadá relativamente
a um acordo de cooperação bilateral na área da concorrência139. Em 27 de Janeiro realizou-se uma
primeira ronda de negociações ao abrigo desta autorização, tendo-se registado progressos positivos na
definição das linhas gerais de um projecto de acordo. Este projecto de acordo foi debatido pelo grupo
dos assuntos económicos do Conselho em 6 de Março. Prevê-se que as negociações estarão concluídas
no primeiro semestre de 1996.

Em 14 de Novembro, realizou-se uma reunião informal entre a Comissão e o Serviço da Política de
Concorrência do Canadá destinada a trocar pontos de vista sobre a evolução recente da política de
concorrência nos Estados Unidos e no Canadá. 

D - Japão

225. As relações entre a DG IV e a Comissão japonesa para as práticas comerciais (CJPC), que é a
autoridade de concorrência japonesa, mantiveram-se estreitas durante o ano de 1995.

Em 22 de Novembro, realizou-se em Tóquio o terceiro seminário organizado em conjunto por ambas
as autoridades de concorrência. Os temas deste seminário incidiram sobre o papel da política de
concorrência numa economia mundializada e sobre o âmbito de aplicação da política de concorrência. 

A reunião bilateral anual entre a DG IV e a CJPC realizou-se em 24 de Novembro. As duas
autoridades de concorrência abordaram questões relativas às relações bilaterais, bem como matérias
de interesse comum, tais como a liberalização e a internacionalização das regras de concorrência.
Expuseram também reciprocamente as principais evoluções registadas a nível legislativo e a nível da
aplicação das regras de concorrência.

Intensificaram-se, por outro lado, os contactos formais e informais com as Autoridades japonesas
durante o ano de 1995. Assim, a DG IV transmitiu, no âmbito do "Plano de desregulamentação"

                                                            

138 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 413.

139 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 414.
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adoptado pelo Governo japonês em Maio, os seus requisitos em matéria de concorrência, no sentido
de uma aplicação mais alargada e mais rigorosa das regras de concorrência, da supressão de
praticamente todas as excepções a tais regras e do reforço da autoridades de concorrência (CJPC). 

E - Austrália e Nova Zelândia

226. Durante o ano de 1995 prosseguiram os contactos bilaterais com a Austrália. Durante as diversas
reuniões informais que se realizaram, os tópicos abordados incluíram os recentes desenvolvimentos
em matéria de política da concorrência na União Europeia e na Austrália, em especial na área da
desregulamentação, e a reforma do "Australian Competition Act".

F - Organizações multilaterais e outras questões internacionais 

1. OCDE

227. A DG IV colaborou activamente nos trabalhos da OCDE relativos à concorrência. Os principais
temas de trabalho incidiram sobre a convergência das legislações, a cooperação internacional e as
relações entre a política da concorrência e a política em matéria de comércio internacional, no contexto
da liberalização das trocas comerciais. Foram também empreendidos trabalhos sobre a aplicação das
regras de concorrência nos sectores liberalizados (telecomunicações e transportes marítimos); por
último, foram aprofundados alguns aspectos específicos ou sectoriais da aplicação da política de
concorrência ("failing firm" e "efficiency claims", integração vertical no sector do cinema, política de
concorrência e política do ambiente). 

A DG IV representa a Comissão no grupo de trabalho do Comité da Indústria da OCDE sobre as
medidas de apoio público. Através da sua experiência, a Comissão continuou a contribuir para o estudo
que se está a realizar a nível da OCDE relativo aos auxílios públicos no sector da indústria
transformadora. 

2. OMC

228. As negociações nos domínios sectoriais onde não pôde ser alcançado qualquer acordo no final
do "Uruguay Round" prosseguem activamente, nomeadamente em matéria de serviços de
telecomunicações de base. A União Europeia, no âmbito destas negociações, apresentou um projecto
de proposta que insiste nomeadamente na adopção de um calendário de liberalização externa
compatível com a liberalização efectuada no interior da União Europeia e nas garantias em termos de
independência dos órgãos de regulamentação. 

No domínio dos auxílios estatais, todos os Estados-membros concordaram com a proposta da Comissão
relativa a um procedimento de notificação e de declaração conjunto à Comissão e à Organização
Mundial do Comércio, alterando assim o actual sistema normalizado de notificação e de declaração
anual de auxílios estatais140. Na sequência desta alteração, a notificação de subvenções exigida pelo
Acordo da Organização Mundial de Comércio sobre as subvenções e medidas de compensação e a
declaração anual acima referida serão efectuados de uma só vez. A Comissão está convicta de que este
procedimento irá diminuir a carga administrativa dos Estados-membros, garantindo um elevado grau
de transparência. 

                                                            

140 Carta da Comissão D/20500 de 2.8.1995, que substitui a carta da Comissão SG(94) D/2484 de 22.2.1994.
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3. CNUCED

229. A DG IV está estreitamente associada aos trabalhos da CNUCED em matéria de práticas
comerciais restritivas. Participou nomeadamente na terceira Conferência das Nações Unidas
encarregada de rever o conjunto de princípios e de regras acordadas pela CNUCED na matéria.

4. Cooperação internacional

230. O grupo de peritos nomeado em 1994 pelo Comissário Van Miert para debater as possibilidades
de uma cooperação mais estreita entre as autoridades de concorrência apresentou o seu relatório em
Julho de 1995141, tendo feito diversas recomendações. Após ter analisado brevemente a possibilidade
de criar uma autoridade internacional em matéria de concorrência e um código mundial da
concorrência, o grupo abandonou esta ideia por não a considerar realista a curto ou a médio prazo. Em
vez disso, concluiu que se deveria começar pela introdução de um conjunto adequado de regras em
matéria de concorrência nos países que dele ainda não dispõem. A este respeito, o grupo recomendou
que deveria ser fornecida assistência pelos países que já adquiriram experiência nesta área. 

O grupo propôs uma abordagem que combina duas perspectivas. Em primeiro lugar, recomendou o
reforço da cooperação bilateral entre as autoridades de concorrência, tendo como prioridade o reforço
da cooperação existente com os Estados Unidos e o alargamento da cooperação bilateral com outros
países parceiros. 

A segunda e principal recomendação do grupo consistiu na criação de um quadro multilateral de
cooperação, uma vez que o grupo está convicto de que, mesmo reforçada, a cooperação bilateral não
poderá resolver todos os problemas que se deparam às autoridades de concorrência, nem criar as
condições necessárias para reforçar as regras da concorrência nos mercados de países terceiros. Um
acordo multilateral incluiria todos os elementos já incorporados nos acordos bilaterais, aos quais se
viria juntar um conjunto de regras mínimas em matéria de concorrência, uma cláusula de cortesia
positiva com carácter vinculativo e um mecanismo efectivo e progressivo de resolução de litígios.

Em 17 de Julho, a Comissão autorizou a apresentação do relatório ao Conselho e ao Parlamento com
o objectivo de lançar o debate com os principais parceiros da União e no âmbito das organizações
internacionais em questão. 

Numa reunião de Directores-Gerais das autoridades de concorrência dos Estados-membros, em 17 de
Outubro de 1995, chegou-se a acordo quanto à necessidade de criar um grupo de trabalho para analisar
os aspectos técnicos de determinadas recomendações do grupo. 

Este relatório foi também apresentado ao Parlamento Europeu, ao Comité do artigo 113º do Conselho
e aos parceiros da Comunidade membros da OCDE. As reacções iniciais foram positivas. 

                                                            

141 A política de concorrência na nova ordem comercial: reforço da cooperação e das regras internacionais [COM(95)
359 final].
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VI - Política de informação

231. Durante o ano de 1995, a Comissão prosseguiu activamente a sua campanha de informação do
público em matéria de política de concorrência. Tal como no passado, os comunicados de imprensa
sobre questões relacionadas com a concorrência continuaram a representar quase um terço do total dos
comunicados da Comissão. Dentro dos seus recursos limitados, o Serviço de Informação da DG IV
respondeu no ano transacto a mais de 1000 questões do público, enviando documentação relevante ou
fornecendo conselhos úteis. Devido à falta de recursos, nos últimos meses a maior parte das perguntas
foram respondidas através do envio de cartas-tipo que continham uma lista actualizada das publicações
da Comissão em matéria de concorrência acessíveis ao público142 (incluindo estudos e conferências
do pessoal da DG IV). Em colaboração com o Serviço das Publicações Oficiais, a DG IV publicou
em 1995 diversos livros de referência sobre legislação em matéria de concorrência, enquanto o Boletim
sobre a política de concorrência comunitária, publicado três vezes por ano e que tem uma tiragem
de 17 000 exemplares, foi considerado como uma fonte de informação extremamente importante na
matéria. Estão a ser preparadas, para 1996, diversas novas publicações e a DG IV prevê introduzir
dados no EUROPA, o servidor das Instituições europeias no World Wide Web143.

                                                            

142 Para mais informações e para a obtenção da última lista de publicações comunitárias em matéria de concorrência
acessíveis ao público é favor contactar a "Cellule Information" da DG IV, C150 00/158, Wetstraat 200 rue de la Loi;
B-1049 Bruxelas tel. (+32-2) 295 76 20, fax. (+32-2) 295 54 37, correio electrónico : X400: c=BE;a=RTT;
p=CEC;o=DG4;s=INFO4, Internet: Info4@dg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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Anexo : processos analisados no relatório

1. Artigos 85º e 86º e artigo 90º

Processo Número do parágrafo

Aeroporto nacional de Bruxelas 120

Atlas-Phoenix 57

ATR/BAe 61-62

BASF/Accinauto 36

Coapi 89

Gas Interconnector 82

ICG/CCI Morlaix 40,43

Inmarsat-P 59

Lufthansa/SAS 77-78

Omnitel Pronto Italia 109

Organon 37-38

Pelikan/Kyocera 87

TACA 73

Unilever/Mars 40,41

Van Marwijk/FNK-SCK 40,42

Vebacom 111

2. Controlo das operações de concentração

Processo Número do parágrafo

ABB/Daimler Benz 139

Crown Cork e Seal/Carnaud MetalBox 141

Glaxo/Wellcome 142

Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145

Mercedes Benz/Kässbohrer 135,137

Nordic Satellite Distribution 133

Orkla/Volvo 140

Perrier 147

Repola Corporation/Kymmene 144

RTL/Veronica/Endemol 134

Siemens/Italtel 135-136

Swissair/Sabena 76,143
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3. Auxílios estatais

Processo Número do parágrafo

Air France 177, 178

AOM 181

BSL (Buna, Sächsiche Olefinwerke, Leuna) 215

CGM 185

Chrysler 171

Correios franceses 198

Crédit Lyonnais 197

DAF Belgium 168

DAF Netherlands 168

EM-Filature 159

Enichem Agricultura S.p.A. 159, 214

Ferries Golfo De Viscaya 184

Ferrovie dello Stato S.p.A. 189

Fiat Mezzogiorno 171

Ford Genk 167

Ford Valencia 169

Ford/VW Setubal 171

Guascor (Gutierrez Asunce Corporacion) 212

Impostos sobre a energia nos Países Baixos 206

Instituto para o Desenvolvimento da Andaluzia 159

Kimberley-Clark 158

Lech-Stahlwerke GmbH 159

Leuna-Werke GmbH 162

Lisnave 159

Lufthansa 180

Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH 160

NedCar-Volvo/Mitsubishi 171

Opel Austria 169

Opel Eisenach 171

Programa de energia dinamarquês 202, 206

Regime de auxílios ao emprego na Suécia 202

ROSCOs 189

Rover 171

Santana Motor SA 213

SEAT-Volkswagen 168

Sector do calçado em Itália 203

Siemens Nixdorf AG/Mainz 157

SNF 171

Swissair-Sabena 179

Sytraval 209

TAP 177

Textilwerke Deggendorf GmbH/Comissão 154
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I -  Defesa da concorrência : artigos 85º e 86º do Tratado CE - artigos 65º
e 66º do Tratado CECA 

A - Síntese dos casos

1. Proibições

1.1. Acordos horizontais

C.O.A.P.I.

Na sequência de uma denúncia, a Comissão adoptou uma decisão através da qual ordenou ao
Colégio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) que pusesse termo às
disposições do seu regulamento interno que prevêem a fixação, através da sua assembleia
geral, de tarifas mínimas de honorários obrigatórias, bem como às decisões adoptadas
anualmente por esta assembleia para fixar as tarifas mínimas.

O C.O.A.P.I. é a organização profissional dos agentes da propriedade industrial em Espanha,
que agrupa todos os membros desta profissão liberal que exercem actividades neste
Estado-membro. Inscreve-se no âmbito de uma lei geral que classifica os "colégios" (ordens
profissionais) como entidades de direito público protegidas por lei e reconhecidas pelo Estado,
dotadas de personalidade jurídica própria e de capacidade para a realização dos seus
objectivos. Estes objectivos consistem na regulamentação do exercício da profissão, na
representação exclusiva e na defesa dos interesses profissionais dos membros. 

Com base na jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, segundo a qual o conceito de
empresa engloba todas as entidades que exerçam uma actividade económica,
independentemente do seu estatuto jurídico e da sua forma de financiamento, a Comissão
qualificou os membros do C.O.A.P.I. como empresas e o C.O.A.P.I. como associação de
empresas na acepção do artigo 85º do Tratado. 

As infracções verificadas dizem respeito às tarifas relativas aos serviços fornecidos pelos
membros do C.O.A.P.I. aos utilizadores não residentes em Espanha que desejam obter um
direito de propriedade industrial neste Estado-membro, bem como às tarifas mínimas cobradas
aos clientes residentes em Espanha e relativas a prestações no estrangeiro.

Trata-se de restrições que afectam de forma significativa as trocas entre Estados-membros uma
vez que os membros desta ordem profissional detêm, em conjunto, o monopólio do comércio
relativo aos serviços fornecidos aos clientes estabelecidos no estrangeiro e que, no que se
refere aos serviços fornecidos aos clientes residentes em Espanha, ocupam uma posição
preponderante devido à sua especialização e à "imagem de marca" associada aos membros do
C.O.A.P.I.

A Comissão considera que, embora a qualidade das prestações constitua um elemento
essencial de concorrência entre os membros das profissões liberais, não poderá implicar uma
exclusão da concorrência em matéria de preços.
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As condições de acesso à profissão, nomeadamente o elevado nível de valores morais exigido
aos membros do C.O.A.P.I., constituem garantias suficientes da qualidade das suas prestações.
A fixação colectiva de de honorários mínimos não se afigura, assim, um meio necessário para
garantir a qualidade das prestações. 

A existência de uma lei geral que permite que, em Espanha, as ordens profissionais fixem os
honorários mínimos das profissões liberais não impede que a Comissão aplique o nº 1 do
artigo 85º do Tratado CE às decisões do C.O.A.P.I. em causa. Com efeito, o Tribunal de
Justiça confirmou por diversas ocasiões que o quadro jurídico em que os acordos são
concluídos é irrelevante para efeitos da aplicação desta disposição do Tratado.

Esta decisão da Comissão revela claramente que as profissões liberais são abrangidas pelas
regras de concorrência do Tratado, mesmo nos casos em que os seus comportamentos
restritivos são autorizados pela legislação nacional.

Por outro lado, permitirá desenvolver a aplicação das regras da concorrência às profissões
liberais, à medida que os casos se apresentam, e pôr termo, nomeadamente, aos acordos de
preços e a certas restrições de concorrência que não se afiguram necessárias para garantir a
ética, a dignidade profissional, a reputação da profissão ou a qualidade das prestações. 

Dresser /Ingersoll /General Electric /Nuovo Pignone

Em 2 de Setembro de 1994, a Dresser Industries, a Ingersoll-Rand, a General Electric e a Nuovo
Pignone notificaram à Comissão um projecto de aquisição à General Electric, pela Dresser e pela
Ingersoll-Rand, de uma participação minoritária de 12% cada na Nuovo Pignone. A Dresser e a
Ingersoll-Rand são, através das suas empresas comuns Ingersoll-Dresser Pump e Dresser-Rand,
concorrentes directos da Nuovo Pignone. 

Na sequência da intervenção da Comissão Europeia, as duas empresas alemãs, Dresser e
Ingersoll-Rand, abandonaram o seu projecto de participação enquanto accionistas minoritários na
Nuovo Pignone, que continua a ser detida pela General Electric.

As investigações demonstraram que a produção da Dresser-Rand e a da Nuovo Pignone no domínio
dos compressores de gás processado quase se sobrepunham. Trata-se de empresas líderes, a nível
mundial, no sector da tecnologia de compressores. A cooperação neste sector poderia conduzir a uma
posição dominante inaceitável nalguns domínios de aplicação, tais como o transporte e a distribuição
de gás natural.

Acordo sobre a Conferência Transatlântica (TACA)

A Comissão decidiu, em 27 de Junho de 1995, enviar uma comunicação de acusações às seis empresas
marítimas membros do TACA, anunciando-lhes a sua intenção de levantar a imunidade relativa à
aplicação de coimas de que beneficiavam, por força da notificação deste acordo, no que se refere às
actividades de fixação de preços sobre o segmento terrestre do transporte multimodal que oferecem.

Em 5 de Julho de 1994, as partes no Acordo TACA notificaram à Comissão este Acordo, nos termos
do artigo 12º do Regulamento nº 4056/86 do Conselho, com o objectivo de beneficiar de uma isenção
individual ao abrigo do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE. O TACA constitui uma versão revista do
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TAA (Trans Atlantic Agreement). A Comissão havia adoptado, em 19 de Outubro de 1994, uma
decisão em que proibia o TAA.1

O acordo TACA notificado à Comissão contém acordos de fixação de preços aplicáveis aos serviços
de transporte terrestre oferecidos pelos seus membros aos carregadores no território da Comunidade,
no âmbito de operações de transporte multimodal de contentores entre a Europa do Norte e os Estados
Unidos.

A Comissão analisou este tipo de acordos de fixação de preços no segmento terrestre do transporte,
não só na decisão TAA, mas também na decisão2 que adoptou em 21 de Dezembro de 1994 contra
a FEFC, conferência marítima que opera entre a Europa e o Extremo Oriente. Foi também examinado
em termos mais gerais no relatório relativo à aplicação das regras de concorrência aos transportes
marítimos3, que a Comissão apresentou ao Conselho em Junho de 1994.

Nesse relatório, a Comissão considerou em primeiro lugar que tais práticas não podiam beneficiar da
isenção por categoria concedida às conferências marítimas através do Regulamento nº 4056/85, uma
vez que tal isenção apenas abrangia as actividades marítimas das conferências e não as suas
actividades terrestres.

A Comissão considerou seguidamente que constituíam infracções ao nº 1 do artigo 85º do Tratado CE
e que não podiam beneficiar de uma isenção individual nos termos do nº 3 do artigo 85º e do artigo
5º do Regulamento nº 1017/68 do Conselho.

À luz destes precedentes, a Comissão é de opinião, no termo do seu exame provisório, que os acordos
de fixação de preços terrestres do TACA constituem uma grave e manifesta infracção ao nº 1 do artigo
85º, não podendo beneficiar de uma isenção individual ao abrigo do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE.

Uma vez que estavam reunidas as condições necessárias para levantar a imunidade relativa à aplicação
de coimas, a Comissão considerou necessário dar início ao processo para o efeito, através do envio
de uma comunicação de acusações informando os membros do TACA da sua intenção.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

As partes

A FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) é uma associação de empresas
neerlandesas de locação de gruas móveis. O seu objectivo, consagrado nos estatutos, consiste na
promoção dos interesses das empresas de locação de gruas, em especial os dos membros da FNK, e
em fomentar os contactos e a cooperação entre membros, no mais lato sentido possível. Em meados
de 1994, a Associação contava 196 membros.

O SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) foi criado em 1984 por iniciativa da FNK, com
vista a garantir, através de um sistema de certificação, a qualidade das gruas e outro equipamento
utilizado no sector da locação de gruas, bem como a das empresas do sector e respectivo pessoal e

                                                            

1 JO L 376 de 31.12.94, p. 1.
2 JO L 378 de 31.12.94, p. 17.
3 SEC(94) 933 final, adoptado pela Comissão em 8 de Junho de 1994.
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instalações. Em meados de 1994, tinham aderido ao sistema SCK 190 empresas, das quais a grande
maioria era igualmente membro da FNK.

A denúncia foi apresentada por outras empresas do sector da locação de gruas móveis. Na altura em
que a denúncia foi apresentada, nenhum dos seus autores se encontrava filiado na FNK nem tinha
aderido ao SCK. Os autores da denúncia alegam que sofreram prejuízos graves pelo facto de os
aderentes ao sistema SCK estarem proibidos de lhes alugarem gruas.

O mercado relevante

As gruas móveis são essencialmente utilizadas na construção, na indústria petroquímica e no sector
dos transportes. O sector da locação de gruas caracteriza-se pela locação em larga escala de gruas
suplementares a outras empresas do mesmo ramo, como forma de racionalizar o equipamento e de
optimizar a capacidade de utilização. Segundo a FNK, existiam nos Países Baixos, na altura da
notificação, cerca de 350 empresas de locação de gruas, cujo volume de negócios total ascendia,
aproximadamente, a 450 milhões de ecus. Um estudo independente sobre o sector realizado em 1990
estimou a parte de mercado em 1992 dos membros da FNK e dos titulares de certificados SCK em
cerca de 78%; segundo a FNK e SCK essa parte de mercado seria, em 1992, de cerca de 51%.
Segundo a FNK, devido a problemas de transporte, a maior parte das gruas opera num raio de 50
quilómetros, facto que, para as empresas de outros Estados-membros, limita o mercado dos Países
Baixos aos territórios próximos das fronteiras belga e alemã.

Infracções ao nº 1 do artigo 85º

FNK

Até ter sido proferido um acórdão por um tribunal nacional em Fevereiro de 1992, as regras da FNK
impunham aos membros que cobrassem preços "razoáveis" pela locação das gruas e exigiam a
aplicação das condições gerais por ela determinadas, nomeadamente as disposições em matéria de
preços. Nos termos dos estatutos, um membro que violasse estas regras poderia ser expulso da
associação. A FNK publicou cálculos relativos aos custos, com base nos quais recomendou as tarifas
a praticar. Estas tarifas e as tarifas que as empresas de locação de gruas aplicam entre si relativamente
à locação de gruas suplementares foram regularmente debatidas por empresas de locação de gruas de
determinadas categorias. A FNK participou nestes debates. Os preços recomendados conjuntamente,
que podem ou não ter sido respeitados na prática, permitiram prever, com uma elevada fiabilidade,
qual a política de preços dos concorrentes. De acordo com as decisões da Comissão e a jurisprudência
do Tribunal de Justiça, o sistema de preços recomendados é abrangido pelo nº 1 do artigo 85º do
Tratado CE.

SCK

As disposições do sistema SCK proibiam as empresas aderentes de alugarem gruas suplementares a
empresas não aderentes, a designada "inhuurverbod" (proibição de locação). As empresas que
violassem esta regra poderiam ser expulsas do sistema. Esta proibição não só restringe a liberdade de
acção das empresas aderentes e, por conseguinte, a concorrência, como impede também
consideravelmente o acesso de terceiros ao mercado neerlandês. As empresas estabelecidas noutros
Estados-membros são efectivamente excluídas deste mercado em razão dos requisitos impostos pelo
sistema SCK aos seus aderentes. De qualquer modo, o sistema de certificação SCK não era
integralmente aberto e não aceitava garantias equivalentes oferecidas por outros sistemas. Nestas
circunstâncias, a proibição de alugar gruas adicionais é abrangida pelo nº 1 do artigo 85º. Uma vez
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que as empresas aderentes ao sistema SCK detêm partes de mercado substanciais, os efeitos sobre a
estrutura competitiva neste mercado eram consideráveis.

A SCK só levantou a proibição em causa quando um acórdão interlocutório de um Tribunal neerlandês
de Outubro de 1993 a obrigou a tal. O acórdão do Tribunal nacional manter-se-ia em vigor até à
tomada de uma decisão final pela Comissão.

Processo e conclusões

A imunidade em relação a coimas resultante das notificações da FNK e SCK no início de 1992 foi
retirada nos termos do nº 6 do artigo 15º pela Decisão 94/272/CE da Comissão de 13 de Abril de
19944, que considerou a proibição "inhuurverbod" abrangida pelo nº 1 do artigo 85º e, uma vez que
a infracção não era indispensável, não poderia ser concedida uma isenção nos termos do nº 3 do artigo
85º. Posteriormente, prosseguiu o processo principal nos termos do nº 1 do artigo 85º. A comunicação
das acusações do processo principal foi enviada em Outubro de 1994 e, na sua resposta escrita, a FNK
e SCK abdicaram do direito de serem ouvidas.

A Decisão considera que a FNK aplicava um regime de preços recomendado desde há cerca de doze
anos e que o sistema SCK fechava o mercado de locação de gruas nos Países Baixos e territórios
circundantes ao proibir os aderentes de alugarem gruas suplementares a não aderentes. Trata-se de
infracções ao nº 1 do artigo 85º, não podendo ser concedida uma isenção nos termos do nº 3 do artigo
85º. A apreciação da proibição "inhuurverbod" tem lugar à luz do contexto jurídico-económico em que
se insere, em especial à luz do sistema de certificação, o qual não observa as condições de abertura
e aceitação de outros sistemas de garantias equivalentes. A Decisão exige à FNK e SCK que ponham
termo à infracção, se ainda o não tiverem feito, e aplica coimas à FNK e SCK.

1.2. Acordos verticais

BASF/Accinauto

A Comissão aplicou, em 12 de Julho de 1995, uma coima de 2,7 milhões de ecus ao fabricante alemão
de produtos de pintura para automóveis, BASF Lacke+Farben (BASF L+F), uma coima de 10 000 ecus
ao seu distribuidor exclusivo para a Bélgica e Luxemburgo, a SA Accinauto, através de uma decisão
em que conclui que estas empresas violaram o nº 1 do artigo 85º do Tratado CE.

O processo foi iniciado na sequência de uma denúncia apresentada à Comissão por dois importadores
paralelos britânicos de produtos de pintura para automóveis da marca Glasurit. Na sua denúncia,
alegavam que o distribuidor exclusivo belga, junto do qual se abasteciam de produtos Glasurit, havia
cessado todos os fornecimentos durante o Verão de 1990, na sequência da intervenção da BASF L+F.

Na sequência de investigações efectuadas pelos funcionários da Comissão junto da BASF L+F, da
BASF Coatings & Inks (filial do grupo BASF e distribuidor para o Reino Unido dos produtos
Glasurit) e do distribuidor belga, a Comissão concluiu que a obrigação contratual do distribuidor
exclusivo de "transferir para a BASF L+F todas as encomendas dos clientes estabelecidos fora do seu
território exclusivo" constitui uma restrição da concorrência. Esta obrigação tem nomeadamente por
consequência que quem decide sobre o abastecimento dos importadores paralelos de outros
Estados-membros não é o distribuidor exclusivo, mas a BASF L+F. 

                                                            

4 JO L 117 de 7.5.1994, p. 30.
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Esta interpretação do contrato foi confirmada pela aplicação constante da mesma pelas partes nas suas
relações comerciais: 
- em Março de 1986, o distribuidor exclusivo belga obteve da BASF L+F uma "autorização

especial" para iniciar as entregas ao autor da denúncia;
- em Junho de 1989, a BASF L+F solicitou ao seu distribuidor exclusivo que deixasse de

exportar, pondo assim termo às exportações inicialmente autorizadas pela BASF L+F;
- o distribuidor exclusivo não respeitou esta proibição de abastecer o autor da denúncia entre

Julho de 1989 e finais de Maio de 1990, tendo subsequentemente respeitado esta obrigação
contratual sem quaisquer restrições. 

Na determinação do montante das coimas, a Comissão considerou que a infracção era susceptível de
impedir a realização de um dos objectivos fundamentais do Tratado, ou seja, a integração do mercado
interno. Assim, os factos incriminados foram considerados como uma grave infracção ao direito
comunitário.

O montante da coima imposta ao distribuidor exclusivo belga toma em consideração o facto de este
depender economicamente da BASF L+F e de esta última ter explorado essa dependência para impor
os seus interesses económicos.

Dunlop Slazenger/Newitt a.o. (All Weather Sports)

A Comissão considera que qualquer empresa que adquire toda ou parte significativa das actividades
de outra empresa que cometeu uma infracção passível de coima se torna responsável pelo pagamento
dessa coima. Na sequência do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 28 Abril de 1994
(Processo T-38/92), a Comissão considerou que a All Weather Sports Benelux era responsável pela
coima relativa à infracção ao nº 1 do artigo 85º cometida pela All Weather Sports BV (ver Decisão
da Comissão de 18 de Março de 1992, JO L 131, p. 32), uma vez que adquiriu as actividades
económicas da All Weather Sports BV. Contudo, uma vez que entretanto a All Weather Sports
Benelux tinha cessado todas as suas actividades, não possuindo quaisquer activos, a Comissão decidiu
não dar seguimento ao processo.

1.3. Abuso de posição dominante

Irish Continental Group v. CCI Morlaix

Na sequência de uma denúncia do operador de ferries irlandês Irish Continental Group, a Comissão
decidiu, em 16 de Maio de 1995, adoptar medidas provisórias contra a Câmara de Comércio e de
Indústria de Morlaix, Bretanha, França. A Comissão considerou prima facie, que a Câmara de
Comércio tinha abusado da sua posição dominante enquanto operador do Porto de Roscoff, situado
na Bretanha, uma vez que recusou autorizar o acesso do ICG às instalações deste porto, em violação
do artigo 86º do Tratado CE de que resultariam prejuízos sérios e irreparáveis para o denunciante. A
Comissão ordenou à CCI que autorizasse o acesso do ICG ao porto de Roscoff até 10 de Junho de
1995 (ou outra data acordada pelas partes).

O ICG apresentou um pedido de acesso ao porto de Roscoff junto da CCI de Morlaix em Novembro
de 1994, a fim de iniciar um serviço de ferry entre a Irlanda e a Bretanha em Maio de 1995. Na
sequência de negociações, em 16 de Dezembro de 1994 as partes chegaram a um acordo de princípio
quanto ao acesso do ICG ao porto de Roscoff para a época que se iniciaria em 27 de Maio de 1995,
tendo também chegado a acordo relativamente ao programa das escalas e a um determinado número
de questões técnicas.
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Na sequência do acordo de princípio concluído em Dezembro de 1994, a ICG anunciou os seus
serviços para a Roscoff, tendo começado a aceitar reservas. Contudo, em Janeiro de 1995, a CCI de
Morlaix indicou a intenção de suspender as negociações.

Após a apresentação da denúncia do ICG junto da Comissão, as negociações continuaram, mas as
partes não chegaram a qualquer acordo.

A Comissão decidiu que o comportamento da CCI de Morlaix correspondia, prima facie, a uma recusa
injustificada de prestação serviços.

O porto de Roscoff é actualmente o único porto com condições para fornecer, em França, as
instalações portuárias indispensáveis à operação de serviços de ferry entre a Bretanha e a Irlanda, um
mercado que, em 1994, atingiu 100 000 passageiros. Na altura da decisão, só uma empresa de ferries,
a Brittany Ferries, operava entre a Irlanda e a Bretanha.

As medidas provisórias obrigaram assim a CCI de Morlaix a tomar as medidas necessárias para
assegurar o acesso do ICG ao porto de Roscoff a partir de 10 de Junho de 1995 e até ao final da época
de Verão, na pendência de uma decisão final da Comissão na matéria. Contudo, as partes chegaram
subsequentemente a acordo quanto a um contrato de cinco anos com início em 14 de Junho de 1995,
tendo o ICG retirado a sua denúncia.

As medidas provisórias não se justificam apenas para permitir a entrada de outro operador no mercado.
Neste caso, a Comissão considerou que a Irish Ferries tinha sido levada a crer que podia iniciar as
suas operações, sendo a CCI de Morlaix amplamente responsável pela situação que se veio a
desenvolver.

2. Autorizações

2.1. Acordos horizontais

a) Alianças estratégicas

Atlas/Phoenix5

Durante o ano de 1995, a Comissão chegou a uma fase avançada da sua análise da segunda aliança
estratégica na área das telecomunicações, formalmente notificada nos termos do Regulamento nº 17,
que envolvia os operadores públicos de telecomunicações francês e alemão, France Telecom (FT) e
Deutsche Telekom (DT), respectivamente, e a Sprint Corporation dos Estados Unidos. A primeira
aliança estratégica notificada à Comissão, a empresa comum CONCERT, entre a British
Telecommunications e a MCI Corporation dos Estados Unidos, foi isenta através de uma decisão
formal da Comissão em 19946. Os acordos que envolvem a FT, a DT e a Sprint foram notificados
como duas operações distintas, mas relacionadas, tendo o conjunto de acordos ATLAS sido notificado
em 16 de Dezembro de 1994 e o conjunto de acordos PHOENIX em 29 de Junho de 1995. Ambas
as operações foram consideradas como empresas comuns de carácter estrutural susceptíveis de
beneficiarem de um tratamento acelerado.

                                                            

5 A operação Phoenix designa-se agora Global One.
6 Decisão da Comissão de 27 de Julho de 1994, JO L 223 de 27.8.1994, p.36.
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O projecto ATLAS inclui uma empresa comum propriedade, em partes iguais, da France Telecom (FT)
e da Deutsche Telekom (DT), constituindo igualmente um meio para a participação da DT e da FT
na operação PHOENIX. A estrutura da empresa ATLAS terá dois níveis: uma empresa gestora de
participações sociais estabelecida em Bruxelas, a Atlas S.A., que será constituída sob a forma de
sociedade anónima ao abrigo do direito belga. A Atlas S.A. disporá de três filiais operacionais, uma
em França (Atlas França), uma na Alemanha (Atlas Alemanha) e outra para o resto da Europa. Tanto
a nível europeu como a nível nacional, a ATLAS pretende atingir dois mercados de produto distintos,
relativos aos serviços de telecomunicações de valor acrescentado, ou seja, o mercado de serviços
avançados de telecomunicações para empresas (serviços de dados, serviços de aplicações de valor
acrescentado, tais como os serviços de transmissão de mensagens e videoconferências, serviços de rede
inteligente e serviços de rede integrados GSAT - terminais de muito pequena abertura) e o mercado
dos serviços de comunicações de dados normalizados de baixo nível com comutação de pacotes.

Os acordos PHOENIX compreendem duas operações principais: (i) a FT e a DT deverão adquirir
individualmente uma participação de aproximadamente 10% no capital da Sprint e (ii) a ATLAS e a
Sprint irão criar uma empresa comum, a PHOENIX, para a prestação de serviços de telecomunicações
globais aperfeiçoados e de valor acrescentado. Os mercados em que a PHOENIX exercerá
especificamente a sua actividade são (i) o mercado dos serviços avançados de telecomunicações para
empresas, tanto a nível global como regional, (ii) o mercado global dos serviços para viajantes, tais
como os cartões de chamada telefónica, e (iii) o mercado dos serviços de transporte para operadores,
isto é, o aluguer da capacidade de transmissão e a prestação de serviços conexos a terceiros operadores
de telecomunicações que é, por definição, um mercado internacional.

Tal como notificados, os acordos ATLAS e PHOENIX levantavam diversos problemas a nível da
concorrência, em especial no que se refere aos mercados nacionais dos parceiros da EU nas operações,
em que a FT e a DT detêm posições dominantes de direito e de facto no que se refere a diversos
serviços de telecomunicações e à oferta de infra-estruturas. Durante o procedimento de notificação,
estas questões foram tratadas quer através de alterações aos acordos iniciais, quer através de
compromissos assumidos pelas partes perante a Comissão. A evolução geral da liberalização dos
mercados de telecomunicações francês e alemão é também fundamental para efeitos da avaliação que
a Comissão fará das operações notificadas e os compromissos dos governos respectivos constituíram
um requisito prévio para que a Comissão considerasse a possibilidade de adoptar um parecer favorável
relativamente aos acordos.

As partes e os Governos francês e alemão assumiram diversos compromissos específicos e básicos,
por forma a permitir que a Comissão lançasse o processo formal conducente à adopção de uma decisão
positiva:

- os Governos francês e alemão assumiram um compromisso firme no sentido da liberalização da
infra-estrutura alternativa de telecomunicações para a prestação de serviços de telecomunicações
liberalizados, isto é, com excepção dos serviços básicos de telefonia vocal, até 1 de Julho de
1996, bem como da liberalização integral de todos os serviços de telecomunicações, incluindo
os serviços públicos vocais, e respectiva infra-estrutura, até 1 de Janeiro de 1998;

- até à liberalização completa dos mercados de telecomunicações em França e na Alemanha,
prevista para 1 de Janeiro de 1998, as redes públicas de dados comutados em França e na
Alemanha, a Transpac e a Datex-P, respectivamente, permanecerão separadas da empresa comum
ATLAS, criada pela France Telecom e pela Deutsche Telekom;
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- A France Telecom e a Deutsche Telekom acordaram em conceder e em manter o acesso às suas
redes públicas nacionais de dados comutados em França e na Alemanha numa base não
discriminatória, aberta e transparente, a todos os prestadores que ofereçam serviços de dados de
baixo nível (os denominados X.25); a fim de assegurar um acesso não discriminatório no futuro,
os compromissos das partes incidem igualmente sobre quaisquer protocolos de interconexão
normalizada de aplicação geral susceptíveis de alterar a norma em vigor, substituí-la ou com ela
coexistir;

- A France Telecom e a Deutsche Telekom acordaram em não conceder quaisquer subvenções
cruzadas; para este efeito, todas as entidades criadas ao abrigo dos acordos relativos à ATLAS
e à PHOENIX serão instituídas enquanto entidades distintas, separadas das empresas-mãe e
sujeitas a uma auditoria periódica e normal, a fim de assegurar que as relações entre estas
empresas e a France Telecom e a Deutsche Telekom assentam em condições normais de
concorrência;

- A France Telecom aceitou vender a filial INFO AG, um importante concorrente da Datex-P no
mercado alemão de serviços de redes de dados.

Nos termos do nº 3 do artigo 19º foi publicada, no Jornal Oficial em Dezembro de 1995, uma
comunicação que descreve pormenorizadamente os acordos notificados e as alterações e compromissos
assumidos pelas partes e pelos Governos, convidando os terceiros interessados a apresentarem as suas
observações. A decisão final deste processo, que tomará em consideração tais observações, está
prevista para meados de 1996.

b) Empresas comuns e outras formas de cooperação

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

Em Agosto de 1994, a Sony Corporation apresentou à Comissão um pedido de isenção ou de
certificado negativo relativo a uma série de acordos relacionados com a concessão de licenças de
patente no âmbito do desenvolvimento e exploração do sistema de Minidiscs (MD), que é um novo
sistema audiodigital portátil que permite a gravação. Consiste, por um lado, num equipamento lógico,
que inclui a reprodução - apenas discos ópticos ("Premastered MD Discs") e discos magneto-ópticos
que permitem a gravação ("Recordable MD Discs") - e, por outro, num equipamento de base, que
inclui leitores de mini-discos (apenas destinados à leitura dos "Premastered MD" e dos "Recordable
MD") e gravadores de mini-discos (que podem gravar "Recordable MD Discs" e reproduzir
"Premastered e Recordable MD Discs").

As restantes principais partes nos acordos são a Philips International BV e a Matsushita Electric
Industrial Company Ltd.

Apesar de os acordos incluírem restrições à concorrência abrangidas pelo nº 1 do artigo 85º do
Tratado, nomeadamente o agrupamento das patentes e de saber-fazer juntamente com a uniformização
das especificações, a Comissão considerou existirem motivos suficientes para uma isenção nos termos
do nº 3 do artigo 85º.

A Comissão informou a Sony, em 3 de Julho de 1995, através de um ofício de arquivamento, que
estavam preenchidos os critérios de isenção.
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Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

A criação de uma empresa comum, a Aspen, entre a Union Carbide Corporation e a Elf Atochem, foi
aprovada através de um ofício de arquivamento. A empresa comum desenvolve a sua actividade no
sector das especialidades de polietileno (resinas e compostos).

Através desta operação, as partes transferirão para a empresa comum algumas das suas actividades
europeias em matéria de especialidades de polietileno, principalmente fios e cabos eléctricos de cor
branca.

Esta operação permitirá à UCC deixar de importar no mercado europeu especialidades de polietileno
utilizadas no fabrico de cabos e fios eléctricos. A Elf Atochem transferirá para a Aspen as suas
actividades no domínio dos fios e cabos eléctricos. A empresa comum passará assim a produzir uma
gama completa destas especialidades.

A Elf Atochem transferirá igualmente para a empresa comum algumas das suas unidades de produção
em Gonfreville, França, que beneficiarão da introdução da tecnologia "Unipol" e da tecnologia em
matéria de fios eléctricos e cabos, relativamente à qual detém uma licença da UCC. A empresa comum
beneficiará ainda de uma licença da Elf Atochem para utilizar a sua tecnologia para certas
especialidades de polietileno.

A comercialização dos produtos será partilhada entre as duas empresas-mãe, que funcionarão como
agentes. A UCC comercializará todos os produtos relativos ao sector dos fios e cabos, enquanto a Elf
Atochem comercializará todos os outros produtos, incluindo certas qualidades de polietileno corrente
produzidas pela empresa comum, mas não necessárias ao fabrico das especialidades.

A Comissão colocou a questão de saber se da operação poderia resultar uma diminuição provável da
concorrência no mercado das licenças de tecnologia de polietileno. Embora considerasse que a Elf
Atochem poderia vir a ser um concorrente da UCC neste mercado, concluiu que se tratava de uma
probabilidade remota e que, consequentemente, quaisquer efeitos apreciáveis neste mercado seriam de
longe compensados pelos efeitos benéficos em termos competitivos nos mercados do polietileno. 

Em 3 de Abril de 1995 foi enviado um ofício de arquivamento, informando que os acordos preenchiam
as condições necessárias para beneficiar de uma isenção nos termos do nº 3 do artigo 85º do Tratado.

General Electric Plastics/BASF

Em 6 de Janeiro de 1995, a Comissão recebeu uma notificação de um projecto de empresa comum
entre a General Electric Plastics b.v e a BASF Aktiengesellschaft para a produção de tereftalato de
polibutileno (PBT), um polímero em forma de resina que é um material intermédio utilizado na
produção de matérias plásticas mistas e compostas destinadas a aplicações no sector do equipamento
automóvel, eléctrico e electrónico e industrial.

A empresa comum deverá situar-se nas actuais instalações da BASF em Schwarzheide e contará com
os serviços da BASF. A BASF e a GEPE irão gerir em conjunto as instalações por forma a que
nenhuma das partes seja desfavorecida pela localização da fábrica. Serão efectuados controlos de modo
a garantir a competitividade dos serviços fornecidos à empresa comum pela BASF, por forma a que
sejam compatíveis com os fornecidos às restantes instalações da GEPE. Desta forma, nenhuma das
partes será desfavorecida pelos custos adicionais de transportes, uma vez que serão repartidos
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igualmente entre as empresas-mãe. O total estimado dos custos é reduzido relativamente ao valor do
produto.

Além disso, nenhuma das partes estará em posição de impedir o aumento das capacidades marginais
das instalações, nem poderá ser impedida de explorar tais instalações a um ritmo de utilização da
capacidade superior ao previsto. Esta situação permite que cada parte altere a utilização da capacidade
sem o consentimento da outra, por forma a adaptar-se a flutuações da procura que não afectam ambas
as partes de forma equitativa.

Esta flexibilidade dos acordos permite que cada uma das partes invista num aumento da capacidade
que não seria possível se cada uma delas actuasse individualmente. Assim, os acordos preenchem as
condições necessárias para a concessão de uma isenção nos termos do nº 3 do artigo 85º do Tratado,
tendo consequentemente sido enviado um ofício de arquivamento em 23 de Maio de 1995.

Sovereign Exploration

Em 31 de Agosto de 1994, a Comissão recebeu uma notificação de uma empresa comum através da
qual a Northern Electric plc, através da sua filial Northgas, e a Neste Production Ltd criavam a
Sovereign Exploration Ltd, que irá explorar doze licenças de gás concedidas pelo Governo do Reino
Unido.

A Northern está pela primeira vez a participar neste mercado relevante e a Neste é um operador já
estabelecido na prospecção de petróleo e gás no Mar do Norte. A North Sea desenvolve actividades
no sector do fornecimento e distribuição de electricidade, principalmente no Norte do Reino Unido.
Procura alargar as suas actividades ao sector do fornecimento de gás, pretendendo garantir os
fornecimentos por forma a penetrar neste mercado.

No sector objecto de licença são impostas restrições em matéria de prospecção em benefício da
empresa comum. As empresas-mãe criam um mercado de escoamento para os fornecimentos de gás
e obtêm quantidades suficientes para desenvolverem as suas actividades nos mercados a jusante do
fornecimento de gás a retalho e da distribuição, que passarão a ser mais competitivos.

A Comissão concluiu que tais acordos, dado o projecto de construção de conectores de gás e de outras
fontes de energia entre diversos países, poderão afectar de forma considerável o comércio entre
Estados-membros da Comunidade e também do Espaço Económico Europeu. 

Em 8 de Novembro de 1994 foi publicada uma comunicação no Jornal Oficial. O processo foi
encerrado através de um ofício de arquivamento em 9 de Janeiro de 1995.

Exxon/Hoechst

As empresas Exxon e Hoechst notificaram à Comissão, em 1994, um acordo de
investigação/desenvolvimento para a criação e comercialização de um novo processo de catalisação
à base de metaloceno destinado à produção de polipropileno. 

Este acordo, com uma duração de dois anos, renovável, constitui a extensão de um programa conjunto,
que data de 1992, relativo a uma empresa-piloto para a produção do catalisador.
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O contrato define as regras de cooperação entre as duas empresas no que se refere ao desenvolvimento
do catalisador e da tecnologia correspondente para a comercialização do polipropileno. Fixa igualmente
os direitos e obrigações de cada parte face ao direito de propriedade intelectual.

A Comissão considerou que o Regulamento de isenção n° 418/85 aplicável aos acordos de
investigação e de desenvolvimento se aplicava a este acordo. Considerou que as suas cláusulas eram
abrangidas pelos artigos 4º e 5º do regulamento e que não existia qualquer cláusula que excluísse a
aplicação do regulamento, na acepção do seu artigo 6º. Foi enviada às empresas um ofício de
arquivamento. 

Interconector de gás entre o Reino Unido e a Bélgica

A Comissão autorizou, através de um ofício de arquivamento de 17 de Maio de 1995, um acordo de
empresa comum entre as nove principais empresas de gás europeias para a construção e exploração
de um gasoduto submarino entre o Reino Unido e a Bélgica. A Comissão considerou que a empresa
comum notificada em Março de 1995 consistia numa cooperação com carácter estrutural, tendo
consequentemente sido objecto do procedimento acelerado. Foi publicada no Jornal Oficial uma
comunicação convidando os terceiros interessados a apresentarem as suas observações. Não foram
levantadas quaisquer objecções.

O interconnector é um gasoduto a alta pressão, que deverá entrar em funcionamento em Outubro de
1998 e que ligará Bacton (Reino Unido) e Zeebrugge (Bélgica), constituindo assim a primeira ligação
dos mercados de gás do Reino Unido e do continente. Em resposta a uma procura expressa, o
gasoduto foi concebido tecnicamente por forma a fornecer, numa primeira fase, num fluxo de "ida",
ou seja, o transporte de gás do Norte (Reino Unido) para o Sul (Bélgica), com uma capacidade de 20
mil milhões de m3/ano, mas poderá também fornecer um fluxo de gás em sentido inverso de 8,5 mil
milhões de m3/ano, ou seja, na direcção Sul/Norte. Esta capacidade de fluxo em sentido inverso poderá
ser aumentada até à capacidade máxima de fluxo do gasoduto, através de investimentos adicionais,
essencialmente mediante a criação de instalações de bombagem em Zeebrugge. Estes investimentos
adicionais seriam financiados pelos transportadores que desejem obter tal capacidade de fluxo em
sentido inverso. As regras da empresa comum estipulam que nenhum transportador, quer inicial quer
futuro, pode dispor de um número de direitos de fluxo no sentido Sul-Norte superior aos que detém
no sentido Norte-Sul, por forma a evitar subvenções arbitrárias.

O processo que conduziu à conclusão final dos acordos notificados de empresa comum foi aberto e
transparente. O projecto foi amplamente publicitado e todas as empresas interessadas foram convidadas
a participar. Não existe qualquer indício de que tenha sido recusada, a qualquer empresa de gás
interessada, a possibilidade de participar na Interconnector através da reserva de participações (acções
a serem financiadas) e/ou de capacidade de transporte no gasoduto. Os participantes finais na empresa
comum reservaram simultaneamente participações e capacidade, repartidas da seguintes forma:

Amerada Hess  5 % das acções e 5 % da capacidade
BP 10 % das acções e 10 % da capacidade
British Gas 40 % das acções e 40 % da capacidade
Conoco 10 % das acções e 10 % da capacidade
Distrigaz  5 % das acções e 5 % da capacidade
Elf 10 % das acções e 10 % da capacidade
Gazprom 10 % das acções e 10 % da capacidade
National Power  5 % das acções e 5 % da capacidade
Ruhrgas  5 % das acções e 5 % da capacidade.
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O financiamento do projecto será assegurado através de tarifas do tipo "take-or-pay", relacionadas com
os direitos respectivos em termos de capacidade de fluxo de "ida" e de fluxo em sentido inverso
(actualmente limitada), que os nove participantes na empresa comum pagam nos termos do acordo de
transporte que celebraram individualmente com a empresa comum Interconnector UK Ltd.

A Comissão considerou que na sua globalidade o projecto era benéfico em termos competitivos,
principalmente porque, em primeiro lugar, criará oportunidades de concorrência entre mercados que
- por razões técnicas - se têm mantido bastante isolados e, em segundo lugar, porque existem
possibilidades suficientes para que terceiros obtenham, em condições negociadas livremente, acesso
a capacidades de transporte através da Interconnector. Os detentores de capacidade terão a liberdade
de fornecer capacidade de transporte a terceiros através de cessão e de sublocação, sujeitas ao
preenchimento de determinados critérios no caso dos cessionários, por forma a garantir que podem
cumprir os compromissos financeiros envolvidos. 

Não existe qualquer indicação de que o mercado para a cessão e sublocação de tal capacidade não seja
competitivo. O facto de existirem regras que impedem os transportadores de adquirirem direitos de
fluxo em sentido inverso superiores aos direitos de capacidade constitui uma limitação legítima, tendo
em conta o mecanismo de financiamento acima descrito. Além disso, nas circunstâncias do presente
caso, a duração de vinte anos dos acordos de transporte concluídos com os nove transportadores
iniciais que desejaram participar no projecto foi considerada justificada. 

Os acordos contêm restrições à concorrência abrangidas pelo âmbito de aplicação do nº 1 do artigo
85º do Tratado CE: em especial, existem determinadas disposições que permitem que a empresa
comum Interconnector UK Ltd. comercialize a capacidade de transporte, conduzindo assim à venda
em comum pelos parceiros da empresa comum. A análise demonstrou que tal venda em comum apenas
se verificaria em circunstâncias limitadas, mas esta restrição poderia assumir proporções mais
significativas dado o facto de os parceiros da empresa comum, pelo menos na fase inicial da
Interconnector, deterem 100% do mercado relevante para o transporte de gás através do Canal da
Mancha.

A Comissão assegurou-se igualmente de que os acordos funcionarão na prática por forma a darem uma
resposta efectiva à eventual procura de capacidade de fluxo em sentido inverso. 

A DG IV chegou à conclusão de que, após ter pesado os efeitos benéficos para a concorrência da
empresa comum e as reduzidas restrições com ela relacionadas, poderia ser emitido um ofício de
arquivamento. Nesse ofício, a Comissão afirma que pretende garantir que, caso a procura de fluxo no
sentido Sul/Norte aumente para além da capacidade actual da Interconnector nesse sentido, os acordos
de empresa comum funcionariam de forma a tornar possível melhorias a nível técnico e financeiro no
sentido Sul/Norte, a fim de dar resposta a esta procura.

Toyota Industrial Equipment

A Toyota Industrial Equipment é uma empresa comum de carácter estrutural criada pela Toyota
Automatic Loom Works Ltd (Japão), Toyota Motor Corporation (Japão) e pela Manitou BF (França).
A Toyota Industrial Equipment dedicar-se-á em França à produção e montagem de empilhadores de
marca Toyota, suas peças e acessórios. O objectivo da criação da empresa comum consiste na
substituição dos actuais acordos, ao abrigo dos quais a Manitou, que funciona como subcontratante,
montava os empilhadores industriais de marca Toyota. A empresa comum atingirá 80% da produção
total necessária para fornecer o mercado europeu de empilhadores da marca Toyota. Embora a Manitou
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seja um concorrente potencial da Toyota no que se refere aos empilhadores industriais, foi apresentada
fundamentação suficiente, tendo sido decidido enviar um ofício de arquivamento.

Auto Car Europe (ACE)

Em 22 de Junho de 1995, a Comissão enviou um ofício de arquivamento ao representante da NV
"Auto Car Europe" (ACE). A ACE é uma empresa comum constituída pela British Railways Board
(BR), a Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), a N.V. Ferry Boats e a N.V. Cobelfret.
O seu objecto consiste em assegurar o transporte de veículos novos e de outros produtos da indústria
automóvel, desde a fábrica até aos concessionários, por via ferroviária, rodoviária, navegável e aérea,
bem como o fornecimento de todas as actividades complementares ao transporte. As actividades da
ACE serão exercidas em todo o território europeu, mas a empresa desenvolverá prioritariamente o
transporte entre o Reino Unido e o Continente.

A Comissão considerou que este acordo restringia a concorrência entre as partes, mas que incluía
igualmente elementos positivos que deveriam ser tomados em consideração. Com efeito, o acordo é
susceptível de contribuir para o progresso económico, permitindo a criação de serviços especializados
de transporte entre o Reino Unido e o Continente. Tendo em conta os investimentos em causa e as
dificuldades inerentes ao lançamento dos novos serviços, a cooperação prevista pode, durante alguns
anos, ser considerada indispensável. Por outro lado, os representantes da ACE confirmaram que os
serviços essenciais que as empresas-mãe fornecerão à sua filial comum estarão também à disposição,
sem discriminação, de outros operadores de transporte.

Tendo em conta estes elementos e principalmente a importância do compromisso das redes de fornecer
os serviços essenciais aos outros operadores, a Comissão enviou aos representantes da ACE um ofício
de arquivamento, que menciona um período de três anos.

Acordo PSA/FIAT (SEVEL)

A FIAT e a PSA concluíram em 29 de Junho de 1978 um acordo de criação de uma filial comum,
tendo por objecto a produção em comum de um veículo comercial médio por essa filial, denominada
SEVEL. Em 19 de Dezembro de 1988, um novo acordo entre as partes retomou e alterou o acordo
inicial, com o objectivo de substituir o veículo produzido pela SEVEL por um novo modelo. A FIAT
e a PSA detêm, cada uma, 50% da propriedade da SEVEL. As partes têm uma participação igual em
todos os órgãos de decisão. Suportam na mesma proporção os custos e partilham de forma paritária
os lucros. As partes abstêm-se de produzir o veículo em concorrência com a filial comum.

Os produtos contratuais fabricados pela SEVEL são vendidos exclusivamente às duas empresas-mãe,
na proporção de 50 % cada, sob reserva de uma adaptação resultante das necessidades respectivas.
Após inclusão de alguns elementos distintivos, a FIAT e a PSA revendem os veículos em todos os
mercados da União Europeia.

O acordo é susceptível de produzir efeitos restritivos sobre a concorrência abrangidos pela proibição
prevista no nº 1 do artigo 85º do Tratado CE, ou seja, o facto de limitar e controlar a produção, o
desenvolvimento técnico e os investimentos e de partilhar, até cerca de 20%, os mercados de
escoamento no mercado europeu dos veículos comerciais, o que torna o acordo susceptível de afectar
o comércio entre Estados-membros.

Contudo, o acordo proporciona vantagens para os consumidores, uma vez que assegura a presença no
mercado de um produtor - SEVEL - em condições de oferecer um produto de ponta a nível técnico,
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graças à investigação efectuada em comum pela FIAT e pela PSA. Além disso, sem este acordo não
é certo que a FIAT e a PSA se tivessem empenhado num mercado em situação de estagnação. O
prosseguimento da sua cooperação afigura-se, consequentemente, para já, o único meio de lhes permitir
entrar em concorrência com outros construtores presentes no mercado sem que tal tenha repercussões
negativas sobre a estrutura do mercado.

Em aplicação do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 do Conselho, a Comissão publicou uma
comunicação7 em que convidou os terceiros interessados a apresentarem a suas observações. A
Comissão não recebeu qualquer observação.

A Comissão considerou que os argumentos apresentados pela FIAT e pela PSA para justificar as
disposições restritivas do acordo eram suficientes para concluir que as condições fixadas no nº 3 do
artigo 85º estavam reunidas e que o processo podia ser encerrado através de um ofício de
arquivamento.

Contudo, dadas as características do sector em causa, bem como as exigências de funcionamento do
acordo, a Comissão enviou às partes no acordo um ofício de arquivamento que menciona a data de
31 de Dezembro de 2008.

ATR/BAe

No sector da construção de aviões, as empresas Aérospatiale (F), Alenia (Finmeccanica) (I) e British
Aerospace (UK) notificaram à Comissão, em 22 de Junho, nos termos do Regulamento (CEE)
nº 4064/89 do Conselho, um acordo de criação de uma empresa comum.

O objectivo final do projecto consiste na concentração das actividades das partes no domínio dos
aviões de transporte regional. Neste momento, essas actividades incluem os produtos da ATR (Avions
de Transport Régional) - uma cooperação existente entre a Aérospatiale e a Alenia - e, nomeadamente,
os aviões a turbopropulsor ATR 42 e 72, bem como os da BAe, os aviões a turbopropulsor Jetstream
e os aviões a jacto regionais Avro e BAe.

Em 25 de Julho, a Comissão concluiu que a operação não constituía, na presente fase, uma
concentração abrangida pelo Regulamento das concentrações, mas seria analisada nos termos do
Regulamento nº 17/62 do Conselho.

Na primeira fase da cooperação as partes irão agrupar e racionalizar os serviços em contacto directo
com a clientela, tais como o marketing, a comercialização e a assistência pós-venda. Criaram, além
disso, um centro único de instrução de pilotos em Nápoles, passando a realizar em conjunto os estudos
de exequibilidade relativos a novos aviões deste sector. A empresa comum terá igualmente a seu cargo
actividades de investigação e desenvolvimento.

Este acordo de criação de uma empresa comum entre as partes foi objecto de um ofício de
arquivamento que se refere a um período transitório de cinco anos. Com efeito, o ofício refere que,
segundo os serviços da Comissão, não existem riscos de a concorrência no sector ser gravemente
diminuída ou eliminada através desta operação. Esta conclusão resulta de uma análise pormenorizada
da situação existente no mercado em causa.

                                                            

7 JO C 310 de 16.11.1993, p. 6.
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O mercado

O mercado de aviões de transporte regional é de dimensão mundial. Os principais construtores operam
em todos os continentes. Deverá ser feita uma distinção entre os aviões a jacto e os aviões a
turbopropulsor.

Na sua decisão "De Havilland" de 1991, a Comissão efectuou uma distinção entre três segmentos no
interior do grupo dos aviões a turbopropulsor, segundo a sua capacidade em termos de lugares (20 a
39 lugares; 40 a 59 lugares; 60 lugares ou mais). Esta distinção em segmentos não foi feita no que
se refere aos aviões de transporte regional a jacto (até 125 lugares).

No seu ofício de arquivamento a Comissão baseou-se nessa mesma distinção e tomou em consideração
as observações de terceiros, incluindo os concorrentes das partes, bem como dos Estados-membros.

Embora não se possa falar de grandes possibilidades de substituição entre os aviões a turbopropulsor
e os aviões a jacto regionais, devido ao facto de os encargos de exploração serem bastante divergentes,
nota-se contudo uma certa evolução do mercado. Em especial, quando o avião tem uma capacidade
superior a 60 lugares e deve percorrer uma distância significativa, os factores inerentes ao conforto
dos passageiros levam os adquirentes a optar pelo avião a jacto em detrimento dos aviões a
turbopropulsor.

Quota de mercado

A criação da empresa comum provoca uma diminuição do número de concorrentes que oferecem
produtos neste sector, sem que tal implique um aumento da quota de mercado susceptível de perturbar
a estrutura existente. Na sequência da cooperação entre o primeiro e o sexto concorrente, o número
de construtores passa de 7 para 6.

- A ATR não está presente no mercado dos aviões a jacto regionais e a BAe detém uma quota de
certa de 24% desse mercado. Os concorrentes mais importantes são a Boeing (34%) e a Fokker
(31 %).

- Nos segmentos dos aviões a turbopropulsor, regista-se a seguinte situação:

20 a 39 lugares:
BAe com 8% (Jetstream J41), a ATR não está presente; os concorrentes mais importantes são o
Saab 340 (33%), Embraer 120 (28%), de Havilland Dash 8-100/200 (24%) e Dasa-Dornier 328
(6%);

40 a 59 lugares: 
A BAe não está presente enquanto a ATR detém 43% (ATR 42); os concorrentes mais
importantes são Fokker F50 (27%), de Havilland Dash 8-300 (17%), Casa-IPTN (8%) e Saab
2000 (6%);

60 lugares ou mais:
A BAe cessou a produção do seu avião J 61 no início de 1995 e o único modelo oferecido neste
segmento é o ATR 72 (100%). Está anunciada a entrada de novos concorrentes.

Consequentemente, a operação não provoca a combinação de importantes quotas de mercado, nem de
quotas de mercado cumuladas nos diversos segmentos. 
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A operação não cria um grupo dominante, que seria o único a estar presente em todos os segmentos.
Com efeito, pelo menos um concorrente (de Havilland), que propõe igualmente uma vasta gama de
aviões a turbopropulsor, prepara-se para entrar no mercado dos aviões a jacto regionais.

Apreciação jurídica

Na sua apreciação jurídica deste processo nos termos do nº 3 do artigo 85º, a Direcção-Geral da
Concorrência considerou que as diversas fases da operação serão realizadas de acordo com o plano.
Mediante esta condição, a Direcção-Geral considerou que estão preenchidas as condições previstas no
nº 3 do artigo 85º.

- Melhoria da produção ou distribuição e promoção do progresso técnico ou económico

A melhoria da produção ou distribuição e a promoção do progresso técnico ou económico estão
essencialmente relacionadas com a fase final da integração completa, a nível industrial e financeiro,
das actividades das partes e com o desenvolvimento e produção de uma nova aeronave regional.

A este respeito, a empresa comum constitui um importante passo no processo de reestruturação da
indústria aeronáutica regional na Europa, actualmente caracterizada por um excesso de capacidade. A
empresa comum representa uma estrutura industrial e financeira mais sã e mais bem adaptada às
exigências do mercado.

O facto de passarem a existir equipas unificadas e racionalizadas a nível do marketing, das vendas e
do apoio aos clientes no que se refere ao actual avião regional das partes e de ser criado um centro
único integrado a nível europeu para a formação dos pilotos, juntamente com a racionalização dos
serviços de logística de peças durante o período anterior à concentração deverão ser considerados como
importantes passos para a concentração projectada. Já nesta fase, o desenvolvimento do progresso
técnico será alcançado através da combinação do saber-fazer técnico e de fabrico proveniente de
diferentes empresas de estudos para a concepção preliminar, que será gerida pela equipa de fabrico
da empresa comum na fase de pré-desenvolvimento.

- Parte equitativa dos benefícios para os consumidores

O nível dos serviços aos clientes será melhorado através da integração das equipas existentes e através
da junção das técnicas mais eficazes, o que melhorará igualmente a segurança dos passageiros.

Passará a estar disponível uma gama mais ampla de aeronaves, o que se traduzirá em oportunidades
de benefícios comerciais nas negociações entre os vendedores e os clientes. Além disso, o cliente
beneficiará da harmonização dos sistemas de formação numa única instalação, da harmonização do
sistema logístico de peças, da maior experiência no desenvolvimento do produto e nas actividades de
apoio e de uma rede mais ampla de representação no mercado.

- Restrições indispensáveis

A integração dos aspectos de marketing das actuais actividades é necessária a fim de criar a estrutura
operacional indispensável à integração completa a nível industrial, incluindo o desenvolvimento e
produção em comum de um novo avião, que as partes projectam para uma fase posterior da empresa
comum. A integração comercial na primeira fase constitui, enquanto tal, uma restrição indispensável
da concorrência para a obtenção dos benefícios que resultarão do processo completo de integração.
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O mesmo se aplica relativamente à cláusula de não concorrência, em que as partes se abstêm de
desenvolver actividades que entrem em concorrência com a empresa comum no sector dos aviões
regionais.

- Eliminação da concorrência

A criação da empresa comum não vem alterar de forma significativa a actual situação do mercado,
dada a complementaridade do leque de produtos das partes. Assim, a operação não implica qualquer
eliminação da concorrência no que se refere ao mercado global.

Contudo, no segmento dos aviões a turbopropulsor com mais de 60 lugares, a empresa comum irá
oferecer 100% dos aviões agora disponíveis, uma vez que o único modelo actualmente oferecido neste
momento é ATR 72. Esta situação resulta do facto de a BAe ter anunciado, em Janeiro de 1995, o
termo do programa ATP/J61. Os elementos apresentados à Comissão permitem-lhe concluir que o
abandono do avião ATP/J61 da British Aerospace era, por razões comerciais, inevitável.

Além disso, deverá ainda ser tomado em consideração que este segmento representa apenas 10% das
encomendas de aviões a turbopropulsor e que estão previstas, neste mesmo segmento, novas entradas
no mercado. Um potencial participante esteve presente na última Exposição Aeronáutica de Paris (De
Havilland Dash 8-400).

Por estas razões, a Comissão enviou às partes um ofício de arquivamento que menciona a data de 6
de Junho de 2000, reservando-se assim a possibilidade de rever a situação caso as partes, na sequência
dos estudos de viabilidade, decidam não desenvolver, produzir ou lançar os programas dos novos
aviões, mantendo a sua cooperação nos domínios da venda e do serviço pós-venda.

Política provisória do ETSI em matéria de direitos de propriedade intelectual (DPI)

Este caso refere-se às disposições em matéria de direitos de propriedade intelectual elaboradas desde
1988 pelo Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações ("ETSI") e notificadas à Comissão
em 1994.

A aplicação de uma determinada norma pode ser inviabilizada se a norma incorporar tecnologia
protegida por direitos de propriedade intelectual e o proprietário dessa tecnologia não estiver disposto
a permitir o seu acesso a terceiros que pretendam fabricar produtos que obedeçam a essa norma. No
sector das telecomunicações, as normas europeias desempenham um papel específico ao abrigo do
direito comunitário, uma vez que têm que ser utilizadas em ligação com o reconhecimento mútuo da
homologação de equipamentos terminais e em relação aos contratos públicos celebrados por operadores
de telecomunicações. Com efeito, os construtores de equipamento poderiam ser impedidos de entrar
no mercado se não estivessem disponíveis as licenças de tais tecnologias.

A fim de reduzir o risco de se perder o investimento na preparação das normas, em 1993 o ETSI
aprovou uma política provisória e um compromisso em matéria de DPI, diferentes em muitos aspectos
fundamentais das políticas aplicadas por outros organismos de normalização no que se refere aos DPI.
Em termos gerais, as disposições do ETSI previam que os membros concordariam antecipadamente
em autorizar que os seus DPI fossem incluídos numa determinada norma ETSI, a não ser que o titular
do DPI tivesse identificado qualquer direito que desejasse manter durante um determinado período.
Esta obrigação tornou-se conhecida pela designação de "licenciamento por omissão", que difere da
prática normal, em que os titulares de DPI têm de concordar expressamente com a inclusão da sua
tecnologia numa norma. Além disso, o compromisso em matéria de DPI estipulava determinadas
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obrigações relacionadas com as condições de concessão de licenças, tais como a obrigação de o
licenciante aceitar uma contrapartida pecuniária, a não ser que o licenciado concordasse em conceder
uma licença recíproca.

Estas disposições deram origem a uma denúncia apresentada pela Computer Business Equipment
Manufacturers Association (CBEMA), alegando infracções aos artigos 85º e 86º decorrentes das
disposições ETSI em matéria de DPI, nomeadamente a obrigação de os membros assinarem o
compromisso que, na opinião da CBEMA, correspondia a um sistema de licenciamento obrigatório.

As questões suscitadas por esta denúncia nunca chegaram a ser objecto de uma decisão formal por
parte da Comissão, devido ao facto de o compromisso ter sido posto de parte pela assembleia geral
do ETSI em Novembro de 1994, a fim de obter um maior consenso entre os seus membros, tendo a
denúncia sido posteriormente retirada.

Nos termos da política provisória do ETSI em matéria de DPI, depois da alteração, os membros do
ETSI são obrigados a desenvolver as "diligências adequadas" para informar atempadamente o ETSI
àcerca dos DPI de que tomem conhecimento no âmbito de uma dada norma que esteja a ser elaborada.
Nos casos em que os membros não estejam dispostos a licenciar o DPI, o ETSI procurará uma
tecnologia alternativa viável que não dependa desse DPI e caso não seja encontrada qualquer
tecnologia viável, serão suspensos os trabalhos relacionados com a referida norma. Será apenas pedido
aos membros que expliquem por escrito as razões da sua recusa em licenciar o DPI em questão e esta
explicação será enviada, nomeadamente, à Comissão. Além disso, logo que o ETSI toma conhecimento
de um DPI essencial relacionado com uma norma específica, inquirirá junto do seu titular (membro
ou não membro) se está disposto a conceder licenças irrevogáveis não exclusivas em condições justas,
razoáveis e não discriminatórias. Uma recusa dará lugar a novas consultas, que poderão culminar no
não reconhecimento da norma em questão, se já tiver sido adoptada. Não existem, consequentemente,
quaisquer disposições relativas ao licenciamento obrigatório ou automático, ou a condições específicas
de licenciamento.

Uma comunicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 publicada no Jornal Oficial
no que se refere à modificação da política provisória em matéria de direitos de propriedade intelectual
deu lugar à apresentação de diversas observações, embora nenhuma delas tenha levado a Comissão
a alterar a sua posição, segundo a qual os acordos alterados não constituem uma restrição da
concorrência.

Consequentemente, a Comissão enviou um ofício de arquivamento, do tipo certificado negativo, no
que se refere à política provisória do ETSI em matéria de direitos de propriedade intelectual. O ETSI
e os seus membros deverão envidar esforços para formular uma política definitiva em matéria de
direitos de propriedade intelectual, que deverá incluir uma avaliação da aplicação da política provisória
alterada, até 1998, ou seja, quatro anos após a sua adopção.

Sistemas mundiais de telecomunicações móveis por satélite

Durante 1995, os serviços da DG IV iniciaram uma análise exaustiva e aprofundada dos novos
sistemas mundiais de telecomunicações móveis por satélite (MSS - mobile satellite systems) que, no
final do presente século, contarão provavelmente com diversos milhões de assinantes a nível mundial. 

O serviço geral oferecido pelos MSS envolve a cobertura total de um sistema de "roaming", utilizando
um amplo número de satélites (as informações actuais indicam entre 12 a 125, dependendo do
sistema). Estas redes mundiais de satélites irão apoiar a mobilidade total do utilizador: através de

25.° REL. CON. 1995



140 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

terminais ligeiros portáteis, os utilizadores poderão obter uma cobertura a nível mundial,
nomeadamente em áreas remotas em que os serviços terrestres não existem ou não são rendíveis, e
poderão ser contactados a nível mundial utilizando um único número de telefone. A "cobertura global"
não significa apenas que o utilizador se pode deslocar para qualquer local mas também que o sistema
de comunicações pode servir novos utilizadores fixos ou estacionários. Assim, estes sistemas
apresentam benefícios também para outros utilizadores que não os viajantes internacionais com
objectivos meramente profissionais.

Devido à escassez de frequências, às significativas implicações financeiras do lançamento e operação
de um grande número de satélites necessários aos sistemas e a um nível elevado de incerteza de
mercado, é pouco provável que exista mais do que um número reduzido de intervenientes no mercado,
sendo todos consórcios cujos membros partilham os riscos envolvidos. Em princípio, o aparecimento
de novos sistemas MSS é benéfico para a concorrência e o facto de serem criados consórcios pode ser
justificado devido às características especiais deste mercado. Contudo, devido precisamente ao número
limitado de intervenientes previstos, é particularmente importante que a concorrência na União
Europeia seja salvaguardada nos mercados a jusante envolvidos, nomeadamente o fornecimento de
serviços locais, a distribuição e o fornecimento de equipamento. A análise da Comissão pretende,
desde a presente fase inicial de desenvolvimento deste novo mercado, promover os aspectos positivos
dos acordos, tornando também possível uma intervenção precoce contra os elementos
anticoncorrenciais.

Os consórcios que os serviços da Comissão analisaram no final do ano foram: (i) Inmarsat-P, um
sistema patrocinado pela International Maritime Satellite Organization (Inmarsat) e um grande número
dos seus signatários, incluindo diversos operadores públicos de telecomunicações da União Europeia
(OT) (ii) Iridium, na qual o fabricante de equipamento de telecomunicações dos Estados Unidos
Motorola desempenha um papel de líder, e que inclui igualmente diversas empresas europeias,
nomeadamente pelo menos um OT, (iii) Globalstar, dirigido e patrocinada pela Loral Corporation, uma
empresa líder no sector da electrónica de defesa dos Estados Unidos e que inclui diversas empresas
europeias de equipamento e do sector aeroespacial e (iv) Odyssey, uma empresa orientada
principalmente para os Estados Unidos e o Canadá.

No que se refere à Inmarsat-P, que foi o primeiro destes consórcios a ser oficialmente notificado, a
Comissão publicou, em 15 de Novembro de 1995, uma comunicação nos termos do nº 3 do artigo 19º
do Regulamento nº 17 em que referia a sua atitude positiva relativamente à criação da empresa comum
que irá financiar, construir e operar o sistema Inmarsat-P, bem como relativamente ao acordo de
serviços que rege as relações entre a Inmarsat e a empresa comum. A posição da Comissão no que
se refere a todos os outros aspectos da operação e no que se refere a outros consórcios semelhantes
apenas poderá ser emitida quando todos os acordos relevantes tiverem sido concluídos e notificados.

Fichas UIC

Em 25 de Julho de 1995, a Comissão decidiu autorizar, por um período de três anos, os acordos de
cooperação concluídos entre doze empresas ferroviárias europeias para o transporte combinado
internacional de mercadorias.
Estes acordos são apresentados sob forma de duas fichas adoptados no âmbito da União Internacional
dos Caminhos-de-Ferro (UIC).

A primeira ficha define o quadro da cooperação técnica e comercial entre empresas ferroviárias
relativamente ao fornecimento dos seus serviços internacionais.
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A nível comercial, as empresas ferroviárias prevêem, em primeiro lugar, recorrer quando necessário
a acordos de subcontratação. Por força destes acordos, uma empresa ferroviária que se comprometeu
a efectuar um transporte, confia uma parte da sua execução material a outra empresa ferroviária.

Por outro lado, as empresas ferroviárias prevêem explorar certos serviços em regime de co-exploração.
Contudo, este tipo de co-exploração não poderá incidir sobre todos os comboios de um mesmo
itinerário, nem eliminar a concorrência efectiva e não potencial entre itinerários. Ficam assim excluídos
os acordos comerciais horizontais entre todas as empresas ferroviárias.

A segunda ficha rege as relações entre as empresas ferroviárias enquanto fornecedores de tracção
ferroviária e os operadores de transporte combinado, adquirentes destes serviços. Esta ficha define as
condições de fornecimento destes serviços, quer por iniciativa das empresas ferroviárias, quer a pedido
dos operadores. Poderão também ser concluídos acordos de parceria empresa ferroviária/operador de
transporte combinado a fim de repartir o risco do lançamento de novos serviços cuja rendibilidade não
está assegurada.

A Comissão considerou que estes acordos restringem a concorrência entre as empresas ferroviárias,
constituindo uma violação do nº 1 do artigo 85º do Tratado. Nos termos do disposto na Directiva
nº 91/440 do Conselho, de 29 de Julho de 1991, cada empresa ferroviária tem com efeito a
possibilidade de explorar por si só serviços de transporte combinado internacional.

Contudo, a Comissão tomou também em consideração os seguintes elementos:
- por uma lado, durante um período transitório, estes acordos poderão revelar-se indispensáveis para

garantir o desenvolvimento do transporte combinado e contribuir para o progresso económico.
- por outro lado, embora a livre prestação de serviços em transporte combinado internacional seja

já uma realidade, é um facto que a sua utilização efectiva exige um período de adaptação por
parte das empresas ferroviárias.

Consequentemente, a Comissão considerou que os acordos em causa poderiam beneficiar de uma
isenção durante um período limitado a 3 anos, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 12º do
Regulamento (CEE) nº 1017/68 do Conselho, ou seja, até 26 de Abril de 1998. A Comissão precisou
aos representantes das empresas que seria conveniente reflectir, desde já, sobre novas modalidades de
prestação de serviços de transporte mais compatíveis com as disposições da Directiva nº 91/440 do
Conselho.

Premiair

Em 18 de Dezembro de 1995, a Comissão decidiu conceder uma isenção a um acordo de accionistas
entre o Scandinavian Leisure Group AB (SLG) e a Simon Spies Holding A/S (Spies) relativamente
à criação de uma companhia aérea comum, a Premiair, na sequência do processo de oposição previsto
no artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 3975/87 do Conselho. 

O acordo implica a criação de uma nova companhia aérea, participada pelas duas partes numa base
de 50/50%. A principal actividade da companhia aérea consistirá no fornecimento de transporte aéreo
aos operadores turísticos internos pertencentes à SLG e à Spies. Esta função era anteriormente
desempenhada por duas companhias aéreas distintas pertencentes aos dois grupos, a Scanair para a
SLG e a Conair para a Spies. Estas companhias cessaram a sua actividade.

A Comissão considerou que a existência de companhias aéreas como a Premiair, que são concorrentes
potenciais das companhias aéreas regulares, é importante. Não é provável, em princípio, que novas
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companhias aéreas penetrem no mercado dos voos regulares, uma vez que tal implica um investimento
substancial. Os consumidores receberão também uma parte dos benefícios alcançados através da
redução dos custos de produção e de um produto mais flexível, que se traduzirão numa redução dos
preços das viagens de turismo. A Comissão considerou igualmente que a criação da Premiair não terá
uma influência negativa sobre a situação dos operadores turísticos externos, uma vez que,
comparativamente com a anterior situação, a Premiair ficará menos integrada nos grupos das partes
e terá um perfil mais neutro face aos clientes.

Consequentemente, em 18 de Dezembro de 1995, a Comissão decidiu não levantar objecções, tendo
o acordo sido isento durante um período de seis anos, a contar da data de publicação no Jornal Oficial,
em 7 de Outubro de 1995.

Lufthansa/SAS

Em 11 de Maio de 1995, a Lufthansa e a SAS notificaram à Comissão um acordo geral de cooperação
que prevê a criação de um sistema integrado de transporte entre as duas empresas. As partes tencionam
formar uma aliança duradoura, pondo em prática um sistema integrado de transporte aéreo baseado
em relações de longa duração nos domínios comercial e operacional, o que implica, nomeadamente,
a integração das suas redes mundiais. A cooperação comercial será particularmente desenvolvida nas
rotas entre a Escandinávia e a Alemanha, onde as partes prevêem a criação de uma empresa comum.

Em 5 de Agosto de 1995, a Comissão publicou uma comunicação com base no nº 3 do artigo 16º do
Regulamento (CEE) nº 3975/87 do Conselho. Nesta comunicação, a Comissão precisou que, na sua
opinião, o acordo em questão restringia sensivelmente a concorrência nos mercados em causa, mas que
poderia igualmente, mediante algumas condições, promover o progresso económico, permitindo por
um lado a criação de uma rede LH/SAS muito mais alargada e eficaz e facilitando, por outro lado,
uma redução dos custos das duas empresas.

Assim, a Comissão afirmou a sua intenção de conceder uma isenção relativa ao acordo, sob reserva
da imposição de condições susceptíveis de preservar a manutenção de uma concorrência efectiva e
potencial suficiente.

Estas condições dizem principalmente respeito:
- ao não aumento das frequências exploradas pelas duas empresas;
- à abertura dos programas de fidelização às empresas que não os possuem;
- à obrigação, para a LH/SAS, de subscrever, mediante determinadas condições, acordos de

"interlining" com novos participantes no mercado;
- à rescisão de certos acordos de cooperação entre a LH/SAS e outras empresas;
- ao abandono, pela LH/SAS, de faixas horárias em certos aeroportos congestionados a fim de

permitir o acesso ao mercado de novos operadores.

No tratamento deste processo, a Comissão seguiu a mesma abordagem que a utilizada no processo
Swissair-Sabena, ou seja, a Comissão não tenciona interferir nas operações de reestruturação do espaço
aéreo europeu, mas deve contudo garantir que tais operações não provocam restrições de concorrência
não indispensáveis e não impedem a entrada de novos concorrentes. As condições que a Comissão
pretende impor prosseguem este objectivo.

A Comissão adoptou uma decisão de isenção em 16 de Janeiro de 1996.
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2.2. Acordos verticais

a) Distribuição selectiva

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Após a introdução de importantes alterações, o "Sony Pan European Dealer Agreement" (PEDA), que
constitui um conjunto de contratos-tipo para a distribuição selectiva na Europa (CE e EFTA) de
produtos electrónicos da Sony destinados ao grande público, foi aprovado.

Os produtos visados por estes contratos-tipo são produtos de elevado valor comercial e tecnicamente
complexos que carecem de assistência aquando da sua aquisição e de um serviço pós-venda. Os
produtos que não se integram nesta categoria não são abrangidos pelo PEDA. Os revendedores que
desejem vender produtos da Sony abrangidos pelo PEDA devem satisfazer certos critérios objectivos.
Devem igualmente respeitar o carácter selectivo da rede de distribuição da Sony, nomeadamente
adquirindo os produtos apenas a esta rede ou a outros revendedores autorizados e vendendo os mesmos
apenas a consumidores finais ou a outros revendedores autorizados.

Publicaram-se informações8 pormenorizadas sobre esta notificação. Na sequência desta publicação, a
Comissão recebeu diversas observações da parte de terceiros interessados e registou três denúncias
oficiais.

A Comissão encetou subsequentemente discussões com a Sony com vista a resolver os aspectos dos
contratos-tipo que se afiguravam contrários aos princípios da concorrência, tendo sido introduzidas
diversas alterações aos mesmos.

A mais importante consiste na manutenção de um nível de distribuição constituído pelos grossistas,
que não estava previsto na notificação. Com efeito, a Comissão receava que a supressão dos grossistas
conduzisse a uma diminuição das importações paralelas que poderia levar a um aumento dos preços
de revenda aos consumidores.

Ainda com a mesma preocupação, foi igualmente concedida uma protecção suplementar a todos os
revendedores autorizados, grossistas e retalhistas, aos quais a Sony deixará de poder recusar as
entregas sem uma justificação escrita.

Na sua versão original, o PEDA não previa a possibilidade de recurso para um revendedor não
autorizado pela Sony. A pedido da Comissão, a Sony criou um procedimento de arbitragem a que os
grossistas e retalhistas podem recorrer sempre que a sua inclusão no sistema de distribuição selectiva
for recusada.

A quarta alteração introduzida nos contratos-tipo do PEDA prende-se com as vendas por
correspondência. Após discussões realizadas com a Comissão, a Sony aceitou incluir nos contratos-tipo
a entrega ao domicílio e a atribuição de um período de reflexão sem compromisso a favor dos
compradores por correspondência. Esta melhoria do serviço fornecido aos clientes justifica a extensão
do sistema de distribuição selectiva às vendas por correspondência.

                                                            

8 JO C 321 de 27.11.93, p. 11.
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Com base nestas alterações, a Comissão enviou à Sony Europe GmbH um ofício de arquivamento no
qual afirma não existirem motivos para intervir relativamente aos acordos notificados no que se refere
a uma infracção ao nº 1 do artigo 85º do Tratado CE.

Chanel

O sistema de distribuição selectiva dos relógios de marca Chanel, adaptado na sequência da
intervenção da Comissão, foi objecto de uma autorização. Este sistema engloba dois níveis: o primeiro
que consiste num distribuidor exclusivo para cada país membro, com excepção da Bélgica e do
Luxemburgo, relativamente aos quais a Chanel concluiu contratos directamente com treze
concessionários, e o segundo que consiste em concessionários para a venda a retalho. As principais
adaptações na sequência da intervenção da Comissão dizem respeito ao estabelecimento de critérios
qualitativos objectivos de selecção dos concessionários e à supressão das proibições de exportar para
fora da União Europeia. Desta forma, os concessionários autorizados situados num país do Espaço
Económico Europeu poderão doravante adquirir e vender artigos de relojoaria a outros concessionários
autorizados da Chanel num país do Espaço Económico Europeu ou num país com o qual a União
Europeia tenha concluído um acordo de comércio livre.

b) Acordos exclusivos

MD Foods/FDB

A Comissão autorizou, através de um ofício de arquivamento, um acordo de venda entre o maior
produtor dinamarquês de produtos lácteos, a MD Foods amba, e a cadeia retalhista Forenede Danske
Brugsforeninger (FDB).

Em 1977, as duas partes criaram uma cooperativa comum, a Danmælk, para a produção e venda de
leite e produtos lácteos. As partes acordaram em adquirir tais produtos exclusivamente à Danmælk.
A partir de Setembro de 1992, a MD Foods adquiriu as participações da FDB na Danmælk. Na
sequência desta operação, as partes concluíram um acordo de vendas por forma a garantir a
continuidade dos mercados de escoamento da Danmælk. Este acordo foi notificado à Comissão nos
termos do Regulamento nº 17/62, em 12 de Julho de 1993. 

O acordo notificado entrou em vigor em 1 de Outubro de 1992, tendo uma duração de cinco anos. O
acordo impunha à FDB uma obrigação de aquisição exclusiva de leite fresco e uma obrigação de
aquisição mínima relativamente a outros produtos lácteos. A obrigação de aquisição mínima
representava 98% das necessidades totais da FDB no primeiro ano, 95% no segundo e terceiros anos
e 90% nos quarto e quinto anos.

Na sequência de uma avaliação preliminar do processo, a Direcção-Geral da Concorrência informou
as partes de que o acordo era abrangido pelo âmbito de aplicação do nº 1 do artigo 85º. O acordo
criava uma barreira à entrada de terceiros, incluindo produtores de produtos lácteos noutros
Estados-membros, afectando assim o comércio entre Estados-membros. O acordo não preenchia as
condições para a aplicação do nº 3 do artigo 85º. A Direcção-Geral informou ainda as partes de que
o acordo constituía um abuso de posição dominante, pela MD Foods, nos termos do artigo 86º.

Após a realização de negociações, as partes alteraram o acordo. A obrigação de aquisição foi anulada
no que se refere ao leite UHT e reduzida, durante o período de validade do contrato remanescente, no
que se refere aos produtos de leite fresco. A obrigação representa agora 70% das necessidades totais
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da FDB entre 1 de Outubro de 1994 e 1 de Outubro de 1995, 50% até 1 de Outubro de 1996 e 30%
até 1 de Outubro de 1997.

A Direcção-Geral da Concorrência considera que as obrigações que subsistem no acordo após as
alterações não restringem de forma significativa a concorrência e que o acordo não constitui,
consequentemente, uma infracção aos artigos 85º e 86º. Foi enviado às partes um ofício de
arquivamento para o efeito.

Unilever/Mars

A Comissão decidiu imprimir uma nova orientação ao processo contra a Van den Bergh Foods Ltd,
uma filial do grupo Unilever, no que se refere à violação das regras de concorrência comunitárias, na
sequência dos compromissos assumidos pela Unilever (que consistem principalmente em alterações
aos seus acordos de distribuição) destinados a permitir uma abertura significativa do mercado dos
gelados de "impulso" na Irlanda.

O mercado dos gelados de impulso consiste em porções individuais embaladas de gelados industriais
vendidas para consumo imediato. O grupo Unilever lidera o mercado de gelados de impulso na maior
parte dos Estados-membros da União Europeia; na República da Irlanda é, de longe, o principal
produtor de gelados.

Em Setembro de 1991 e em Julho de 1992, respectivamente, a Comissão recebeu denúncias da
Masterfoods Ireland Ltd (Mars) e da Valley Ice Cream Ltd contra acordos de distribuição concluídos
pela HB Ice Cream Ltd (uma filial do grupo Unilever, que opera actualmente com a designação Van
den Bergh Foods Ltd), relativos à distribuição de gelados de impulso na República da Irlanda. Em
Julho de 1993, a Comissão concluiu provisoriamente que estes acordos constituíam uma infracção aos
artigos 85º e 86º do Tratado CE, tendo dirigido uma comunicação de acusações à Van den Bergh
Foods para o efeito. A Unilever contestou a posição da Comissão relativa à legalidade dos seus
acordos de distribuição.

A Comissão levantou objecções a dois aspectos dos acordos de distribuição. Em primeiro lugar, o
fornecimento de arcas congeladoras aos retalhistas estava sujeito a uma condição de exclusividade
incluída nos acordos celebrados entre a Unilever e os retalhistas, conhecida por "cláusula de
exclusividade das arcas congeladoras", segundo a qual as arcas deviam ser utilizadas unicamente para
o armazenamento dos produtos Unilever. Em segundo lugar, os custos relacionados com o
fornecimento das arcas congeladores estavam incluídos nos preços dos gelados propriamente ditos
("tarificação global"), sendo por conseguinte suportados por todos os retalhistas, independentemente
de disporem ou não do equipamento em causa.

Na sua comunicação de acusações a Comissão concluiu que cláusulas de exclusividade como as
previstas nos acordos entre a Unilever e os retalhistas conduzem a restrições da concorrência,
constituindo portanto uma infracção ao nº 1 do artigo 85º do Tratado CE, na medida em que impedem
os retalhistas que celebraram estes acordos de armazenarem outros gelados de impulso nos seus pontos
de venda, devido ao facto de a(s) única(s) arcas congeladora(s) de que dispõem ter(em) sido
instalada(s) pelo mesmo fornecedor de gelados, sendo pouco provável que venha(m) a ser
substituída(s) por uma arca congeladora dos próprios retalhistas ou de um outro fornecedor e não
sendo comercialmente viável a instalação de outras arcas congeladoras.

A Comissão verificou que na Irlanda a maioria dos pontos de venda de gelados de impulso apenas
dispunha de uma ou mais arcas congeladoras da Unilever, encontrando-se por conseguinte preenchidos
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os critérios de infracção do nº 1 do artigo 85º. Neste contexto, concluiu-se que os acordos relativos
a arcas congeladoras restringiam consideravelmente a concorrência no mercado irlandês dos gelados
de impulso. Uma vez que os fornecedores de gelados não têm acesso a estes pontos de venda,
independentemente da sua implantação geográfica e da origem dos produtos, a Comissão entendeu que
os efeitos restritivos dos acordos relativos às arcas congeladoras eram susceptíveis de afectar
consideravelmente o comércio entre os Estados-membros.

A Comissão concluiu igualmente que a Unilever ocupa uma posição dominante no mercado dos
gelados de impulso da Irlanda, detendo, em 1993, uma quota de mercado superior a 70%, e que abusa
dessa posição, em violação do artigo 86º, de duas formas: em primeiro lugar, induzindo os retalhistas
a concluírem acordos de fornecimento de arcas congeladoras que incluem cláusulas de exclusividade
e, em segundo lugar, adoptando práticas discriminatórias, decorrentes da sua política de tarificação
global, contra retalhistas que não optaram por uma arca congeladora Unilever mas que, todavia,
adquirem e armazenam gelados Unilever. Na realidade, estes últimos são obrigados a subsidiar o
fornecimento de arcas congeladoras a outros retalhistas.

A comunicação de acusações rejeitava além disso o argumento apresentado pela Unilever segundo o
qual a aplicação das regras da concorrência neste contexto representa uma ingerência no exercício dos
seus direitos de propriedade, o que é contrário ao artigo 222º do Tratado CE, na medida em que
permitiria o armazenamento, nas suas arcas congeladoras, de produtos de outros fabricantes. O direito
comunitário, à semelhança do direito de todos os Estados-membros, reconhece que o exercício dos
direitos de propriedade pode ser restringido na medida necessária à salvaguarda do interesse público.
Os artigos 85º e 86º do Tratado CE, que constituem disposições fundamentais do direito comunitário,
servem o interesse público. Além disso, a aplicação do nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º no presente
processo não afecta a utilização que a Unilever dá à sua propriedade, mas antes as restrições que
impõe aos terceiros a quem autoriza a sua utilização e, mesmo assim, apenas na medida necessária
para assegurar que a concorrência no mercado comum não será objecto de distorções.

Na sua comunicação de acusações, a Comissão reconheceu que os acordos da Unilever melhoravam
em certa medida a distribuição, mas considerou que estes melhoramentos não eram suficientes para
compensar os efeitos prejudiciais das distorções da concorrência a eles subjacentes. Não obstante,
indicou claramente que a Unilever poderia propor alterações aos seus acordos de distribuição de
gelados de impulso na República da Irlanda, tendo em vista uma eventual derrogação nos termos do
nº 3 do artigo 85º. Sem renunciar à sua posição quanto à legalidade destes acordos de distribuição, a
Unilever avançou as seguintes propostas:

- Foi introduzido um novo regime de preços diferenciado, no âmbito do qual será pago um
montante fixo aos retalhistas que armazenam gelados Unilever mas que não utilizam as arcas
congeladoras deste grupo, sempre que estes facturem um mínimo anual de gelados desta marca.
Este montante fixo corresponde aos custos de aquisição e manutenção que a Unilever não tem
de suportar quando não fornece uma arca congeladora ao retalhista. 

- A Unilever introduziu, enquanto opção alternativa aos seus acordos actuais, um sistema de
locação/compra de arcas congeladoras que permitirá aos retalhistas adquirem a sua própria arca
congeladora, sendo a cláusula de exclusividade da Unilever apenas aplicada durante o período de
reembolso. As arcas congeladoras serão vendidas ao preço por grosso a que a Unilever as
adquiriu, sendo o período de reembolso de, no máximo, cinco anos. A manutenção será
assegurada pela Unilever durante todo o período de reembolso, durante o qual os retalhistas
ligados à Unilever por um contrato de locação/compra receberão o montante fixo acima referido
após dedução dos custos de manutenção.
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- Por fim, com vista a conseguir uma abertura considerável dos pontos de venda a curto prazo, a
Unilever comprometeu-se a vender uma arca congeladora situada à entrada do ponto de venda
e com uma "duração de vida útil" a um número importante de retalhistas em cujos pontos de
venda estão actualmente instaladas arcas congeladoras. Trata-se de uma operação única a realizar
em 1995 e 1996.

A Comissão considera que as propostas da Unilever respondem às preocupações manifestadas na
comunicação de acusações e que, consideradas globalmente, contribuirão consideravelmente para a
abertura do mercado de gelados de impulso na Irlanda. No primeiro caso, a Unilever suspendeu a
prática da tarificação global. Não só será eliminada a actual discriminação contra os retalhistas que
vendem produtos Unilever mas que possuem as suas próprias arcas congeladoras, como os retalhistas
se sentirão menos tentados a conservarem ou adquirirem as arcas congeladoras fornecidas pela
Unilever. 

Além disso, o principal produtor de gelados de impulso comprometeu-se a apresentar uma alternativa
real aos retalhistas que tencionem adquirir as suas próprias arcas congeladoras. O preço de aquisição
das arcas congeladoras deveria ser acessível a todos os retalhistas, que deveriam poder armazenar
gelados dos produtores que pretendessem. Esta possibilidade, conjugada com a abertura imediata à
concorrência de um grande número de pontos de venda onde se encontram actualmente instaladas arcas
congeladores da Unilever (cerca de 15% dos pontos de venda dos gelados de impulso na Irlanda), a
maioria dos quais tem vendido exclusivamente gelados da Unilever, deveria conduzir a um aumento
substancial do número de arcas congeladoras propriedade dos retalhistas. Assim, o acesso ao mercado
dos produtos concorrentes será facilitado, o que trará benefícios para os consumidores, uma vez que
disporão de uma maior variedade de produtos de diferentes fabricantes.

Os novos acordos de distribuição foram notificados à Comissão, tendo sido publicado no Jornal Oficial
um resumo dos mesmos. Parecem, à primeira vista, preencher as condições de concessão de uma
derrogação nos termos do nº 3 do artigo 85º.

Para além dos seus compromissos relacionados com o mercado irlandês, a Unilever comprometeu-se
ainda a dotar-se de sistemas de tarificação não discriminatórios em todos os Estados-membros da
União Europeia em 1995. Estas medidas poderão eliminar distorções da concorrência existentes no
mercado dos gelados de impulso em toda a Comunidade, pelo que a Comissão as acolhe
favoravelmente.

c) Prestação de serviços

PMI e DSV

Em 25 de Janeiro de 1995, a Comissão tomou uma decisão em que autoriza o acordo entre a PMI e
a DSV sobre a retransmissão das imagens televisivas das corridas hípicas francesas na Alemanha. 

Na sequência de uma denúncia apresentada em 1989 à Comissão pela Ladbroke Racing (Deutschland)
GmbH, filial alemã da Ladbroke, o principal agente britânico de apostas, no que se refere a uma
infracção aos artigos 85º e 86º do Tratado CE contra o agrupamento de interesse económico "Pari
mutuel urbain", de Paris (França), o Pari mutuel international SA (seguidamente denominado "PMI"),
de Paris (França), e a Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (seguidamente denominada
"DSV"), de Colónia (Alemanha), tendo estas duas últimas empresas notificado em 1990 à Comissão
um contrato que não continha já as cláusulas incriminadas. 
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O novo contrato continha contudo três cláusulas cuja redacção demasiado imprecisa provocava
restrições de concorrência. Tratava-se de uma cláusula de exigência de moralidade e de duas cláusulas
que previam o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual das sociedades hípicas, bem
como o fornecimento de informações confidenciais por parte dos agentes de apostas que fossem
pessoas colectivas.

Estas cláusulas foram objecto de uma nova comunicação de acusações por parte da Comissão, tendo
as empresas signatárias anuído em suprimi-las ou modificá-las por forma a tornar o contrato
compatível com o artigo 85º do Tratado CE.

Consequentemente, a Comissão emitiu um certificado negativo a favor deste contrato, referindo que
os acordos não são abrangidos pela proibição dos acordos entre empresas previsto no artigo 85º do
Tratado ou pela de abuso de posição dominante prevista no artigo 86° do Tratado. Deste modo, foi
dada satisfação ao autor da denúncia, deixando esta última de ter razão de ser.

3. Rejeição de denúncias

Pelikan/Kyocera

Este processo foi iniciado na sequência de uma denúncia apresentada pela Pelikan, empresa alemã que
produz, nomeadamente, cartuchos de "toner" para impressoras e fotocopiadoras, contra a Kyocera, um
produtor japonês de impressoras para computadores. A Pelikan produz e vende cartuchos de "toner"
para utilização nas impressoras da Kyocera, que concorrem directamente com os cartuchos produzidos
pela própria Kyocera. A denúncia da Pelikan alegava diversas práticas da Kyocera, com o objectivo
de afastar a Pelikan do mercado, e afirmava que constituíam acordos restritivos entre a Kyocera e os
seus distribuidores e/ou um abuso de posição dominante por parte da Kyocera. Estas alegações
centravam-se nos limites fixados pela Kyocera na sua garantia caso fossem causados danos às suas
impressoras devido à utilização de cartuchos de "toner" que não fossem da sua própria marca e aos
amplos descontos oferecidos pela Kyocera aos consumidores que adquirissem "pacotes" de cartuchos
de "toner" produzidos pela Kyocera e "kits de tambor" também produzidos pela Kyocera (um kit de
tambor é um outro produto utilizado nas impressoras laser, que não é produzido pela Pelikan).

Por Decisão de 22 de Setembro de 1995 esta denúncia foi rejeitada. A Comissão considerou que a
política e as declarações da Kyocera no que se refere às garantias não constituíam uma infracção ao
artigo 85º, uma vez que apenas implicavam uma recusa de cobertura de danos decorrente
exclusivamente da utilização de produtos não produzidos pela Kyocera. No que se refere ao artigo 86º,
a Comissão considerou que a Kyocera não detinha uma posição dominante em nenhum mercado
relevante e que, mesmo que tal acontecesse, não existia qualquer indício de um comportamento que
pudesse ser considerado abusivo. De realçar que a Comissão não considerou que a Kyocera detinha
uma posição dominante no mercado dos produtos para as impressoras Kyocera, apesar da sua elevada
quota neste mercado. Esta situação devia-se ao facto de a Kyocera estar sujeita a uma concorrência
intensa no mercado "primário" - o das impressoras - e de as características do mercado serem tais que
esta concorrência restringia também o seu comportamento no mercado "secundário" dos produtos para
impressoras. Os adquirentes das impressoras estavam correctamente informados acerca dos preços
cobrados pelos produtos e, aparentemente, tomavam este elemento em consideração na sua decisão de
aquisição de uma impressora. A vida útil de uma impressora e o equilíbrio entre o seu custo e o custo
total dos produtos a ela destinados durante o seu período de vida útil são de tal ordem que os
consumidores seriam fortemente incentivados a mudar de marca de impressora, caso o preço dos
produtos destinados a essa marca fossem aumentados. Os níveis da complexidade e do custo das
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impressoras indicam que os custos decorrentes da mudança de uma marca para outra não são
excessivos.

Esta análise implica evidentemente que existem circunstâncias em que um produtor pode deter uma
posição dominante num mercado secundário de produtos ou serviços para os seus próprios produtos
primários9.

Serviços postais

A Comissão tomou uma série de medidas no sentido de clarificar a sua abordagem relativamente a
duas questões de importância fundamental no sector postal, nomeadamente os direitos terminais e a
intercepção de correio transfronteiras intracomunitário. Estas questões foram suscitadas por uma
denúncia apresentada à Comissão pela International Express Carriers Conference (IECC), um
agrupamento de empresas cujos membros desenvolvem, entre outras actividades, serviços de
"repostagem": o fornecedor dos serviços de repostagem recolhe correio a granel junto de um cliente
num país A e envia-o para um segundo país B, para entrega através dos serviços postais normais no
destino final no país B ou em qualquer outro país, incluindo o país de origem A. Alguns operadores
públicos de serviços postais parecem considerar o aparecimento de tais serviços como uma ameaça
às suas próprias actividades.

No contexto desta denúncia, a Comissão emitiu, em 1993, uma comunicação de acusações nos termos
do artigo 85º e 86º do Tratado CE contra sete operadores públicos de serviços postais10. O objectivo
desta acção consistia em determinar:

a) em que medida alguns operadores públicos de serviços postais tinham cometido uma infracção
às regras de concorrência comunitárias ao procurarem deliberadamente eliminar a concorrência
das empresas de repostagem introduzindo uma determinada base para o cálculo dos denominados
direitos terminais, isto é, o método de compensação utilizado pelos operadores públicos para a
entrega do correio transnacional de chegada (devido à existência de monopólios postais, o
operador público do país de origem A não pode entregar o correio desse país A aos destinatários
num país B);

b) alguns operadores públicos de serviços postais infringiram as regras da concorrência ao
interceptarem, devolverem ou cobrarem encargos suplementares relativamente às cartas
depositadas num país que não o país do remetente.

Na sequência da comunicação de acusações, diversos operadores públicos de serviços postais formaram
um grupo por forma a conceber um novo sistema de encargos mútuos para o processamento do correio
internacional de chegada. O seu trabalho culminou no "Agreement for the Remuneration of Mandatory
Deliveries of Cross-Border Mail", o denominado regime "REIMS", que fornecerá uma ligação entre
os direitos terminais e a estrutura tarifária nacional, permitindo assim que cada operador faça reflectir
os seus custos a longo prazo.

Tendo em conta esta reacção positiva das partes, a Comissão decidiu não prosseguir o processo no que
se refere ao anterior regime de direitos terminais, concentrando-se antes numa análise aprofundada,

                                                            

9 Ver decisão da Comissão de 8 de Dezembro de 1977 (Hugin/Liptons), JO L 22 de 27.1.1978, p. 23.
10 Da Bélgica, França, Alemanha, Reino Unido, Finlândia, Suécia e Suíça (ver também IP(93)264 de 7 de Abril

de 1993).
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nos termos das regras de concorrência, do novo regime REIMS, tanto em termos de conteúdo das
reformas que irá introduzir como no que se refere ao ritmo da sua introdução11.

Um problema relacionado com a discrepância entre os direitos terminais e os custos efectivos de
entrega de certos operadores públicos consiste na intercepção do correio transfronteiras
intracomunitário de chegada. As diferenças a nível tarifário, juntamente com direitos terminais
reduzidos, conduziram à deslocação das actividades postais de países onde as tarifas nacionais são
elevadas comparativamente com as taxas de compensação internacionais, para países em que as tarifas
nacionais e internacionais são reduzidas. Esta situação ocorreu não só devido às actividades das
empresas comerciais de repostagem, mas também no que se refere a empresas com grandes
quantidades de correio, que optaram por centralizar as suas instalações de correio num determinado
país em que, entre outros factores favoráveis, os serviços postais são relativamente pouco onerosos e
de boa qualidade. Os cidadãos individuais em países com tarifas muito elevadas podem também optar
por entregar todo o seu correio a um operador público de serviços postais num país vizinho em que
as taxas sejam menos onerosas. A intercepção de certos tipos de correio transfronteiras de chegada é
permitida pela Convenção Universal da União Postal.

A posição da Comissão no que se refere à intercepção, tal como explicado na sua rejeição da denúncia
da IECC, é de que a intercepção só é justificada na medida em que as empresas de repostagem
comercial cometam uma violação ao monopólio postal de um determinado país, pondo assim em risco
o cumprimento da obrigação de serviço universal do operador público desse país. Nesta situação, a
intercepção do correio objecto de repostagem quando volta a entrar no país (por exemplo, repostagem
comercial ABA) não constitui, nas actuais circunstâncias, um abuso nos termos do artigo 86º do
Tratado CE12, nomeadamente na medida em que os operadores públicos de serviços postais receptores
não receberem um pagamento suficiente para cobrir o custo de entrega.

4. Arquivamento

ORGANON

Em 4 de Maio 1994, a ORGANON, filial britânica da AKZO (Países Baixos), especializada
nomeadamente no fabrico e distribuição de pílulas contraceptivas, modificou o regime de preços
aplicáveis à venda de dois dos seus mais importantes produtos, as pílulas MARVELON e MERCILON.
A pílula contraceptiva MARVELON é uma das mais conhecidas no mundo. As suas vendas mundiais
situaram-se em 1992 a um nível nunca atingido de 500 milhões de caixas.

O novo regime de preços da ORGANON previa uma distinção, em função do destino dos produtos,
entre as pílulas destinadas a comercialização no Reino Unido e as destinadas a comercialização fora
do Reino Unido. Estas últimas deixariam de beneficiar do desconto de 12,5% concedido às pílulas
comercializadas e consumidas no Reino Unido. De notar que anteriormente nunca havia sido feita
qualquer distinção deste tipo pela ORGANON, que fornecia todos os seus clientes às mesmas
condições, com o desconto de 12,5% sobre todos os produtos, independentemente do seu destino.

A ORGANON enviou a todos os grossistas britânicos, com actividades de exportação, uma circular
indicando o novo regime de preços. Estes grossistas apenas beneficiariam do desconto sobre as
encomendas relativamente às quais pudessem provar que se destinavam ao Reino Unido e que não

                                                            

11 Esta decisão foi objecto de recurso para o Tribunal de Primeira Instância, processo T-110/95.
12 Esta decisão foi objecto de recurso para o Tribunal de Primeira Instância, processo T-133/95.
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seriam reexportadas. Desta forma, a ORGANON controlava as exportações directas dos seus produtos
para fora do Reino Unido.

A ORGANON enviou igualmente aos grossistas cujas actividades estão concentradas na distribuição
exclusivamente no Reino Unido uma carta que os convidava a não efectuar fornecimentos ao preço
britânico, que incluía o desconto, a outros grossistas susceptíveis de reexportar o produto. Um deles
respondeu favoravelmente. Desta forma, a ORGANON controlava as exportações indirectas dos seus
produtos para fora do Reino Unido.

O novo regime de preços foi objecto de três denúncias imediatas junto da Comissão Europeia, apesar
de a ORGANON o ter notificado também junto da Comissão Europeia. 

Em 24 de Agosto de 1995, a Comissão Europeia deu início ao processo contra a ORGANON, através
do envio de uma comunicação de acusações informando a empresa de que o novo regime de preços,
que se integra nas relações comerciais contínuas entre a ORGANON e os seus grossistas e que é
consequentemente um acordo, constitui uma infracção clara e grave às regras de concorrência
comunitárias na medida em que cria uma discriminação de preços entre os produtos, em função do seu
destino geográfico. A comunicação de acusações informava a ORGANON de que a Comissão tinha
a intenção de adoptar contra a empresa uma decisão nos termos do nº 6 do artigo 15º do Regulamento
nº 17, retirando-lhe assim o benefício da imunidade de aplicação de coima subjacente à sua
notificação.

Por carta de 28 de Setembro de 1995, a ORGANON indicou à Comissão que renunciava ao regime
de preços discriminatórios e que retomava o seu regime de preços anterior a partir de 1 de Outubro
de 1995. A ORGANON informou ainda que contestava a interpretação da Comissão e que estava a
elaborar um novo regime de preços. A Comissão comunicou à ORGANON que, desta forma, deixava
de se justificar o processo nos termos do nº 6 do artigo 15º. A Comissão suspendeu, para já, o
processo quanto ao fundo, reservando-se o direito de estudar a compatibilidade do eventual futuro
regime de preços com as regras de concorrência europeias.

O regime de preços discriminatórios produzia efeitos significativos, nomeadamente sobre as vendas
da pílula MARVELON nos Países Baixos. Com efeito, neste país, o preço do MARVELON de origem
holandesa é superior ao reembolso previsto pela Segurança Social. Em contrapartida, o preço do
MARVELON de origem britânica permite a comercialização do produto a um preço igual ao reembolso
previsto pela Segurança Social. Por esta razão, o MARVELON de origem britânica tornara-se
extremamente popular junto das consumidoras neerlandesas que beneficiavam assim, antes da
instauração do regime de preços discriminatório pela ORGANON, de uma produto inteiramente
reembolsado. 

O início do processo contra a ORGANON permitiu que a Comissão europeia restabelecesse a situação
existente anteriormente. As consumidoras podem assim tirar pleno proveito das vantagens decorrentes
do comércio paralelo no âmbito da União Europeia, como acontecia antes de a ORGANON instaurar
o seu regime de preços discriminatório.
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B - Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou
propostas pela Comissão

                    Nº Data Publicação

Regulamento (CE) nº 70/95 da Comissão, de 17 de Janeiro de 1995,
que altera o Regulamento (CEE) nº 2349/84 relativo à aplicação do
nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de
licença de patentes

17.01.95 JO L 12, 18.01.95,
p. 13

Regulamento (CE) nº 870/95 da Comissão, de 20 de Abril de 1995,
relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE a certas
categorias de acordos, decisões e práticas concertadas entre
companhias de transportes marítimos regulares (consórcios) nos
termos do Regulamento (CEE) no 479/92 do Conselho

20.04.95 JO L 89, 21.04.95,
p. 7

Regulamento (CE) nº 1475/95 da Comissão, de 28 de Junho de 1995,
relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado CE a certas
categorias de acordos de distribuição e de serviço de venda e
pós-venda de veículos automóveis

28.06.95 JO L 145,
29.06.95, p. 25

Regulamento (CE) nº 2131/95 da Comissão, de 7 de Setembro de
1995, que altera o Regulamento (CEE) nº 2349/84, relativo à
aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de
acordos de licença de patentes

07.09.95 JO L 214,
08.09.95, p. 6

Comunicação relativa à aplicação das regras comunitárias da
concorrência às transferências bancárias transfronteiras

27.09.95 JO C 251,
27.09.95, p. 3

Comunicação nos termos do nº 5 do Regulamento (CE) nº 3976/87
do Conselho, de 14 de Dezembro de 1987, relativa a um projecto de
regulamento que altera o Regulamento (CEE) no 1617/93 da
Comissão, de 25 de Junho de 1993, relativo à aplicação do no 3 do
artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos, decisões e
práticas concertadas que têm por objecto o planeamento e
coordenação conjuntos dos horários, as operações conjuntas, as
consultas sobre as tarifas de passageiros e de frete dos serviços
aéreos regulares e a atribuição das faixas horárias nos aeroportos

02.12.95 JO C 322,
02.12.95, p. 15

Projecto de comunicação da Comissão sobre a não aplicação de
coimas por infracção às regras da concorrência

19.12.95 JO C 341,
19.12.95, p. 13

C - Decisões formais nos termos dos artigos 85º e 86º do Tratado CE

Data da
decisão

Publicação

Decisão da Comissão relativa a um processo de aplicação do artigo
85º do Tratado CE (IV/33.686 - COAPI)

30.01.95 JO L 122, 2.6.95,
p. 37

Decisão da Comissão relativa a um processo de aplicação dos
artigos 85º e 86º do Tratado CE (IV/33.375 - PMI-DSV)

31.01.95 JO L 221,
19.06.95, p. 34
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Decisão da Comissão relativa a um processo de aplicação do artigo
85º do Tratado CE (IV/33.802 - BASF Lacke+Farben AG SA
Accinauto)

12.07.95 JO L 272,
15.11.95, p. 16

Decisão da Comissão de 13 de Abril de 1994 relativa a um
processo de aplicação do artigo 85º do Tratado CE (IV/B-2/34.179 -
Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 JO L 312,
23.12.95, p. 79

Outras decisões formais Data Natureza

SNCB+SNCF+10 (Fichas UIC) 25.7.95 nº 3 do artigo 85º

SAS + Icelandair 5.12.95 nº 3 do artigo 85º

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 nº 3 do artigo 85º

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 rejeição da denúncia

IECC/USP 9.8.95 rejeição da denúncia

Remailing 30.8.95 rejeição da denúncia

Pelikan/Kyocera 26.9.95 rejeição da denúncia

Viho/SFAC 25.12.95 rejeição da denúncia

D - Comunicações nos termos dos artigos 85º e 86º do Tratado CE

1. Publicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 do Conselho

Processo nº
IV/

Designação do processo Publicação

35006 Política provisória do ETSI em matéria de DPI JO C 76, 28.3.95, p. 5

35280 Sicasov JO C 95, 19.4.95, p. 8

30373 P&I Clubs JO C 181, 15.7.95, p. 16

35436 Van den Bergh Foods JO C 211, 15.8.95, p. 4

34799 CBA JO C 211, 15.8.95, p. 11

34563 Ecomet JO C 223, 29.8.95, p. 2

35296 Inmarsat-P JO C 304, 15.11.95, p. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank JO C 312, 23.11.95, p. 13

35337 Atlas JO C 337, 15.12.95, p. 2

35617 Phoenix JO C 337, 15.12.95, p. 13
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2. Publicação nos termos do nº 3 do artigo 16º do Regulamento (CEE) nº 3975/87 do
Conselho

Processo nº
IV/

Designação do processo Publicação

35545 Lufthansa/SAS JO C 201, 5.8.95, p. 2

3. Publicação nos termos do nº 2 do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 3975/87 do
Conselho

Processo nº
IV/

Designação do processo Publicação

35545 Lufthansa/SAS JO C 141, 7.6.95, p. 9

35087 Premiair JO C 262, 7.10.95, P. 6

4. Publicação nos termos do nº 2 do artigo 12º do Regulamento (CEE) nº 4056/86 do
Conselho e do nº 2 do artigo 12º do Regulamento (CEE) nº 1017/68 do Conselho

Processo nº
IV/

Designação do processo Publicação

35111 Decisões de uma associação de empresas no sector do
transporte combinado internacional de mercadorias
(Fichas UIC)

JO C 105, 26.4.95, p. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis Lines
Shipping Company

JO C 255, 30.9.95, p. 4

35202 Exploração conjunta de um serviço de ferry entre
Dragør e Limhamn

JO C 350, 30.12.95, p. 16

5. Comunicações "Carlsberg" relativas a empresas comuns estruturais com carácter
de cooperação

Processo nº
IV/

Designação do processo Publicação

35331 Glaxo/Warner-Lambert JO C 15, 20.1.95, p. 2

35360 General Electric/BASF JO C 23, 28.1.95, p. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) JO C 23, 28.1.95, p. 4

35363 Gás e energia JO C 73, 25.3.95, p. 18

35484 Toyota Industrial Equipment JO C 107, 28.4.95, p. 2
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35421 IBM/Philips Semicondutors JO C 117, 12.5.95, p. 7

35522 Continental/Michelin JO C 136, 3.6.95, p. 3

35531 BT/VIAG JO C 148, 15.6.95, p. 3

35328 Canal +/Bertelsmann JO C 168, 4.7.95, p. 8

35617 Phoenix JO C 181, 18.7.95, p. 11

35640 Cummins-Wärtsilä JO C 200, 4.8.95, p. 9

35486 La Poste (B)/Royale Belge JO 205, 10.8.95, p. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque JO C 205, 10.8.95, p. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. JO C 217, 22.8.95, p. 4

35635 Nippon Electric/Schott JO C 226, 31.8.95, p. 9

35738 Uniworld JO C 276, 21.10.95, p. 9

35734 Bayer/Monsanto JO C 298, 11.11.95, p. 8

35645 Warner-Ishi Europe JO C 314, 25.11.95, p. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum JO C 347, 28.12.95, p. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) JO C 350, 30.12.95, p. 18

E - Comunicados de imprensa13

Referência Data Assunto

IP/95/50 95.01.19 DIFERENÇAS DE PREÇOS DE VENDA DOS VEÍCULOS
NOVOS NA UNIÃO EUROPEIA EM 1 DE NOVEMBRO DE
1994

IP/95/51 95.01.19 NOVAS REGRAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS

IP/95/89 95.02.01 AS PROFISSÕES LIBERAIS NÃO ESTÃO EXCLUÍDAS DA
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA

IP/95/99 95.02.03 A COMISSÃO APROVA UM ACORDO ENTRE A PMU E A
DSV SOBRE A RETRANSMISSÃO DAS IMAGENS
TELEVISIVAS DAS CORRIDAS HÍPICAS FRANCESAS

IP/95/104 95.02.07 A COMISSÃO NÃO PROSSEGUIRÁ O EXAME DOS
ACORDOS DE FORNECIMENTO DE CERVEJA NO REINO
UNIDO, NA PENDÊNCIA DOS RESULTADOS DA
INVESTIGAÇÃO DO "OFFICE OF FAIR TRADING"

                                                            

13 O texto integral dos comunicados de imprensa da Comissão encontram-se disponíveis on line na base de dados
Rapid, no dia da sua publicação pelo Serviço do Porta-Voz. O acesso a esta base de dados pode ser obtido
mediante pedido escrito dirigido a: EUR-OP EUROBASES, c/o Comissão Europeia, 200 rue de la loi, B-1049
Bruxelas, tel. +32-2-295 00 01 ou 03, fax +32-2-296 06 24.
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IP/95/229 95.03.10 A COMISSÃO ALTERA O PROCESSO CONTRA A
UNILEVER, NA SEQUÊNCIA DE COMPROMISSOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA NO SENTIDO DE
ABRIR CONSIDERAVELMENTE O MERCADO DE
GELADOS CONSUMIDOS POR IMPULSO NA REPÚBLICA
DA IRLANDA

IP/95/243
 

95.03.14 CONCORRÊNCIA - TRANSPORTES MARÍTIMOS -
REACÇÃO DO COMISSÁRIO VAN MIERT
RELATIVAMENTE A DECISÃO DO TRIBUNAL DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA RESPEITANTE AO ACORDO
TRANSATLÂNTICO

IP/95/288 95.03.22 TELECOMUNICAÇÕES: A COMISSÃO EXAMINA UM
TERCEIRO PROJECTO DE ALIANÇA ESTRATÉGICA

IP/95/393 95.04.20 ACORDO UE/EUA EM MATÉRIA DE POLÍTICA DE
CONCORRÊNCIA

IP/95/409 95.04.28 A COMISSÃO ADOPTA UM NOVO REGULAMENTO DE
ISENÇÃO POR CATEGORIA NO SECTOR DOS
TRANSPORTES MARÍTIMOS A FAVOR DOS CONSÓRCIOS

IP/95/420 95.04.26 A COMISSÃO ADOPTA UM PROJECTO DE
REGULAMENTO DE ISENÇÃO RELATIVO AOS ACORDOS
DE DISTRIBUIÇÃO SELECTIVA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

IP/95/443 95.05.04 PROJECTO DE "REDE GLOBAL EUROPEIA" DE
TRANSMISSÃO DE DADOS POR FIBRA ÓPTICA: O
COMISSÁRIO VAN MIERT DESEJA CLARIFICAR O PREÇO
DA INFRA-ESTRUTURA

IP/95/492 95.05.16 ACESSO DA IRISH FERRIES AO PORTO DE ROSCOFF NA
BRETANHA: A COMISSÃO DECIDE ADOPTAR MEDIDAS
PROVISÓRIAS CONTRA A CÂMARA DE COMÉRCIO DE
MORLAIX

IP/95/523 95.05.24 POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA EM 1994: O COMISSÁRIO
VAN MIERT APRESENTA O RELATÓRIO ANUAL

IP/95/524
 

95.05.24 TELECOMMUNICAÇõES - PROJECTO ATLAS:
DECLARAÇÃO DO COMISSÁRIO VAN MIERT

IP/95/549
 

95.06.07 A COMISSÃO EXAMINA OS SISTEMAS GLOBAIS DE
SATÉLITES MÓVEIS

IP/95/550 95.06.01 A COMISSÃO APROVA UMA EMPRESA COMUM QUE
CONTRIBUIRÁ PARA A INTEGRAÇÃO DO MERCADO
EUROPEU DO GÁS

IP/95/646 95.06.21 A COMISSÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE
APLICAR COIMAS ÀS EMPRESAS PARTICIPANTES NO
ACORDO SOBRE A CONFERÊNCIA TRANSATLÂNTICA
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IP/95/648 95.06.21 DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS: A
COMISSÃO ADOPTA UM NOVO REGULAMENTO QUE
GARANTE UMA MAIOR INDEPENDÊNCIA AOS
CONCESSIONÁRIOS

IP/95/657 95.06.22 A COMISSÃO EUROPEIA E SEIS PAÍSES DA EUROPA
CENTRAL CHEGARAM A ACORDO QUANTO A UM
PROGRAMA DE ACÇÃO EM MATÉRIA DE POLÍTICA DE
CONCORRÊNCIA

IP/95/736 95.07.11 A COMISSÃO AUTORIZA O CONJUNTO DOS
CONTRATOS-TIPO DE DISTRIBUIÇÃO SELECTIVA
DA SONY PARA A EUROPA, APÓS A INTRODUÇÃO DE
ALTERAÇÕES NOS MESMOS

IP/95/746 95.07.12 A COMISSÃO IMPÕE UMA COIMA À BASF E AO SEU
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO BELGA DE PRODUTOS DE
PINTURA PARA AUTOMÓVEIS DA MARCA GLASURIT
POR ENTRAVES À EXPORTAÇÃO DESTES PRODUTOS
PARA O REINO UNIDO

IP/95/752 95.07.12 A COMISSÃO PROPÕE LANÇAR UM DEBATE PARA
REFORÇAR A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE AS
AUTORIDADES DE CONCORRÊNCIA

IP/95/768 95.07.24 DIFERENÇAS DE PREÇOS DOS AUTOMÓVEIS NA UNIÃO
EUROPEIA EM 1 DE MAIO DE 1995

IP/95/791 95.07.18 PROCESSO ATLAS: O COMISSÁRIO VAN MIERT
ESPECIFICA AS CONDIÇÕES EM QUE A COOPERAÇÃO
PODE SER ACEITÁVEL NA PERSPECTIVA DA
CONCORRÊNCIA

IP/95/952 95.09.11 A COMISSÃO EUROPEIA AUTORIZA UM ACORDO DE
CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA COMUM ENTRE A AVIONS
DE TRANSPORT REGIONAL (ATR) E A BRITISH
AEROSPACE (BAE)

IP/95/958 95.09.13 ORIENTAÇÕES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DA
CONCORRÊNCIA RELATIVAMENTE AOS SISTEMAS DE
TRANSFERÊNCIAS TRANSFRONTEIRAS

IP/95/1001 95.09.19 A COMISSÃO DÁ INICIO A UM INQUÉRITO SOBRE A
"EUROPE ONLINE"

IP/95/1036 95.09.26 DISTRIBUIÇÃO DE AUTOMÓVEIS - A COMISSÃO
PUBLICA UM GUIA SOB A FORMA DE
QUESTÕES-RESPOSTAS

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX: AUTORIZAÇÃO POSSÍVEL ATÉ
MEADOS DE 1996

IP/95/1275 95.11.22 REDE ALTERNATIVA DE TELECOMUNICAÇÕES
AUTORIZADA NA ALEMANHA APÓS INTERVENÇÃO DA
COMISSÃO
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IP/95/1306 95.11.29 PAÍSES BAIXOS: A COMISSÃO APLICA COIMAS AO
CARTEL NO SECTOR DA LOCAÇÃO DE GRUAS

IP/95/1345 95.12.05 PÍLULAS CONTRACEPTIVAS: A COMISSÃO PÕE TERMO
A PRATICAS DE PREÇOS DISCRIMINATÓRIOS ENTRE O
REINO UNIDO E OS PAÍSES BAIXOS

IP/95/1354 95.12.06 A COMISSÃO ABRE UM INQUÉRITO SOBRE A ALIANÇA
AMERICA ONLINE/BERTELSMANN/DEUTSCHE TELEKOM

IP/95/1355 95.12.06 O COMBATE AOS CARTÉIS: A COMISSÃO PROPÕE AOS
QUINZE QUE SEJA CONCEDIDO UM TRATAMENTO
FAVORÁVEL ÀS EMPRESAS QUE DENUNCIAM
ACORDOS, DECISÕES OU PRÁTICAS CONCERTADAS

IP/95/1411 95.12.15 FUTEBOL PROFISSIONAL: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS NO PROCESSO
BOSMAN

F - Acórdãos dos tribunais comunitários

1. Tribunal de Primeira Instância

Processo Partes Data Publicação

T-102/92 VIHO EUROPE BV/Comissão + Parker Pen
Ltd

12.O1.95 JO C 54, 4.3.95, p. 15
[1995] Col. II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM)/Comissão Europeia

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Col. II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg +
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs
(SELL)/Comissão Europeia

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 10
[1995] Col. II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland)
GmbH/Comissão Europeia

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Col. II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) e outros/Comissão
Europeia 

21.02.95 JO C 87, 8.4.95, p. 8
[1995] Col. II-289

T-34/93 Société Générale/Comissão Europeia 08.03.95 JO C 87, 8.4.95, p. 10
[1995] Col. II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB e outros +
Associação dos Armadores Japoneses e
Associação dos Armadores da Comunidade
Europeia/Comissão Europeia 

10.03.95 JO C 159, 24.6.1995, p. 23
[1995] Col. II-595
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T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG (e outros)/Comissão Europeia 06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 16
[1995] Col. II-729

T-141-
142-143-
144-
145/89
and T-
147-148-
149-150-
151-
152/89

Welded Steel Mesh 06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 17-20
[1995] Col. II-791-1212

T-79/95 R
and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer français
(SNCF) e British Railways Board
(BR)/Comissão Europeia

12.05.95 JO C 189, 22.7.95, p. 16
[1995] Col. II-1433

T-14/93 Union internationale des chemins de
fer/Comissão Europeia

06.06.95 JO C 189, 22.7.95, p. 15
[1995] Col. II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH/Comissão Europeia 08.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 18
[1995] Col. II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH &
Co.KG/Comissão Europeia

08.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 19
[1995] Col. II-1611

T-186/94 Guérin automobiles/Comissão Europeia 27.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 20
[1995] Col. II-1753

T-30/91 Solvay SA/Comissão Europeia 29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Col. II-1775

T-31/91 Solvay SA/Comissão Europeia 29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Col. II-1821

T-32/91 Solvay SA/Comissão Europeia 29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Col. II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc/Comissão
Europeia

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 22
[1995] Col. II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc/Comissão
Europeia

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p. 22
[1995] Col. II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires
"CB"/Comissão Europeia

14.07.95 JO C 268, 14.10.95, p. 21
[1995] Col. II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE/Comissão Europeia 11.08.95 JO C 299, 11.11.95, p. 22
[1995] Col. II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB e
outros/Comissão

22.11.95 JO C 16, 20.1.96, p. 13
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2. Tribunal de Justiça

Processo Partes Data Publicação

C-360/92
P

The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of Great Britain and Ireland /
Comissão Europeia, Pentos plc, Pentos
Retailing Group Ltd

17.01.95 JO C 54, 4.3.95, p. 3
[1995] Col. I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec
+ TF1 Publicité SA e M6 Publicité SA

09.02.95 JO C 74, 25.3.95, p. 1
[1995] Col. I-179

C-241/91
P and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent
Television Publications Ltd (ITP) +
Intellectual Property Owners (IPO)/Comissão
Europeia + Magill TV Guide Ltd

06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 3
[1995] Col. I-743

C-310/93
P

BPB Industries plc and British Gypsum Ltd /
Comissão Europeia + Iberian UK Ltd

06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 4
[1995] Col. I-865

C-149/95
P (R)

Comissão Europeia/Atlantic Container Line
AB e outros

19.07.95 JO C
[1995] Col. I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl e Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

05.10.95 JO C 299, 11.11.95, p. 6
[1995] Col. I-2900

C-140-
141-
142/94

DIP SpA e Comune di Bassano del Grappa;
LIDL Italia Srl e Comune di Chioggia;
Lingral Srl e Comune di Chioggia

17.10.95 JO C 315, 25.11.95, p. 6
[1995] Col. I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt e Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH

24.10.95. JO C 333, 9.12.95, p. 1
[1995] Col. I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG e ALD Auto-
Leasing D GmbH

24.10.95 JO C 333, 9.12.95, p. 1
[1995] Col. I-3459

C-134/94 Esso Española SA e Comunidade Áutonoma
das Canárias

22.11.95 JO C 31, 3.2.96, p. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie

12.12.95 JO C 46, 17.2.96, p. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikhuis e outros e Coberco 12.12.95 JO C 46, 17.2.96, p. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 JO C 64, 2.3.96, p. 6
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II - Monopólios estatais e direitos de monopólio: artigos 37º e 90º do
Tratado CE

A - Resumo dos casos

Regime de descontos sobre as taxas de aterragem no aeroporto de Bruxelas

Em 28 de Junho de 1995, a Comissão adoptou uma decisão ao abrigo do nº 3 do artigo 90º,
solicitando às Autoridades belgas que pusessem fim ao regime de descontos sobre as taxas de
aterragem em vigor no aeroporto de Zaventem. A British Midland, uma companhia aérea britânica,
tinha introduzido uma denúncia contra este regime aplicado pelo Decreto Real de 22 de Dezembro
de 1989. Com efeito, o artigo 2º deste Decreto Real instaurou um regime de descontos para as
empresas que pagassem mensalmente taxas superiores a 131 000 ecus e possibilitou reduções de 7,5%
a 30% do montante destas taxas mensais superiores a 131 000 ecus. Nestes últimos anos, três empresas
beneficiaram destes descontos, a saber, a Sabena num montante anual de 1,9 milhões de ecus, a
Sobelair (filial da Sabena) num montante de 34 000 ecus e a British Airways num montante de
105 ecus.

Na sua decisão, a Comissão considerou que este regime constituía uma medida estatal na acepção do
nº 1 do artigo 90º do Tratado. Tem por efeito aplicar a companhias aéreas condições desiguais para
prestações equivalentes, relacionadas com a aterragem e a descolagem, impondo-lhes por este motivo
uma desvantagem competitiva. Este regime constituía portanto uma infracção ao nº 1 do artigo 90º do
Tratado conjugado com o artigo 86º. O limiar de 131 000 ecus de taxas a atingir é de tal forma
elevado que a redução em causa só pode beneficiar um transportador sediado em Bruxelas, em
detrimento dos outros transportadores comunitários. Na realidade, é necessário efectuar diariamente
seis a sete frequências (uma aterragem e uma descolagem) para atingir esse limiar. A Sabena beneficia
de desconto na última faixa (30%) equivalente a uma redução global de 18% das taxas. Numa ligação
como Bruxelas-Londres, onde a Sabena e a British Midland estão em concorrência, a Sabena beneficia
de um desconto de 18% sobre os seus encargos aeroportuários (4% a 6% dos custos de exploração)
para um serviço equivalente por parte da Régie des Voies Aériennes, entidade gestora do aeroporto.
A Comissão considerou que essas reduções só se podem justificar se existirem economias de escala
correspondentes realizadas pela entidade gestora do aeroporto. No presente caso não existem
economias de escala. Este regime destina-se portanto a favorecer a companhia nacional belga. Além
disso, a derrogação prevista no nº 2 do artigo 90º não é aplicável.

Decisão da Comissão de 4 de Outubro de 1995 relativa às condições impostas ao
segundo operador de radiotelefonia GSM em Itália

Na sequência de um pedido da Comissão feito em Julho de 1993 para pôr termo ou justificar o
monopólio de que a Telecom Italia beneficiava no sector da radiotelefonia GSM, o Governo italiano,
em 16 de Dezembro de 1993, lançou um processo para seleccionar o segundo operador GSM. Um dos
critérios de selecção, notificados às partes interessadas em 29 de Janeiro de 1994 pelas Autoridades
italianas, dizia respeito ao montante a pagar pela concessão.

Em 18 de Abril de 1994, o Governo italiano anunciou oficialmente a atribuição da segunda concessão
à Omnitel Pronto Italia, em contrapartida do pagamento de 750 mil milhões de liras. O operador
público Telecom Italia, anteriormente o único prestador de serviços de telefonia móvel em Itália, tinha
obtido a sua concessão sem ter de efectuar qualquer pagamento semelhante.
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A Comissão considerou que a imposição deste pagamento inicial apenas ao novo operador conduziria
necessariamente a um dos seguintes resultados, qualquer deles em violação do nº 1 do artigo 90º,
conjugado com o artigo 86º do Tratado:

a) extensão da posição dominante do operador estabelecido graças à vantagem competitiva
decorrente desta distorção da estrutura de custos;

b) limitação da produção, dos mercados ou do desenvolvimento técnico, na acepção da alínea b) do
artigo 86º.

Esta decisão, que visa eliminar a distorção da concorrência decorrente do pagamento inicial pela
Omnitel, estabeleceu, em consequência, que o Governo italiano deve:

- ou exigir à Telecom Italia Mobile que proceda a um pagamento idêntico,

- ou adoptar, após ter recebido o acordo da Comissão, algumas medidas correctoras equivalentes
em termos económicos ao pagamento efectuado pelo segundo operador. 

Além disso, exige que a medida finalmente adoptada não coloque em risco a concorrência introduzida
pela autorização de um segundo operador GSM.

B - Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou
propostas pela Comissão

Data Publicação

Directiva 95/51/CE da Comissão, que altera a Directiva
90/388/CEE, relativa à supressão das restrições à utilização de
redes de televisão por cabo para o fornecimento de serviços de
telecomunicações já liberalizados

18.10.1995 JO L 256,
26.10.1995, p. 49

Projecto de directiva da Comissão que altera a Directive
90/388/CEE, relativa às comunicações móveis e pessoais

JO C 197,
1.08.1995, p. 5

Projecto de directiva da Comissão que altera a Directiva
90/388/CEE no que diz respeito à introdução da plena da
concorrência nos mercados das telecomunicações

JO C 263, 
10.10.1995, p. 6

Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre a situação de transposição e de aplicação da Directiva
90/388/CEE, relativa à concorrência nos mercados dos serviços de
telecomunicações

JO C 275,
20.10.1995, p. 2

Projecto de comunicação da Comissão relativa à aplicação das
regras de concorrência ao sector postal e, em especial, à
apreciação de certas medidas estatais referentes aos serviços
postais

JO C 322,
2.12.1995, p. 3
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C - Decisões da Comissão

data referência

Decisão da Comissão relativa a um processo nos termos do nº 3 do
artigo 90º do Tratado (Aeroporto de Bruxelas Nacional - Zaventem)

28.6.1995 JO L 216, 
12.09.1995, p. 8

Decisão da Comissão relativa às condições impostas ao segundo
operador de radiotelefonia GSM em Itália

4.10.1995 JO L 280,
23.11.1995, p.
49

D - Comunicados de imprensa

referência data assunto

IP/95/61 95/01/25 LIBERALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES : PUBLICAÇÃO DA PARTE II DO
LIVRO VERDE E CONSULTA RELATIVA AO FUTURO
QUADRO REGULAMENTAR

IP/95/131 95/02/13 LIBERALIZAR OS SECTORES-CHEVE DA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO NA EUROPA: "NÃO PRETENDEMOS UMA
EUROPA FORTALEZA, MAS TAMBÉM NÃO PODEMOS
ADOPTAR UMA ATITUDE INGÉNUA", DECLAROU O
COMISSÁRIO VAN MIERT

IP/95/432 95/05/03 LIBERALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES : RELATÓRIO SOBRE OS
RESULTADOS DA CONSULTA SOBRE O LIVRO VERDE
RELATIVO À LIBERALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
DAS TELECOMUNICAÇÕES E DAS REDES DE
TELEVISÃO POR CABO

IP/95/647 95.06.21 COMUNICAÇÕES MÓVEIS E PESSOAIS : A COMISSÃO
DESEJA UM MERCADO ABERTO 

IP/95/765 95.07.19 a COMISSÃO CONFIRMA AS MEDIDAS QUE
ASSEGURAM A INTRODUÇÃO DA PLENA
CONCORRÊNCIA NAS TELECOMUNICAÇÕES ATÉ 1998

IP/95/802 95.07.20 LIBERALIZAÇÃO DOS PORTOS ITALIANOS: UM
GRANDE PASSO EM FRENTE

IP/95/813 95.07.26 A COMISSÃO ADOPTA PROPOSTAS LEGISLATIVAS
PARA OS SERVIÇOS POSTAIS

IP/95/959 95.09.13 a ABERTURA DO MERCADO DE COMUNICAÇÕES
MÓVEIS GSM LEVA A COMISSÃO A CONTROLAR OS
PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE LICENÇAS 

IP/95/1093 95.10.04 GSM ITÁLIA : A COMISSÃO SOLICITA UM
TRATAMENTO EQUITATIVO PARA A OMNITEL
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IP/95/1102 95.10.11 A COMISSÃO ABRE AS REDES DE TELEVISÃO POR
CABO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LIBERALIZADOS

IP/95/1353 95.12.06 INÍCIO DA CONSULTA SOBRE A COMUNICAÇÃO
RELATIVA AOS SERVIÇOS POSTAIS

E - Decisões dos tribunais comunitários

1. Tribunal de Primeira Instância

Processo Partes Data Publicação

T-84/94 Bundesverband der Bilanzbuchhalter
eV. contra Comissão das
Comunidades Europeias

23.01.1995 JO C 74, 25.3.95, p. 11
CJ 1995, p. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd contra
Comissão das Comunidades
Europeias

18.09.1995 JO C 286, 28.10.95, p. 12

2. Tribunal de Justiça

Processo Partes Data Publicação

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl contra
Spedizioni Marittima del Golfo Srl

05.10.1995 JO C 299, 11.11.95, p. 6
CJ 1995, p. I-2900

C-19/93P Rendo NV e outros contra Comissão
das Comunidades Europeias

19.10.1995 JO C 315, 25.11.95, p. 7
CJ 1995, p. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant e Téléphone Store
SARL

09.11.1995 JO C 16, 20.1.96, p. 3
CJ 1995, p. I-3911

C-244/94 Fédération française des sociétés
d'assurance e outros contra Ministério
da Agricultura e Pescas

16.11.1995 JO C 31, 3.2.96, p. 2
CJ 1995, p. I-4022

C-430/93 and
C-431/93

Jeroen Van Schijndel e Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen contra
Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten

14.12.95 JO C 77, 16.3.96, p. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 JO C 64, 2.3.96, p. 2
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III - Controlo das operações de concentração: Regulamento (CEE) nº
4064/89 do Conselho e artigo 66º do Tratado CECA

A - Síntese de casos

1. Aplicação do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de
1989, relativo ao controlo das operações de concentração de empresas

- Síntese das decisões mais importantes ou interessantes nos termos do nº 1, alíneas a) e b), do
artigo 6º

1.1. Madeira, pasta de madeira e produtos de papel 

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95)

A Comissão autorizou a aquisição de uma participação maioritária na empresa alemã PWA
Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA) pela empresa sueca Svenska Cellulosa AB (SCA).

A SCA é uma empresa do sector florestal especializada no fabrico de produtos de higiene, embalagens
de transporte (caixas de papel canelado e materiais para o respectivo fabrico), produtos de papel
"tissue" e papel gráfico. As actividades da SCA no domínio dos produtos de higiene e dos produtos
de papel "tissue" são realizadas através da sua filial, a SCA Mölnlycke. A PWA é um fabricante de
uma vasta gama de produtos de papel e de produtos de embalagem, nomeadamente papel fino
revestido e não revestido, produtos de papel "tissue", embalagens de transporte, papelão para
contentores e papéis especiais. Na sequência da operação, o novo grupo (com um volume de negócios
a nível mundial de cerca de 5 700 milhões de ecus) será o maior fornecedor do sector do papel na
Europa. 

A SCA e a PWA exercem ambas actividades em vários mercados de produto que envolvem o
fornecimento de produtos de papel "tissue", embalagens de transporte e papéis não revestidos isentos
de madeira. No entanto, a PWA não opera em vários domínios relevantes das actividades da SCA.

A Comissão considerou que, não obstante o facto de a SCA e a PWA serem importantes operadores
nalguns dos mercados de produtos de papel "tissue" afectados em que a nova entidade passaria a
dispor de quotas de mercado significativas tanto a nível do EEE no seu conjunto como nos
Estados-membros individuais, a empresa continuaria a defrontar a concorrência de outros fabricantes
multinacionais de produtos de papel "tissue". Em especial, a Comissão tomou em consideração o facto
de nos mercados específicos de produtos de papel "tissue" afectados pela operação (isto é, produtos
de protecção não feminina), caracterizados por serem menos sofisticados e em que o reconhecimento
das marcas existentes é menos relevante do que no recente processo Procter & Gamble/VP
Schickedanz (II), os entraves em matéria de acesso ao mercado serem comparativamente
negligenciáveis. A penetração relativamente elevada dos produtos com a marca do distribuidor no
mercado e a sensibilidade bastante acentuada dos consumidores face aos preços atesta tal facto.

Nos restantes mercados afectados (embalagens de transporte e papéis não revestidos isentos de
madeira), considerou-se que a quota agregada da SCA e da PWA nos mercados a nível do EEE não
suscitava quaisquer preocupações do ponto de vista da concorrência, dada a presença de outras
empresas de grande dimensão e financeiramente sólidas em todos estes mercados a que os clientes
podem recorrer. 
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Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

A Comissão aprovou uma empresa comum mediante a qual as actividades de produção de painéis de
madeira da Noranda Forest Inc na Europa e da Glunz AG no Reino Unido seriam agrupadas na
Norbord Holdings Ltd (actualmente uma filial da Noranda, que passará a designar-se CSC Forest
Products Ltd na sequência da operação). 

Uma vez concluída esta operação, a Noranda Forest Inc, uma empresa canadiana de produtos florestais,
retirar-se-á do mercado europeu dos painéis de madeira. O único produto deste sector em relação ao
qual a operação criará uma importante quota de mercado agregada é o dos painéis de partículas
orientadas (OSB), um produto relativamente recente na Europa; a Glunz e a Norbord Holdings Ltd
dispõem actualmente das duas únicas linhas de produção deste produto na União Europeia. 

O consumo total de OSB é extremamente reduzido em comparação com o de outros produtos de
painéis, nomeadamente os painéis de partículas e o contraplacado, para os quais o OSB constitui um
produto alternativo no âmbito de determinadas aplicações. Além disso, as quotas de mercado da Glunz
e Norbord nos mercados do OSB e dos painéis de partículas, por um lado, e do OSB e do
contraplacado, por outro, não suscitam quaisquer preocupações do ponto de vista da concorrência.
Além disso, pelo menos um outro importante produtor de painéis instalará brevemente uma linha de
produção de OSB na União Europeia. 

Repola/Kymmene (30.10.95)

A Comissão aprovou uma operação mediante a qual a Repola Corporation e a Kymmene Corporation
procederão a uma plena concentração das suas actividades. A Repola e a Kymmene eram grandes
empresas finlandesas que desenvolviam actividades internacionais nos sectores do papel de jornal e
dos materiais de embalagem. A operação envolveu os mercados de produto do papel de jornal, papel
de revista e sacos de papel.

Em relação aos sacos de papel, a Comissão concluiu existir um mercado finlandês separado para este
produto e que a concentração conduziria à criação de uma posição dominante nesse mercado. A Repola
e a Kymmene têm beneficiado de posições dominantes no mercado finlandês nos últimos anos e, em
consequência da operação, a nova empresa seria praticamente o único fornecedor de sacos de papel
junto dos clientes finlandeses. No entanto, a Repola e a Kymmene assumiram certos compromissos
perante a Comissão que dissipam as graves dúvidas quanto à compatibilidade da operação projectada
com o mercado comum. Estes compromissos incluem a cessão de certas capacidades de produção de
sacos de papel da Repola e da Kymmene no mercado finlandês.

Os mercados de papel de jornal e de papel de revista possuem pelo menos uma dimensão europeia e
a Repola/Kymmene, tal como os outros produtores europeus importantes de papel, comercializam e
distribuem os seus produtos em quase todos os Estados-membros. A nova empresa será o maior
operador a nível europeu neste sector. No entanto, a sua quota de mercado agregada não excederá 20%
em cada um dos mercados dos dois produtos e vários dos seus concorrentes ocupam fortes posições
nos mesmos.

A Repola, juntamente com cinco outro produtores finlandeses de papel, ERA um membro da "Finnpap
Marketing Association", que constitui uma organização de vendas conjuntas que comercializa os
produtos de papel dos seus membros numa base mundial. A Kymmene, que não é membro da Finnpap,
dispõe da sua rede própria de vendas. Na notificação as partes não tinham divulgado as suas intenções
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quanto à questão de saber se a comercialização do papel produzido pela Repola deveria continuar a
ser assegurada pela Finnpap ou se todos os produtos de papel da empresa recentemente cridada seriam
comercializados por intermédio da rede de distribuição própria da Kymene. Caso a Repola continuasse
a distribuir os seus produtos através da rede de distribuição da Finnpap, a existência de uma conexão
entre, pour um lado a actividade de comercialização de papel por parte da Kymene e por outro lado
as actividades de todos os outros produtores, representados pela Finnpap, teria sido posta em evidência.
Em tal situação, o âmbito da concentração seria alargado de maneira a incluir não apenas as vendas
agregadas da empresa recentemente criada mas igualmente todos os demais produtores finlandesas que
vendiam os seus produtos por intermédio da Finnpap. Nesse contexto, com vista a eliminar qualquer
tipo de preocupação relativo ao papel desempenhado pela Finnpap, as partes decidiram assumir o
compromisso de não vender produtos de papel através da organização de vendas conjuntas da Finnpap.

À luz dos compromissos assumidos pela Repola e Kymmene, a Comissão concluiu que a operação de
concentração não cria nem reforça uma posição dominante no mercado. 

1.2. Produtos petrolíferos, químicos, plásticos, etc.

Texaco/Norsk Hydro (09.01.95)

A Comissão aprovou a criação de uma empresa comum entre a Texaco e a Norsk Hydro, cujas
actividades consistirão na distribuição de produtos petrolíferos refinados na Noruega e na Dinamarca.
As empresas-mães da EC, a Texaco (EUA) e a Norsk Hydro (Noruega), são ambas empresas
petrolíferas plenamente integradas. A Texaco e a Norsk Hydro retirar-se-ão assim do sector de
actividades em que opera a EC, a saber, a distribuição de produtos petrolíferos refinados na Noruega
e Dinamarca. A empresa comum assumirá o controlo de todos os activos das empresas-mãe nos dois
países em causa, isto é, terminais, armazéns, camiões e estações de serviço. 

Esta operação era abrangida pelo âmbito de aplicação do regulamento das concentrações, uma vez que
a empresa comum apresentava as características de uma empresa comum autónoma que exerce
actividades num mercado comercial e dispõe da infra-estrutura necessária para desempenhar as funções
normais de uma empresa comercial num mercado deste tipo. Atendendo ao facto de a EC não
constituir o cliente principal de cada uma das empresas-mãe, à natureza profundamente diferente das
actividades das duas empresas-mãe e à sua presença muito limitada no mercado a montante de
fornecimento de produtos petrolíferos refinados a distribuidores (9% no seu conjunto), a Comissão
considerou que não se verificaria qualquer possibilidade de concertação entre as empresas em causa
neste mercado a montante. 

Consequentemente, a Comissão concluiu que a empresa comum entre a Texaco e a Norsk Hydro não
criava nem reforçava uma posição dominante no mercado comum, nem numa parte substancial do seu
território. As quotas de mercado agregadas das partes nos mercados relevantes não excediam 25%,
devendo as partes enfrentar igualmente a concorrência de diversas outras empresas importantes (Shell,
Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.03.95)

A Comissão autorizou a criação de uma empresa comum entre a Enichem e a Union Carbide (UCC)
no mercado de polietileno ("PE"), um termoplástico utilizado para o fabrico de diversos produtos
finais, nomeadamente películas e produtos moldados.
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A Enichem deveria transferir para a empresa comum, a Polimeri Europa Srl, a sua infra-estrutura de
produção de PE na Europa Ocidental, bem como a sua rede de vendas, à excepção das suas instalações
de produção de PE em Porto Torres (Sardenha), das suas participações em duas unidades de "crackers"
de etileno em Brindisi e Dunquerque e das suas tecnologias de produção de PE. A UCC, que não
exercia quaisquer actividades de produção de PE na Europa Ocidental antes da operação projectada,
devia transferir o seu saber-fazer tecnológico, incluindo a concessão de uma licença relativa ao seu
processo de produção de PE, denominado "Unipol". A UCC é o principal fornecedor a nível mundial
da tecnologia de produção de PE.

A Comissão analisou as repercussões da operação projectada sobre três mercados distintos: o mercado
de produção e venda de resinas de PE, o mercado a montante de fornecimento de etileno (que constitui
a matéria-prima utilizada na produção de PE) e o mercado de licenças de tecnologia de PE. A
Comissão concluiu que a operação não criaria nem reforçaria uma posição dominante em qualquer
destes mercados. 

No mercado de produção de resinas de PE existem três tipos básicos de resinas, definidas com base
no seu grau de densidade e cristalinidade, designadamente o polietileno de elevada densidade (HDPE),
o polietileno de baixa densidade (LDPE) e o polietileno linear de baixa densidade (LLDPE).
Verifica-se uma crescente procura de resinas de PE, nomeadamente LLDPE, que tem vindo a substituir
gradualmente o LDPE, bem como de HDPE, que tem características e utilizações finais distintas
(maior resistência mas menor capacidade de transformação). 

Na Europa Ocidental existem vários produtores importantes de resinas de PE, designadamente a
Enichem, a Borealis, a BP, a Dow, a DSM e a Exxon. Embora a Enichem seja um dos maiores
fornecedores de resinas de PE, a sua quota do mercado de resinas de PE quer no seu conjunto, quer
no âmbito de cada tipo básico de PE, não excede 25%. A presença da UCC em nada alterava esta
situação, excepto numa medida muito reduzida, mediante a sua participação numa empresa comum
criada recentemente com a Elf Atochem. Além disso, vários concorrentes da EC pertencem a
importantes grupos verticalmente integrados que possuem a sua própria tecnologia específica de PE.

No mercado a montante da produção de etileno, a Enichem era o único produtor e principal fornecedor
desta matéria-prima em Itália. As importações na Itália são muito restritas devido às dificuldades de
transporte, bem como à necessidade de instalações portuárias e de armazenagem. No entanto, a
empresa comum não reforçava a posição já existente no mercado, uma vez que a UCC não era um
produtor de etileno na Europa Ocidental. Por outro lado, o poder da Enichem a nível regional não era
susceptível de conduzir à criação de uma posição dominante no mercado a jusante de PE, uma vez que
a Itália apenas representa uma proporção muito reduzida da capacidade total de produção de etileno
na Europa Ocidental.

No mercado de tecnologia de PE existem quatro tipos de processos de produção de PE actualmente
utilizados, que se distinguem entre si pelo método de polimerização de etileno: em fase gasosa (por
exemplo, UCC, BP, Montedison); em suspensão (por exemplo, Phillips Petroleum, Mitsui); em solução
(por exemplo, Novacor, Dow) e em condições de alta pressão (por exemplo, ICI, Enichem).

Embora nenhuma destas tecnologias seja obsoleta, a procura de tecnologia de alta pressão tem vindo
a diminuir, devido aos seus custos de exploração mais elevados e ao facto de apenas poder ser
utilizado para a produção de LDPE. Uma vez que se prevê que a procura de HDPE e de LLDPE será
mais acentuada do que a de LDPE, os candidatos a licenças de tecnologia PE procurarão naturalmente
obter licenças relativas a processos de baixa pressão (fase gasosa, processo em suspensão ou em
solução) que produzam um ou ambos destes produtos. Neste contexto, a possibilidade de uma
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tecnologia poder permutar a produção de HDPE para LLDPE na mesma fábrica (isto é, uma fábrica
de "comutação") é igualmente importante, pelo menos para alguns potenciais beneficiários de licenças
na Europa Ocidental.

A tecnologia de PE da UCC, a Unipol, é o principal processo em fase gasosa de produção de PE. No
entanto, a Comissão concluiu que a criação da Polimeri Europa não melhoraria de forma significativa
a posição da Unipol em termos de tecnologia de PE, uma vez que a experiência tecnológica da
Enichem se circunscreve sobretudo à área da tecnologia da alta pressão, abrangendo apenas numa
medida muito restrita o processo em fase gasosa ou em suspensão.

A Comissão examinou igualmente os efeitos da empresa comum a nível do fornecimento do propileno,
um dos produtos derivados do processo de produção de etileno. Concluiu que a operação também não
conduziria a um aumento das quotas de mercado neste domínio.

As partes, juntamente com a notificação de empresa comum, apresentaram igualmente à Comissão um
acordo de fornecimento de etileno entre a Enichem e a empresa comum. Na apreciação deste acordo,
a Comissão tomou em consideração os interesses de terceiros a fim de salvaguardar a disponibilidade
de quantidades suficientes de etileno neste domínio.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

A Comissão aprovou a criação de uma empresa comum entre a Saudi Arabian Oil Company ("Saudi
Aramco") e a família Vardinoyannis mediante a aquisição pela Saudi Aramco de uma participação de
50% em duas empresas gregas já existentes, designadamente, a Motor Oil Corinth Refineries S.A.
("MOH"), uma empresa de refinação de petróleo, e a Avinoil Industrial and Maritime Oil Company
S.A. ("Avin"), uma empresa de comercialização de produtos petrolíferos refinados. Antes da operação,
estas duas empresas eram controladas exclusivamente pela família Vardinoyannis.

A Saudi Aramco, uma empresa propriedade a 100% do Reino da Arábia Saudita, desenvolve
actividades de exploração, produção, transporte, refinação e comercialização de petróleo, sobretudo
no exterior da Europa. Os membros da família Vardinoyannis são cidadãos gregos cujas empresas
exercem vários tipos de actividades em sectores diversos, nomeadamente produtos petrolíferos,
construção naval, banca, bens imobiliários, meios de comunicação, hotelaria e serviços recreativos.

A concentração afectaria sobretudo os mercados gregos de refinação e distribuição a retalho de
produtos petrolíferos refinados. Uma vez que a Saudi Aramco não exercia actividades nestes mercados
antes da concentração, não se verifica qualquer agregação de quotas de mercado. 

1.3. Produtos farmacêuticos

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

Em 30 de Janeiro de 1995, a Glaxo plc ("Glaxo") notificou à Comissão a sua oferta pública de
aquisição da Wellcome plc ("Wellcome"). As actividades da Glaxo e da Wellcome no sector
farmacêutico são basicamente complementares. Além disso, a Comissão verificou que as empresas se
encontram sujeitas a pressões concorrenciais exercidas por outras grandes empresas farmacêuticas na
maioria dos mercados em que exercem actividades.

No entanto, a Comissão analisou mais especificamente a questão de saber se a aquisição da Wellcome
fortaleceria de forma significativa a posição significativa detida pela Glaxo num domínio terapêutico
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particular, isto é, o da terapia anti-hemicrânica. A Glaxo detém uma forte posição neste domínio
devido ao seu produto "Imigran", dispondo igualmente de um analgésico anti-hemicrânico numa
avançada fase de desenvolvimento. Simultaneamente, a Wellcome comercializa actualmente apenas
um medicamento sem patente neste domínio, que se caracteriza por vendas limitadas e por uma quota
de mercado negligenciável em todos os Estados-membros da UE. No entanto, a Wellcome dispõe de
um composto em vias de desenvolvimento que parece apresentar um certo potencial para concorrer
com o "Imigran" da Glaxo num futuro próximo. Por conseguinte, a concentração daria origem à
conjugação das importantes quotas de mercados da Glaxo em vários Estados-membros com os direitos
de propriedade de dois compostos numa fase avançada de desenvolvimento.

A fim de dissipar eventuais dúvidas quanto à compatibilidade da aquisição da Wellcome com o
mercado comum, a Glaxo comprometeu-se a conceder uma licença relativa a um destes analgésicos
anti-hemicrânicos em vias de desenvolvimento a um terceiro. Em todo o caso, a Comissão averiguou
que várias outras empresas farmacêuticas estavam igualmente em vias de desenvolver novos
analgésicos anti-hemicrânicos, idênticos aos da Wellcome e da Glaxo, devendo pelo menos alguns
destes produtos ser comercializados no mercado de forma praticamente simultânea. Atendendo ao facto
de várias dessas empresas concorrentes serem também importantes empresas farmacêuticas com
capacidade de comercializar os seus produtos a nível mundial, a Comissão concluiu que a eliminação
da concorrência de Wellcome neste domínio teria, por conseguinte, repercussões limitadas.

A Comissão examinou igualmente as possíveis repercussões da aquisição a nível da investigação e do
desenvolvimento. Tanto a Glaxo como a Wellcome são empresas farmacêuticas com actividades
centradas na investigação e a sua conjugação poderia significar a combinação de importantes recursos
e saber-fazer no domínio da investigação. Ambas empresas tinham, nomeadamente, actividades de
investigação no domínio de novos compostos para o tratamento de HIV/SIDA. Após ter consultado
vários concorrentes e clientes importantes, distribuidores de medicamentos e certos serviços afectados
de assistência sanitária na UE, a Comissão concluiu que não habia sobreposição entre os produtos,
que estavam a ser desenvolvidos pelas duas empresas nestas áreas e que, por conseguinte, não se
verificava qualquer risco concorrencial significativo.

Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95)

A Comissão Europeia aprovou a criação de uma empresa comum entre a Behringwerke AG
(Behringwerke) e a Armour Pharmaceutical Co (Armour), mediante a qual as partes transferiam as suas
actividades a nível mundial no domínio de produtos derivados de plasma para a empresa comum. A
Behringwerke, uma filial da Hoechst AG, e a Armour, detida indirectamente pela Rhône-Poulenc, são
ambas fabricantes de produtos farmacêuticos.

A concentração abrangia uma diversidade de produtos derivados do plasma, verificando-se uma
sobreposição das actividades das partes em quatro sectores dos mesmos, designadamente albumina
humana, imunoglobina intravenosa, factor VIII e factor IX. As diferenças existentes entre os sistemas
nacionais em matéria de registo, normas de segurança e reembolso da segurança social têm como
consequência que os mercados destes produtos assumem ainda uma dimensão nacional. Na maioria
dos países do EEE, as quotas de mercado agregadas das partes eram diminutas. É de referir, no
entanto, que embora as suas quotas agregadas relativamente ao factor VIII no EEE atingissem cerca
de 30%, na Alemanha excediam 40% e na Áustria eram significativamente mais elevadas.

Não obstante, a quota de mercado da Behring no que respeita ao factor VIII na Alemanha tem vindo
a diminuir nos últimos anos devido ao facto de a tecnologia do seu produto ter sido ultrapassada por
produtos mais avançados. Em especial, a Bayer e a Baxter fornecem um produto recombinante que
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contém menos elementos de sangue humano, sendo consequentemente considerado um produto de
maior segurança do que os produtos tradicionais, como os da Behring. Embora a Bayer e a Baxter
tenham concedido licenças de distribuição à Armour relativamente ao factor VIII recombinante, as
quantidades do produto a que a empresa comum teria acesso eram limitadas. Além disso, a Baxter e
a Bayer dispunham da importante vantagem de terem penetrado no mercado alemão bastante mais
cedo. Considerou-se igualmente provável a penetração de outros concorrentes importantes no mercado,
tal como a Pharmacia (Suécia) e a Novo Nordisk (Dinamarca),nos próximos anos.

A Comissão considerou que eram aplicáveis considerações análogas ao mercado austríaco do factor
VIII em que a quota de mercado da Behring tinha igualmente registado um decréscimo significativo
de 1993 para 1994. Anteriormente a esta data, as posições de mercado tinham sido bastante
vulneráveis e sujeitas a alterações significativas. Na Áustria, a introdução do factor VIII recombinante
era iminente e, uma vez mais, a empresa comum defrontar-se-ia com fornecedores já estabelecidos no
mercado.

1.4. Metais

Alumix/Alcoa (21.12.95)

A Comissão autorizou a aquisição da empresa italiana Alumix S.p.A. ("Alumix") pela empresa
norte-americana Aluminum Company of America ("Alcoa"). A Alumix era propriedade da EFIM e esta
operação inseria-se no âmbito do seu programa de privatização (a EFIM constitui um grupo de
empresas propriedade a 100% do Governo italiano e está actualmente em liquidação administrativa).
A operação consistia na aquisição, por parte da Alcoa, das actividades da Alumix no sector do
alumínio, à excepção de uma pequena parte das suas actividades no sector dos produtos planos
laminados (fabrico de produtos brutos). Além disso, a Alcoa adquiriria a participação de 6% da
Alumix na Halco Mining Company, uma empresa do Estado de Delaware que explora minas de
bauxite na Guiné através da Compagnie des Bauxites de Guinée.

A Alcoa é uma empresa verticalmente integrada e a maior empresa mundial do mercado de alumínio.
A Alumix, igualmente um produtor de alumínio verticalmente integrado, exerce actividades centradas
no mercado europeu e, em especial, no mercado italiano. 

A Comissão considerou que a operação não criaria, nem reforçaria uma posição dominante em
qualquer dos mercados afectados pela operação, uma vez que em cada um deles a Alcoa se defrontaria
com importantes concorrentes como, por exemplo, a Alcan, a Pechiney, a Alusuisse, a VAW e a
Hoogovens. A decisão adoptada nos termos do regulamento das concentrações não abrangia os
processos relativos à Alumix no âmbito das regras aplicáveis aos auxílios estatais.

1.5. Produtos industriais, material eléctrico

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95)

A Comissão autorizou a criação de uma empresa comum, a Zeiss-Electro Optronic GmbH, pela
Daimler-Benz e pela Carl Zeiss, mediante a qual as partes transfeririam as suas actividades no domínio
na optoelectrónica militar.

As principais aplicações da optoelectrónica no campo da defesa prendem-se com o reconhecimento,
a identificação, a telemetria e os sistemas de orientação de mísseis. Na Alemanha, a Daimler-Benz e
a Carl Zeiss detinham uma quota de mercado agregada de cerca de 40% do sector da optoelectrónica
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militar. No entanto, a única sobreposição significativa das actividades de ambas as empresas
registava-se no sector dos sistemas de gravação de imagens térmicas na Alemanha, mercado em que
a Daimler-Benz e a Carl Zeiss eram os únicos produtores. Uma encomenda adjudicada à empresa
israelita ELOP, no âmbito do projecto destinado a melhorar a capacidade de combate do tanque
LEOPARD 2, demonstrou que o comportamento da empresa comum no mercado alemão dos sistemas
de gravação de imagens térmicas estaria sujeito a suficientes restrições, uma vez que o Ministério da
Defesa alemão poderia recorrer a outros fornecedores internacionais.

Thomson/Teneo/Indra (22.08.95)

A Comissão autorizou a aquisição pela THOMSON-CSF, uma filial da empresa francesa THOMSON
SA, de uma participação de 25% no capital da INDRA SISTEMAS SA (INDRA), uma filial do grupo
estatal espanhol, a TENEO SA. Um acordo de accionistas entre a Thomson e a Teneo assegurava a
exploração da Indra sob o controlo conjunto da Thomson-CSF e da Teneo.

A Thomson é uma empresa gestora de participações sociais controlada pelo Estado francês, com duas
filiais principais: a Thomson Consumer Electronics, que desenvolve actividades no domínio da
concepção, desenvolvimento e fabrico de produtos electrónicos destinados ao grande público, e a
Thomson-CSF, que opera no sector dos sistemas electrónicos especializados e dos sistemas de defesa.
É especializada mais particularmente no sector do equipamento aéreo, das redes de comunicação e
comando, dos sistemas de detecção, dos sistemas de mísseis, da electrónica e da tecnologia da
informação. A Indra opera no sector da electrónica especializada através de filiais que exercem
actividades nos sectores da defesa e das tecnologias duais, serviços de consultoria e informática,
controlo e comunicação e electrónica espacial.

Não se registava qualquer sobreposição específica de actividades devido ao facto de as partes operarem
basicamente nos mesmos sectores de produto em diferentes mercados geográficos. Não se verificava,
por conseguinte, qualquer agregação das quotas de mercado. Além disso, a operação não alterava, do
ponto de vista material, a actual estrutura dos mercados nacionais, dado que em nada alterava a
possibilidade de expansão de outros concorrentes fortes ou de penetração de novas empresas no
mercado.

Seagate/Conner (17.11.95)

A Comissão autorizou uma operação mediante a qual a Seagate Technology Inc. procederia a uma
plena concentração das suas actividades com a Conner Peripherals Inc. Ambas as empresas possuem
a sua sede nos EUA.

O mercado de produto relevante era o das unidades de disco rígido, que se dividia em três segmentos:
unidades para computadores portáteis, unidades de 3,5 polegadas (que representam actualmente cerca
de 90% do mercado), destinadas sobretudo a computadores de secretária, e unidades com um formato
de 5,25 polegadas e de formato superior utilizadas em servidores, minicomputadores e
macrocomputadores. Após ter analisado a política em matéria de fixação de preços, bem como os
custos de distribuição, as opiniões dos fabricantes e a estrutura de compra, a Comissão concluiu que
o mercado geográfico relevante das unidades de disco rígido assume provavelmente uma dimensão
mundial, sendo indubitavelmente comunitário, no mínimo. 

O único sector em que uma sobreposição das actividades conduziria a uma quota de mercado
substancial era o dos discos de 3,5 polegadas, em que a quota de mercado atingiria quase 40%. Neste
sector, três outros concorrentes detinham quotas de mercado que ultrapassavam 10%, sendo uma
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superior a 20%. Após ter tomado em consideração o elevado nível actual de concorrência neste
mercado de produto, bem como os planos de investimento dos concorrentes e o crescimento
extremamente rápido do mercado, a Comissão concluiu que a concentração não suscitava dúvidas
sérias quanto à sua compatibilidade com o mercado comum. 

1.6. Produtos industriais, construções mecânicas

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95)

A Ingersoll-Rand, uma empresa norte-americana que fabrica máquinas para o sector da construção civil
e outros sectores, adquiriu a Clark Equipment, uma outra empresa norte-americana que desenvolve
actividades no sector do equipamento de construção.

Em 13 de Abril de 1995, a Clark Equipment tinha procedido à alienação da sua participação de 50%
na empresa neerlandesa de equipamento de construção, a VME. Em consequência desta alienação, o
volume de negócios da Clark Equipment na União Europeia era inferior a 250 milhões de ecus pelo
que a Comissão adoptou uma decisão nos termos do nº 1, alínea a), do artigo 6º, visto a aquisição da
Clark Equipment pela Ingersoll-Rand não assumir uma dimensão comunitária nos termos do
regulamento das concentrações.

ATR/BAE (25.07.95)

A Comissão decidiu que a empresa comum de aeronaves regionais entre a Aérospatiale, a Alenia e
a British Aerospace não constituía uma operação de concentração na acepção do regulamento das
concentrações. Consequentemente, a operação foi analisada no âmbito do processo previsto no artigo
85º do Tratado de Roma relativamente às empresas comuns de carácter estrutural.

A Aérospatiale e a Alenia, já integradas na ATR, e a British Aerospace notificaram à Comissão, nos
termos do regulamento das concentrações, uma empresa comum que reagruparia todas as suas
actividades regionais no sector da aeronáutica. Estas actividades englobavam a gama de produtos ATR,
incluindo as aeronaves ATR 42 e ATR 72, as actividades da BAE no domínio dos turbopropulsores
"Jetstream" e as actividades no sector de jactos regionais Avro. A empresa comum foi criada no intuito
de realizar estudos de viabilidade relativos a novas aeronaves e a fim de reunir progressivamente as
actividades respeitantes às gamas de produto existentes.

Segundo a análise da Comissão, a empresa comum não seria uma empresa plenamente funcional na
primeira fase da sua existência, uma vez que pairava ainda uma certa incerteza quanto aos resultados
dos estudos de viabilidade e a conjugação das actividades existentes no domínio da aeronáutica apenas
resultaria na mera criação de uma agência de vendas conjuntas. Além disso, os planos quanto a uma
maior integração eram, nessa fase, ainda demasiado incertos para que a operação pudesse ser
considerada como uma empresa comum em pleno funcionamento. Consequentemente, considerava-se
que esta operação não era abrangida pelo âmbito de aplicação do regulamento das concentrações. 

1.7. Transportes e viagens

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

Em 30 de Maio de 1995, a Siemens AG e a Babcock International Group plc notificaram à Comissão
o seu acordo com vista a criar, através das suas filiais britânicas, a Siemens plc e a Babcock
International Ltd, uma empresa comum sob a forma de uma empresa gestora de participações sociais,
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a Railcare Ltd, que desenvolveria actividades no sector do transporte ferroviário, sobretudo no Reino
Unido. 

A empresa comum, constituída no âmbito da privatização da British Rail, exerceria actividades
sobretudo em dois domínios no sector dos veículos ferroviários (incluindo locomotoras), a saber,
manutenção e renovação. Para este efeito, a empresa tinha apresentado uma proposta de aquisição e
recentemente adquiriu dois entrepostos de manutenção pesada de nível 5, em Wolverton e Springburn,
pertencentes à British Railways Board. A transacção seria concluída com a aquisição pela empresa
comum da empresa da Babcock International Ltd. no sector da concepção, fornecimento e renovação
de interiores de veículos ferroviários, a Tickford Rail Ltd.

Nas suas actividades de manutenção e renovação de veículos ferroviários no Reino Unido, a empresa
comum, a Railcare Ltd, defrontaria uma forte concorrência de empresas importantes como a GEC
Alsthom, a ABB Transportation e a Bombardier, que detinham já uma presença substancial neste
mercado. Consequentemente, a Comissão concluiu que a operação não conduzia à criação nem ao
reforço de uma posição dominante, tendo consequentemente decidido não se opor à referida operação.

GRS Holding (11.12.95)
Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

A Comissão autorizou a aquisição da Angel Train Contracts Ltd pela Noruma e da Porterbrook
Leasing Co Ltd pela Charterhouse Development Capital Holdings Ltd. Estes dois casos correspondem
a uma determinada fase do processo de privatização da British Rail. O equipamento ferroviário
circulante de passageiros, anteriormente propriedade da British Railways Board, foi transferido para
três empresas de equipamento ferroviário circulante ("ROSCOs"). Cada uma destas empresas detinha
uma quota de mercado de cerca de 33%, devido ao facto de lhe ter sido atribuída uma proporção
aproximadamente idêntica do equipamento ferroviário circulante de passageiros existente, com uma
idade média bastante semelhante. Além disso, cada uma destas empresas dispunha de uma proporção
idêntica dos contratos de exploração em vigor com as 25 empresas responsáveis pela exploração
ferroviária ("TOCs").

A venda das ROSCO tinha por objectivo introduzir a concorrência no mercado de fornecimento de
equipamento ferroviário circulante de passageiros. A Comissão observou que, no incío, a concorrência
seria aparentemente limitada devido às quotas de mercado das três ROSCO. No entanto, observou
também que as TOC, aquando da prorrogação dos contratos de exploração, poderiam optar entre
diversos fornecedores de equipamento ferroviário circulante de passageiros. Além disso, não haveria
quaisquer restrições regulamentares ou requisitos em matéria de concessão de licenças (para além dos
relacionados com a segurança) que impedissem outros operadores de penetrar no mercado.

A aplicação do disposto no nº 5, alínea c), do artigo 3º do regulamento das concentrações, que
estabelece a forma como as operações realizadas por sociedades de participação financeira devem ser
analisadas, é debatida na decisão relativa à Charterhouse/Porterbrook Leasing Company.

1.8. Telecomunicações

Em 1995, a Comissão tomou uma série de decisões sobre operações no sector das telecomunicações.
A decisão relativa à Omnitel incidiu sobre a criação de um consórcio ao qual foi atribuída a segunda
licença de telefonia móvel em Itália. A Comissão considerou que a operação não constituía uma
concentração, dado que algumas empresas-mãe exerciam actividades no sector da telefonia móvel
noutros países. Considerou que as empresas-mãe podiam, por conseguinte, concorrer com a empresa
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comum através destas empresas, ao prestarem serviços de telefonia móvel baseados na norma GSM
e em acordos de mobilidade entre operadores de telefonia móvel. Consequentemente, a operação foi
considerada no âmbito do processo previsto no artigo 85º relativamente às empresas comuns com
carácter de cooperação. 

Os outros processos importantes no domínio das telecomunicações em 1995 incidiram na criação de
novas empresas comuns ou no alargamento de empresas comuns já existentes a fim de tirar partido
da liberalização em curso no sector das telecomunicações na União Europeia. A
Telenordic/BT/Teledanmark referia-se à criação de uma nova empresa comum para tirar partido da
liberalização já levada a cabo no mercado de telecomunicações sueco. A Cable  and  Wireless/Veba e
a British Telecom/VIAG consistiam em operações que envolviam empresas alemãs com determinadas
actividades no sector das telecomunicações (incluindo a infra-estrutura privada existente), que
celebravam acordos de empresa comum com empresas de telecomunicações britânicas na antecipação
da liberalização dos mercados de telecomunicações na Alemanha e noutros países. Todas estas
operações foram autorizadas nos termos do regulamento das concentrações. A Albacom constituía uma
empresa comum entre a British Telecom e a BNL, um banco italiano, que visava a prestação em Itália
de certos serviços de rede que tinham sido liberalizados, bem como de outros serviços a ser
liberalizados, por seu turno, num futuro próximo. À luz do acordo entre as partes, o reduzido período
durante o qual o controlo conjunto se iria exercer era insuficiente para que a operação pudesse ser
considerada como controlada conjuntamente no âmbito de aplicação do regulamento das concentrações.
A aquisição pela BT do controlo exclusivo não atingia os limiares relativos ao volume de negócios
fixados no regulamento das concentrações.

A decisão relativa à Unisource/Telefonica referia-se à participação da Telefonica, o operador espanhol
de telecomunicações, no consórcio Unisource que já incluía a Telia da Suécia, a PTT Telecom dos
Países Baixos e a PTT suíça. A Unisource exercia actividades em sectores diversos, ao passo que o
contributo da Telefonica assumia a forma de uma transferência dos seus serviços de satélite e previa
a gestão conjunta das suas actividades no sector dos serviços de dados. A Telefonica não pôde
transferir a totalidade das suas actividades relativas aos serviços de dados por motivos jurídicos.
Devido ao acordo de gestão concebido para os serviços de dados e à natureza das outras actividades
a ser transferidas para a nova empresa, a operação não foi considerada uma concentração, sendo em
vez disso examinada nos termos do processo previsto no artigo 85º.

1.9. Bancos e serviços financeiros

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

A Comissão autorizou uma operação mediante a qual duas instituições de crédito japonesas, a
Mitsubishi Bank Limited e o Bank of Tokyo Ltd, procediam a uma plena fusão das suas actividades.
A nova entidade resultante desta operação seria denominada "The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd"
e figuraria entre os maiores bancos a nível mundial.

A grande maioria das actividades de ambos os bancos é realizada no exterior da Comunidade,
nomeadamente no mercado nacional japonês, pelo que as principais repercussões da operação de
concentração se fariam sentir fora da União Europeia. Ambos se encontram estabelecidos em
importantes países da União Europeia, nos quais se dedicam sobretudo à concessão de créditos a
sociedades. No entanto, a nova entidade a criar através da concentração não deteria quotas de mercado
significativas em qualquer mercado de produto ou geográfico na Comunidade.
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Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

A Comissão autorizou a fusão entre Chemical Banking Corporation e The Chase Manhattan
Corporation, o quarto e o sexto maiores bancos dos Estados Unidos da América, respectivamente.

A maioria das actividades de cada banco é realizada nos Estados Unidos da América e os principais
efeitos da operação de concentração serão sentidos nos EUA e nos mercados internacionais. Ambos
exercem actividades na União Europeia nos sectores da banca de investimento e da banca comercial,
bem como na comercialização de instrumentos financeiros, mas as suas quotas de mercado agregadas
não são de molde a entravar a concorrência, quer nos mercados nacionais, quer nos mercados
internacionais.

1.10. Seguros

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

A Comissão autorizou a aquisição das seguradoras suíça Elvia e italiana Lloyd Adriatico por uma
empresa de seguros alemã, a Allianz. O acordo inicial entre o vendedor, a Schweizer
Rückversicherungsgesellschaft, e a Allianz previa que esta última adquiriria igualmente a participação
maioritária detida pela Schweizer Rück no grupo de seguros alemão Vereinte. Todavia, em virtude dos
potenciais problemas em matéria de concorrência no mercado alemão dos seguros, a Allianz e a
Schweizer Rück acordaram que esta última manteria, numa primeira fase, o controlo da Vereinte,
enquanto um banco de investimento da sua escolha procurasse um adquirente em condições de oferecer
as garantias necessárias. Deste modo, a Allianz nunca poderá exercer uma influência determinante
sobre a Vereinte.

A Elvia exerce actividades quase exclusivamente no mercado suíço, enquanto a Lloyd opera
principalmente no mercado italiano. No âmbito do mercado comum, a aquisição tem assim
repercussões sobretudo sobre o mercado italiano. No sector do seguro de vida, a quota de mercado da
Allianz será de 11% em Itália, ao passo que atingirá 16% no sector não vida. Em ambos estes sectores,
a Allianz defrontar-se-á com fortes concorrentes como, por exemplo, a Generali ou o Grupo Fondiaria.
Assim, a Comissão concluiu que a operação não conduz à criação de uma posição dominante, sendo
compatível com o mercado comum.

UAP/Sunlife (21.08.95)

A Comissão autorizou uma operação mediante a qual o grupo bancário e segurador francês, a UAP,
adquiriria o controlo exclusivo do grupo de seguros britânico Sun Life.

A Sun Life exerce actividades sobretudo no sector do seguro de vida no Reino Unido, sendo
controlada em conjunto desde 1991 pela UAP e por um grupo segurador e de serviços financeiros
estabelecido na África do Sul, o Liberty Life Group. Com esta operação, a UAP adquiriria todas as
participações da Liberty Life na Sun Life e tornar-se-ia o proprietário exclusivo desta última. A
concentração não suscita preocupações do ponto de vista da concorrência, uma vez que não se verifica
qualquer sobreposição significativa das actividades, quer no Reino Unido, quer em qualquer outro país
da União Europeia.
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1.11. Sector dos meios de comunicação social

CLT/Disney/Super RTL (17.05.95)

A Comissão Europeia aprovou a criação de uma empresa comum entre a CLT e a Disney, a Super
RTL, um canal orientado para uma audiência familiar e infantil. Trata-se de um canal de acesso
gratuito, disponível na Alemanha por cabo e via satélite.

A CLT (Compagnie Luxembourgeois de Telediffusion) detém 50% do canal através de empresas
filiais, detendo a Walt Disney os restantes 50%. A CLT detém igualmente participações em dois outros
canais de televisão alemães, a RTL Plus e a RTL 2. Para além da Super RTL, a Disney não se
encontra presente no mercado alemão de televisão de acesso gratuito. No entanto, a Disney vende
filmes e direitos televisivos aos canais de televisão alemães.

O novo canal concorreria com outros canais de interesse geral disponíveis livremente na Alemanha.
Embora não existam actualmente outros canais especificamente orientados para uma audiência infantil
na Alemanha, prevê-se a criação de dois canais desse tipo: um canal de acesso gratuito e um canal por
assinatura. Uma vez que o novo canal, aquando da sua criação, não detinha ainda qualquer quota do
mercado da publicidade nos canais alemães de televisão de acesso gratuito, a sua criação não suscitava
graves dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum. Devido à estrutura concorrencial
do mercado alemão de publicidade televisiva, tal seria igualmente o caso se fossem tomados em
consideração outros canais em que a CLT detém participações (RTL Plus e RTL 2). No que respeita
ao mercado de filmes e direitos televisivos, não obstante a importante carteira de programas de
televisão da Disney, existem outros concorrentes em condições de fornecer programas idênticos à
empresa comum, bem como a outros canais. Consequentemente, a operação não levantaria grandes
preocupações neste mercado.

Além disso, a Disney e a CLT assinaram um acordo que prevê a concessão de licenças pela Disney
à CLT em matéria de direitos de programas de televisão, incluindo sublicenças a favor da Super RTL.
Uma vez que não seria possível separar o acordo geral relativo à concessão de licenças e as
disposições em matéria de concessão de sublicenças sobre direitos de programas a favor da empresa
comum, este acordo não foi considerado como directamente relacionado nem necessário à operação
de concentração, não sendo consequentemente abrangido pela decisão de autorização.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

A operação diz respeito à aquisição pela Havas do Groupe de la Cité e de algumas outras empresas
no sector da imprensa. Até à data, a editora Groupe de la Cité era controlada em conjunto pela Havas
e pela Alcatel Alsthom. Passará agora a ser controlada exclusivamente pela Havas. A operação deve
ser consequentemente analisada na perspectiva da passagem do controlo conjunto para o controlo
exclusivo. Atendendo ao facto de a Havas não exercer actividades no sector da edição e à existência
de outros concorrentes importantes no sector do livro francófono (Hachette ou Flammarion, por
exemplo), a Comissão considerou que a operação não conduziria à criação nem ao reforço de uma
posição dominante.

As outras empresas adquiridas exercem sobretudo actividades no sector da imprensa e tinham sido até
aí controladas apenas pela Alcatel Alsthom, passando a ser controladas exclusivamente pela Havas
após a operação. A Comissão estabeleceu uma distinção no sector da imprensa entre o mercado de
leitura (venda de jornais ao leitor) e o mercado de compra de espaços publicitários. No primeiro,
verificou que a Havas e as empresas adquiridas não eram concorrentes entre si. Com efeito, a primeira
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desenvolve actividades no sector da imprensa especializada profissional e em matéria de revistas
económicas e financeiras, enquanto as segundas incluem três títulos de imprensa especializada
destinada ao grande público e dois semanários de actualidade política e geral. No que respeita ao
mercado de compra de espaços publicitários, a Comissão recorreu a vários métodos de análise,
incluindo o utilizado pelo Conselho francês da Concorrência aquando do seu estudo àcerca da
aproximação entre L'Express e Le Point em 1993.

Independentemente do método utilizado, a Comissão concluiu que a operação não levanta quaisquer
problemas de concorrência, quer porque os títulos em causa não se situam no mesmo mercado, quer
devido à existência de outros concorrentes (Groupe Perdriel com o Nouvel Observateur e Challenges,
Groupe Hersant com o Figaro Magazine, Groupe Filipacchi com o Paris Match).

- Síntese das decisões tomadas nos termos do artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do
Conselho

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95)

A Comissão declarou a aquisição projectada da Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH (Kässbohrer)
pela Mercedes-Benz AG (Mercedes) compatível com o mercado comum. Com base nas suas
investigações aprofundadas, a Comissão concluiu que a operação de concentração projectada não
conduziria à criação nem ao reforço de uma posição dominante.

A Mercedes-Benz é o principal fornecedor de autocarros a nível europeu, com uma quota de mercado
global ligeiramente superior à da Volvo. A Kässbohrer é o quarto maior fornecedor de autocarros. Não
obstante o facto de ser afectado o mercado de autocarros em toda a União Europeia, a Comissão
considerou que a sua análise se devia centrar, em especial, no mercado alemão. Este mercado
caracterizava-se por um reduzido volume de importações em consequência da fidelidade dos
consumidores à marca e das estreitas relações entre os clientes e os fornecedores, pelo que a Comissão
considerou que o mercado alemão de autocarros constituía um mercado nacional.

Em 1993, a quota agregada da Mercedes-Benz e da Kässbohrer no mercado alemão de autocarros
ascendia a 57%. O mercado de autocarros é constituído na sua globalidade por três segmentos:
autocarros urbanos, autocarros interurbanos e autocarros de turismo. As quotas de mercado agregadas
das partes em cada um destes segmentos era de 44%, 74% e 54%, respectivamente. No entanto, as
fronteiras entre estes segmentos não são rígidas, sendo comparativamente fácil mudar a produção de
um tipo de autocarro para outro.

Não obstante a sua elevada quota do mercado de autocarros no seu conjunto e nos respectivos
segmentos individuais, a Comissão concluiu que a liberdade de acção da Mercedes no mercado alemão
ficaria sujeita a condicionalismos suficientes. Existem dois concorrentes alemães, designadamente a
MAN e a Neoplan, já estabelecidos no mercado, cujas quotas de mercado são susceptíveis de aumentar
após a concentração, uma vez que alguns operadores procurarão manter pelo menos dois fornecedores
independentes. A concorrência potencial dos fabricantes europeus no exterior da Alemanha constituiu
um factor decisivo, visto que conduzirá à progressiva abertura do mercado alemão. Fornecedores
estrangeiros tinham já procedido à produção de autocarros para satisfazer os requisitos do mercado
alemão. Além disso, previa-se que os operadores de autocarros alemães recorreriam cada vez mais a
outros concorrentes europeus a fim de assegurar condições equitativas no mercado alemão. Este ponto
de vista foi sublinhado pelas associações dos operadores de autocarros públicos e privados. As
directivas comunitárias relativas aos contratos públicos, que impõem a realização de concursos a nível
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da União Europeia para a grande parte das aquisições de autocarros urbanos e interurbanos, favorecem
igualmente a progressiva abertura do mercado alemão.

A Mercedes comprometeu-se a fornecer motores para autocarros destinados ao mercado do EEE que
fossem produzidos por fabricantes de autocarros sem capacidade própria de produção de motores e sem
ligações com outros fornecedores de motores. Além disso, a Mercedes comprometeu-se a autorizar os
representantes de vendas e os concessionários da rede Kässbohrer a efectuar vendas e a prestar
serviços de manutenção a favor de fabricantes estrangeiros e respectivas filiais.

Siemens/Italtel (17.02.95)

A Comissão adoptou uma decisão em que autoriza a operação de concentração entre as actividades
da filial italiana da Siemens para o fabrico de equipamento de telecomunicações (Siemens
Telecomunicazioni SpA) e a Italtel, a filial do grupo STET no sector do equipamento de
telecomunicações. A STET é uma empresa gestora de participações sociais que controla igualmente
os operadores públicos de telecomunicações italianos, recentemente reagrupados na Telecom Italia,
através de uma operação de concentração.

Após a investigação inicial de um mês prevista pelo regulamento das concentrações, a Comissão
considerou que a operação proposta levantava problemas, tanto do ponto de vista horizontal como
vertical, nos mercados de equipamento de telecomunicações públicas e que suscitava sérias dúvidas
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum. A nível horizontal, a empresa comum deteria
uma quota significativa do mercado de equipamento de sistemas públicos de comutação e transmissão
em Itália. A operação não teria repercussões de relevo noutros países do EEE devido ao facto de as
vendas da Italtel se circunscreverem praticamente à Itália. A nível vertical, a empresa comum da
Siemens/Italtel seria parcialmente detida pelo seu principal cliente.

A segunda fase da investigação, em que a Comissão consultou um grande número de fabricantes de
equipamento de telecomunicações e de operadores de telecomunicações, demonstrou que, apesar das
importantes quotas de mercado em jogo, a criação da empresa comum não daria origem a uma posição
dominante no mercado. A Comissão tomou em consideração o facto de os mercados de equipamento
de telecomunicações estarem em plena fase de transformação, bem como o facto de, a longo prazo,
a introdução de novas tecnologias poder conduzir a alterações significativas na estrutura do sector. A
Comissão considerou, nomeadamente: 

i) a possibilidade de a evolução tecnológica conduzir à introdução de alterações substanciais;
ii) os efeitos da normalização e da legislação em matéria de contratos públicos na abertura dos

mercados nacionais; e
iii) a futura liberalização dos serviços de telecomunicações e, em especial, a liberalização das

infra-estruturas de telecomunicações que conduzirá progressivamente à mundialização do mercado
de equipamento de telecomunicações públicas.

Os efeitos desta evolução considerada na sua globalidade já se fizeram sentir no domínio das
comunicações móveis, em que a definição de uma norma europeia (GSM), a liberalização dos serviços
e a liberalização das infra-estruturas conduziram actualmente à criação de um mercado europeu, se não
mundial, de fornecimento de equipamento de telecomunicações.

No que se refere à relação vertical entre a nova empresa comum e a STET, foi observado que os
eventuais benefícios decorrentes da concessão de vantagens pela Telecom Italia a favor da empresa
comum seriam partilhados com a Siemens. Deste modo, a operação reduz o interesse objectivo da
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STET ou da Telecom Italia em favorecer a empresa comum. A Siemens apenas teria adquirido uma
influência directa sobre o fornecedor de equipamento (a Italtel), não exercendo qualquer influência
sobre o operador de telecomunicações (a Telecom Italia), nem sobre a sua empresa-mãe (STET).

Em terceiro lugar, a diferenciação entre os interesses das actividades no sector dos serviços e da
produção no âmbito do grupo STET tinha sido reforçada com a criação da Tecnitel, cuja principal
função consistia na supervisão das actividades de produção da STET.

No decurso do processo, a STET prestou garantias à Comissão quanto à sua não interferência na
política de compras da Telecom Italia, nomeadamente no que diz respeito à escolha de fornecedores,
e no que respeita a uma clara separação entre o conselho de administração, o director-geral e, em
geral, a gestão da Telecom Italia, da Tecnitel e das empresas do grupo Italtel.

Nos outros mercados afectados, isto é, redes de radiocomunicações móveis e de equipamento de
telecomunicações privadas, a investigação confirmou que a liberalização tinha já dado origem a um
mercado concorrencial e que as posições da empresa comum nestes sectores não suscitavam
preocupações do ponto de vista da concorrência.

Nordic Satellite Distribution (19.07.95)

A Comissão declarou a proposta de empresa comum NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION (NSD),
na sua forma inicialmente projectada, incompatível com o mercado comum e com o Acordo EEE. No
entanto, a Comissão manifestou-se receptiva à apresentação de novas propostas pelas partes. 

A NSD foi concebida como uma empresa comum entre a Norsk Telekom A/S (NT), a TeleDanmark
A/S (TD) e a Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik), devendo cada empresa-mãe deter um terço
da referida empresa comum. As partes no acordo relativo à NSD eram três empresas muito importantes
do sector de meios de comunicação e da televisão nos países nórdicos:

- A NT era o maior operador de televisão por cabo na Noruega, responsável por cerca de 30% das
conexões. A NT controlava a capacidade de transmissão por satélite, situado a 1º Oeste (uma das
duas posições nórdicas), sendo também um importante distribuidor de televisão por assinatura na
Noruega através da sua filial Telenor CTV.

- A TD era o maior operador de televisão por cabo na Dinamarca, explorando cerca de 50% das
conexões, e beneficiaria de uma posição privilegiada em relação às suas operações de televisão
por cabo até 1 de Janeiro de 1998, data-limite para a liberalização dos mercados de
telecomunicações. A TD e a Kinnevik controlavam a maior parte da capacidade de transmissão
por satélite, situado a 5º Este (a outra posição dos países nórdicos).

- A Kinnevik era um conglomerado sueco de empresas que desenvolvia actividades no sector da
programação televisiva, da publicação de revistas e de jornais, bem como no domínio da
siderurgia, papel, materiais de embalagem e telecomunicações. A Kinnevik era o mais importante
organismo de radiodifusão de programas de televisão por satélite nos países nórdicos, detendo,
entre outros, canais de grande popularidade como a TV3, a TV6, a Z-TV e o canal de televisão
por assinatura TV1000. A empresa era o maior distribuidor de televisão por assinatura nos países
nórdicos através das suas empresas Viasat. A Kinnevik detinha uma importante participação na
Kabelvision, o segundo maior operador de televisão por cabo na Suécia, bem como na TV4, o
maior canal de televisão comercial sueco.

A NSD visava a transmissão dos programas de televisão via satélite aos operadores de cabo e aos
utilizadores de serviços directos para as residências (o denominado mercado de transmissão directa).

25.° REL. CON. 1995



APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 181

A NSD na sua forma projectada conduziria à concentração das actividades da NT, TD e da Kinnevik
e resultaria na criação de uma empresa com um elevado grau de integração vertical, desde a produção
de programas de televisão, passando pela exploração de redes de televisão por cabo e via satélite, até
aos serviços de distribuição a retalho para a televisão por assinatura e outros canais codificados. 

Na sua investigação, a Comissão concluiu que a empresa comum NSD, na sua forma projectada,
criaria ou reforçaria uma posição dominante em três mercados:

i) a NSD deteria uma posição dominante no mercado de fornecimento de capacidade de repetidor
de televisão por satélite aos países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia);

ii) a posição dominante da TD no mercado dinamarquês de exploração das redes de televisão por
cabo seria reforçada; e

iii) a NSD passaria a deter uma posição dominante no mercado de distribuição de televisão por
assinatura via satélite e de outros canais de televisão codificados para transmissão directa a
particulares.

A natureza verticalmente integrada da operação significa que as posições de mercado a jusante
(operações de televisão por cabo e televisão por assinatura) reforçariam as posições de mercado a
montante (capacidade de repetidor de satélite, fornecimento de programas) e vice-versa. No seu
conjunto, as partes passariam a deter posições tão fortes que estariam em condições de impedir a
entrada no mercado de televisão via satélite nos países nórdicos. Neste contexto, a operação apresenta
algumas semelhanças com a empresa comum MSG Media Service, proposta pela Bertelsman, pela
Kirch Group e pela Deutsche Telecom, não autorizada pela Comissão no Outono de 1994.

Os mercados afectados encontram-se actualmente a atravessar uma fase transitória, face à iminência
da liberalização dos mercados de telecomunicações e à constante evolução de novas tecnologias e
serviços, bem como à introdução de alguns serviços inovadores. Nesta situação, a decisão da Comissão
assumia particular importância, uma vez que se tratava da definição das futuras estruturas de mercado.
Deste modo, a Comissão agiu de forma a assegurar o não encerramento destes futuros mercados.

No entanto, a Comissão reconheceu que as empresas comuns e, nomeadamente, as empresas comuns
de carácter transnacional podem ser muito úteis no desenvolvimento dos sectores dos meios de
comunicação e das telecomunicações, a fim de tirar pleno partido do seu potencial. Além disso, a
Comissão sempre teve como política considerar a evolução futura de um dado sector. Assim, as partes
foram convidadas a apresentar um projecto alterado, compatível com o mercado comum e com o
funcionamento do Acordo EEE.

RTL/Veronica/Endemol (20.09.95)

A Comissão decidiu que a empresa comum neerlandesa no sector da televisão, a Holland Media Groep
SA (HMG), não podia ser autorizada nos termos do regulamento comunitário das concentrações. Em
consequência, a criação da HMG foi declarada incompatível com o mercado comum.

A HMG é uma empresa comum entre a RTL4 SA (RTL), a Vereniging Veronica Omroeporganisatie
(Veronica) e a Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). As empresas-mãe da RTL são o grupo
luxemburguês de radiodifusão CLT e o grupo neerlandês de edição VNU. A RTL transferiu para a
HMG as suas actividades de radiodifusão nos Países Baixos, nomeadamente os dois canais comerciais
de televisão RTL4 e RTL5. A Veronica introduziu na HMG o terceiro canal, que se tornou um canal
inteiramente comercial a partir de 1 de Setembro de 1995. A outra principal empresa-mãe, a Endemol,
é o maior produtor independente de programas de televisão dos Países Baixos.
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A análise deste caso por parte da Comissão teve início na sequência de um pedido do Governo
neerlandês para o efeito, na ausência do qual a Comissão não teria qualquer competência para tratar
deste processo, uma vez que as partes não atingiam os limiares em termos de volume de negócios
exigido pelo regulamento das concentrações. Nos casos em que tais limiares não são atingidos, essa
competência é normalmente dos Estados-membros. Contudo, nesta situação, um Estado-membro pode
solicitar, ao abrigo do artigo 22º do Regulamento, que a Comissão proceda à análise do processo,
desde que se verifique um efeito sobre as trocas comerciais entre os Estados-membros. Uma vez que
não existem quaisquer efeitos suspensivos para estes processos nos termos do artigo 22º, as partes
foram autorizadas a realizar a operação.

Antes da operação havia nove importantes organismos de radiodifusão públicos nos Países Baixos que
partilham três canais - Nederland 1, 2 e 3. Além disso, existem dois canais comerciais gerais, a RTL4
e a RTL5. Por outro lado, as redes de cabo neerlandesas, que cobrem 95% do país, introduziram
diversos canais estrangeiros. Com base no índice de audiência anual médio, a quota de mercado
conjunta da Nederland 1, 2 e 3 elevava-se a cerca de 50% em 1994 (com base no horário nobre). A
quota de mercado agregada da RTL4 e da RTL5 elevava-se a cerca de 32% (também com base no
horário nobre). Até 1 de Setembro, a Veronica partilhava o canal Nederland 2 com dois outros
organismos públicos de radiodifusão, difundindo apenas dois dias e meio por semana. Na sua
qualidade de canal comercial integrado na HMG, a Veronica tem agora emissões durante sete dias por
semana.

Com base na sua investigação, a Comissão concluiu que, com os seus três canais, a HMG obteria uma
posição extremamente forte no mercado neerlandês da radiodifusão televisiva, de que provavelmente
resultaria um índice de audiência superior a 40%. Consequentemente, o índice de audiência dos
radiodifusores públicos será substancialmente reduzido. Assim, a HMG tornar-se-ia o maior organismo
de radiodifusão televisiva dos Países Baixos.

A posição de mercado dos organismos de radiodifusão no mercado de publicidade televisiva é
determinada em grande medida pelos índices de audiência. Assim, devido aos seus elevados índices
de audiência, a HMG iria tornar-se, de longe, o mais forte interveniente no mercado neerlandês da
publicidade televisiva. Em 1994, os dois canais RTL detinham uma quota de cerca de 50% do mercado
da publicidade televisiva, embora a sua quota do mercado da audiência televisiva fosse de apenas 32%.
Com a introdução do canal Veronica, a quota de mercado da HMG iria muito provavelmente exceder
60%. Uma das vantagens específicas da HMG comparativamente com os seus concorrentes era o facto
de poder cobrir os grupos-alvo mais importantes para os anunciantes, através da coordenação da
programação dos seus três canais. Era também provável que o poder de mercado da HMG produzisse
um efeito negativo sobre as oportunidades dos pequenos concorrentes no mercado neerlandês da
publicidade televisiva e dificultasse a penetração de novos participantes potenciais no mesmo. A
Comissão concluiu que a HMG obteria uma posição dominante no mercado da publicidade televisiva
dos Países Baixos.

A Comissão considerou que a Endemol, o maior produtor televisivo independente neerlandês, detinha
já uma posição dominante no mercado neerlandês da produção televisiva. À excepção da Endemol,
trata-se de um mercado muito fragmentado, com poucos produtores de dimensão considerável que são,
contudo, muito pequenos em relação à Endemol. Através da sua participação na HMG, a Endemol
obteve uma ligação estrutural ao principal organismo de radiodifusão dos Países Baixos,
proporcionando-lhe um acesso preferencial ao maior cliente do mercado neerlandês da produção
televisa. Consequentemente, a posição da Endemol neste mercado - já dominante - seria reforçada.
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A decisão mediante a qual a Comissão concluiu que a empresa comum HMG era incompatível com
o mercado comum não impediu a HMG de prosseguir as suas actividades. As medidas necessárias para
restabelecer a concorrência efectiva nos mercados neerlandês de produção e publicidade televisiva
serão adoptadas numa fase posterior. Entretanto, as partes foram convidadas pela Comissão a propor
as medidas adequadas para este efeito.

Orkla/Volvo (20.09.95)

A operação de concentração entre a Ringnes (Orkla) e a Pripps (Volvo) foi autorizada relativamente
à Suécia e declarada compatível com o acordo EEE na Noruega, muito embora tenha sido sujeita a
certas condições neste último país. No decurso da investigação, a Comissão concluiu que a empresa
comum projectada deteria uma importante quota (superior a 75%) do mercado norueguês da cerveja.
Nos mercados de produto relevantes individualmente considerados, a saber, venda de cerveja a
retalhistas e venda ao sector hoteleiro e de restauração, as quotas de mercado da empresa comum
situavam-se, de acordo com as estimativas, em níveis idênticos.

Nem o comércio a retalho, nem o sector hoteleiro e de restauração podiam ser considerados detentores
de um poder de compra susceptível de exercer pressão sobre a empresa comum prevista. Além disso,
considerou-se ainda que, dada a legislação actualmente vigente na Noruega, as oportunidades de
aumento do volume das importações ou de criação de novas marcas para contrabalançarem a nova
empresa eram ínfimas.

Por conseguinte, a Comissão concluiu que a concentração prevista criaria uma posição dominante que
entravaria de forma significativa a existência de uma concorrência efectiva numa parte substancial do
território abrangido pelo Acordo EEE.

A fim de dissipar as preocupações da Comissão e evitar uma decisão de proibição, as partes
propuseram alterar a concentração inicialmente prevista. Essa alteração, sob a forma de alienação da
cervejeira Hansa no decurso de 1996, enquanto empresa em funcionamento, foi aceite pela Comissão
em virtude de constituir uma resposta satisfatória às questões de concorrência levantadas pelo projecto
inicial.

ABB/Daimler Benz (18.10.95)

A Comissão autorizou a empresa comum projectada entre a ABB e a Daimler Benz somente após as
partes terem proposto proceder a uma alienação a fim de sanar os problemas em matéria de
concorrência. No intuito de dissipar as preocupações da Comissão de que a operação conduziria à
criação de um duopólio nos mercados alemães de carros eléctricos (incluindo comboios urbanos) e de
metropolitanos, as partes aceitaram alienar a Kiepe Elektrik GmbH (uma filial da Daimler Benz),
empresa especializada no fornecimento de componentes eléctricos para este tipo de comboios. Isto
significa que continuará a subsistir no mercado alemão um parceiro eléctrico competente, independente
das partes, para efeitos de cooperação com outros fornecedores mecânicos.

No âmbito da empresa comum projectada, a ABB e a Daimler Benz tencionavam conjugar as suas
actividades a nível mundial no domínio dos transportes ferroviários. A concentração conduziu à criação
da maior empresa mundial neste sector. Na Europa, as actividades da Daimler e da ABB teriam sido
praticamente complementares do ponto de vista geográfico. A única sobreposição verificar-se-ia na
Alemanha, país em relação ao qual foi efectuada uma investigação minuciosa sobre o impacto
concorrencial da operação. Nessa altura, os mercados de transporte ferroviário de carros eléctricos e
metropolitanos revestiam ainda um carácter nacional na Alemanha, ao passo que a ausência de
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importantes indústrias nacionais de transportes ferroviários nos outros Estados-membros tinham já
conduzido à abertura dos mercados nesses países.

A concentração teria dado origem a dois importantes fornecedores abrangendo toda a gama de
produtos na Alemanha, a saber, a empresa comum da Daimler/ABB, por um lado, e a Siemens, por
outro. As quotas de mercado agregadas dos dois fornecedores teriam sido superiores a 65% em vários
mercados de produto na Alemanha. Em consequência, a Comissão examinou a concentração a fim de
verificar se esta conduziria à criação ou ao reforço de um duopólio.

As conclusões desta análise revelaram que não se verificava qualquer risco de criação ou reforço de
um duopólio dominante em relação à maior parte dos mercados de produtos analisados. No entanto,
subsistiam preocupações quanto a dois mercados, a saber, o mercado de carros eléctricos (incluindo
comboios urbanos) e o mercado relativo aos sistemas de metropolitano em que a concentração teria
criado um duopólio dominante em ambos os mercados. À excepção das partes e da Siemens, os
maiores fornecedores na Alemanha exercem actividades sobretudo na produção de componentes
mecânicas de veículos ferroviários. Consequentemente, precisam de cooperar com outros fornecedores
no que diz respeito ao equipamento eléctrico.

A alienação da Kiepe significa que continuará a subsistir no mercado um fornecedor eléctrico
competente, independente das partes, que poderá cooperar livremente com outros fornecedores
mecânicos de equipamento ferroviário e lhes permitir, por conseguinte, de exercer uma concorrência
efectiva. A Kiepe constituía um fornecedor já estabelecido e bem-sucedido que se especializava no
fornecimento de equipamento eléctrico para carros eléctricos e comboios urbanos, sector em que tinha
obtido um êxito considerável. A Kiepe, uma aquisição da Daimler Benz, tinha cooperado com a
Bombardier, uma empresa canadiana que tinha recentemente penetrado no mercado europeu,
nomeadamente através da adjudicação que lhe foi feita de um contrato para fornecer comboios urbanos
à cidade de Colónia. Em consequência da alienação, o futuro desenvolvimento das vendas por
fornecedores estrangeiros no mercado alemão seria fomentado pelo facto de ser assegurada a existência
de um fornecedor independente e viável de equipamento eléctrico nesse mercado.

Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95)

A Crown Cork & Seal, um fabricante norte-americano de embalagens (nomeadamente latas metálicas),
foi autorizado a adquirir a CarnaudMetalbox, S.A., uma empresa francesa (e um dos maiores
fabricantes de embalagens a nível mundial), mediante realização do compromisso proposto pelas partes
o qual consistia na alienação, em conjunto, de cinco fábricas de aerossóis sob o seu controlo. Estas
situavam-se em França, no Reino Unido, em Itália, em Espanha e na Alemanha e representavam
aproximadamente 22% do mercado de latas de aerossol em folha-de-flandres a nível do EEE.

A operação de concentração só foi aprovada após as partes terem proposto a a Comissão ter aceite os
compromissos supramencionados. A concentração entre as duas empresas suscitava sérias dúvidas nos
termos do regulamento das concentrações, nomeadamente no mercado de latas de aerossol em
folha-de-flandres, em que a quota de mercado agregada das duas empresas atingia aproximadamente
65% do mercado a nivel do EEE em 1994 (ou seja, vendas de 1,3 mil milhões de unidades em relação
a um volume total de 2,2 mil milhões de unidades no mercado).

No mercado de latas de aerossol em folha-de-flandres, as duas empresas propuseram de alienar as
cinco fábricas seguintes: as fábricas da Crown Cork & Seal em Southall (Reino Unido) e Voghera
(Itália), bem como as fábricas da CarnaudMetalbox, em Laon (França), Reus (Espanha) e Schwedt
(Alemanha). Com esta alienação, que será acompanhada de perto, a Comissão considera que os dois
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parceiros deixarão de dispor de uma posição dominante no mercado EEE de latas de aerossol em
folha-de-flandres.

No que respeita às latas para produtos alimentares, o único mercado em que se poderiam colocar
problemas do ponto de vista da concorrência era o dos países Benelux. Neste mercado, a concentração
produzia efeitos horizontais, uma vez que a Crown detinha uma quota de mercado significativa de
20%. No entanto, atendendo às características concorrenciais deste mercado, a operação não criaria
uma posição dominante. Após a concentração, a nova entidade deteria uma quota de mercado inferior
a 40% e enfrentaria a forte concorrência da Schmalbach-Lubeca, com uma quota de mercado
compreendida entre 30% e 35%. Além disso, vários concorrentes exportam para os países Benelux a
partir de mercados geográficos limítrofes.

No que diz respeito aos mercados siderúrgicos a montante, a Comissão concluiu que a concentração
não teria quaisquer efeitos verticais significativos, dado o facto de a nova empresa não se encontrar
numa posição de obter condições de compra de folha-de-flandres e de aço (TFS) que fossem
substancialmente diferentes das dos seus principais concorrentes nos sectores de latas de aerossol, latas
para produtos alimentares e coroas metálicas.

Por último, nos vários mercados de dispositivos de abertura para bebidas (incluindo dispositivos de
abertura para garrafas de plástico e alumínio, coroas metálicas e extremidades de latas de bebidas), a
Comissão considerou que não existiam quaisquer riscos específicos, uma vez que prevalecia uma
concorrência efectiva suficiente em cada um desses mercados.

2. Concentrações nos termos do artigo 66º do Tratado CECA

2.1. Carvão e linhite

Rheinbraun/Laubag (29.03.95)

A Comissão autorizou a Rheinbraun AG (Rheinbraun), a PreussenElektra AG, a Bayernwerk AG, a
RWE Energie AG, a Badenwerk AG, a Berliner Kraft-und Licht AG, a Energie-Versorgung Schwaben
AG, a Hamburgische Electricitätswerke AG e a Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG a adquirir
a Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG). Em virtude das participações projectadas das partes e das
disposições do acordo de accionistas, a operação conferia à Rheinbraun o controlo exclusivo da
LAUBAG e constituía uma concentração entre a Rheinbraun e a LAUBAG na acepção do nº 1 do
artigo 66º do Tratado CECA.

A LAUBAG, propriedade do Treuhandanstalt, desenvolvia actividades de extracção de linhite em
minas a céu aberto na região de Lausitz. Existiam quatro grandes grupos integrados (Kombinate)
produtores de linhite na antiga RDA. As minas e as instalações de briquetes a encerrar, devido à
impossibilidade de escoamento dos seus produtos, tinham sido colocadas sob a égide da Lausitzer
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBV), propriedade do Treuhandanstalt. As instalações de
produção a manter em funcionamento foram agrupadas na LAUBAG tendo em vista a sua privatização.

As briquetes de linhite eram os únicos produtos abrangidos pelo Tratado CECA. As briquetes de
linhite são produtos cujos custos de transporte as impedem, na prática, de ser comercializadas ou
consumidas longe da proximidade imediata do seu local de produção. As briquetes da Rhein Braun
eram produzidas e consumidas na Renânia do Norte-Vestefália, ao passo que as briquetes da LAUBAG
eram produzidas e consumidas nos novos Länder, nos quais o consumo registou uma queda acentuada
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após a unificação da Alemanha. Deste modo, a Rheinbraun e a LAUBAG exerciam actividades em
dois mercados geográfico separados. Concluiu-se que a concentração entre a Rheinbraun e a LAUBAG
não reforçaria a posição no mercado das partes, visto que exercem actividades em mercados
geográficos não sobrepostos.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95)

A Comissão autorizou uma operação mediante a qual a British Steel plc ("BS") adquiriria a Scunthorpe
Rod Mill ("SRM") à ASW Holdings PLC ("ASW"). Em troca desta aquisição, a BS pagaria um
montante em numerário à ASW que seria utilizado para readquirir a participação da BS nessa empresa.

A SRM encontrava-se imediatamente adjacente às instalações integradas de produção siderúrgica da
BS em Scunthorpe. Esta empresa abastecia-se de aço sobretudo junto da BS e fabricava e vendia fio
máquina a clientes em todo o mundo.

A quota agregada da BS e da SRM do mercado de fio-máquina na União Europeia cifrava-se em
aproximadamente 11%. Existem vários produtores de fio-máquina na UE, dos quais dois com quotas
de mercado mais elevadas do que as quotas agregadas da BS e da SRM, havendo ainda outros
importantes produtores comunitários com quotas de mercado compreendidas entre 5% e 9%. Além
disso, há vários adquirentes importantes com poder de compra suficiente para exercer pressão no
mercado.

Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95)

No âmbito do plano de reestruturação do sector siderúrgico público, o Governo italiano informou a
Comissão da privatização da ILVA Laminati Piani (ILP).

A operação referia-se à aquisição da propriedade a 100% da ILP pelo grupo RIVA. A ILP desenvolvia
actividades no sector da produção e distribuição de produtos planos (bobinas laminadas a quente,
chapas laminadas a frio e revestidas, folha-de-flandres e chapa quarto), ao passo que o grupo RIVA
era activo no mercado dos produtos longos (fio-máquina, barras e barras para armaduras de construção
de betão). Uma vez que as partes exerciam actividades em mercados de produto separados, a operação
não reforçaria o poder de mercado da RIVA.

A operação foi realizada em conformidade com as condições e as modalidades estabelecidas na
Decisão nº 94/259 CECA da Comissão, de 12 de Abril de 1994, relativa aos auxílios a conceder pela
Itália ao sector siderúrgico público.
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B - Decisões da Comissão

1. Decisões nos termos dos artigos 6º e 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do
Conselho

1.1. Decisões nos termos do nº 1 do artigo 6º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

Processo nº
IV/M

DESIGNAÇÃO Data da
decisão

Publicada no JO

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro 9.1.95 JO C 23, 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II) 9.1.95 JO C 37, 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter 12.1.95 JO C 134, 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto 19.1.95 JO C 37, 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko 3.2.95 JO C 187, 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil 10.2.95 JO C 46, 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 JO C 71, 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA PapierWerke 20.2.95 JO C 57, 7.03.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banko di Napoli 22.2.95 JO C 58, 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 JO C 65, 16.3.95

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 JO C 123, 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 JO C 82, 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 JO C 73, 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 JO C 163, 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 JO C 71, 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 JO C 105, 26.4.95

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 JO C 82, 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 JO C 100, 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 JO C 96, 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma 3.4.95 JO C 134, 1.6.95

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico 3.4.95 JO C 180, 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH 3.4.95 JO C 117, 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne Cereales 6.4.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express 6.4.95 JO C117 12.05.95

IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 JO C 114, 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 JO C 243, 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 JO C 170, 6.7.95
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IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 JO C 154, 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 JO C 129, 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 JO C 163, 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepiu 5.5.95 JO C 129, 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 JO C 163,29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 JO C 154, 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 JO C 144, 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 JO C 158, 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 JO C 149, 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner 1.6.95 JO C 201, 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE 8.6.95 JO C 241,16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria 9.6.95 JO C 158, 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow Inc. 22.6.95 JO C 193, 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 JO C 177, 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 JO C 276, 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 JO C 180, 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 JO C 186, 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück AG 30.6.95 JO C 272, 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück AG 30.6.95 JO C 272, 18.10.95

IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 JO C 181, 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7.95 JO C 246, 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7.95 JO C 198, 2.8.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 JO C 200, 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 JO C 264, 11.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 JO C 207, 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 JO C 207, 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 JO C 252, 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank Berlin   10.8.95 JO C 241, 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 JO C 231, 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 JO C 244, 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE 21.8.95 JO C 292, 7.11.95
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IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 JO C 264, 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 JO C 243, 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 JO C 238, 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 JO C 298, 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 JO C 264, 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 JO C 278, 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9.95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank 25.9.95 JO C 289, 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 JO C 294, 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 JO C 274, 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 JO C 298, 11.11.95

IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 JO C 293, 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 JO C 293, 08.11.95

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 JO C 307, 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 JO C 33, 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 JO C 318, 29.11.95

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.95 JO C 13, 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 JO C 15, 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 JO C 334, 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 JO C 322, 12.12.95

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 JO C 330, 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 JO C 338, 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.95 JO C 3, 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.95 JO C 22, 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.95 JO C 347, 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 JO C 8, 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing Co. 11.12.95 JO C 350, 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 JO C 23, 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.95 JO C 24, 30.1.96

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 21.12.95 JO C 11, 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + Girozentrale/ 21.12.95 JO C 23, 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 JO C 63, 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 JO C 38, 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 JO C 121, 25.4.96
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IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 JO C 15, 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL Ledertechnik 22.12.95 JO C 60, 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 JO C 58, 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 JO C 57, 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 JO C 19, 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 JO C 24, 30.1.96

1.2. Decisões nos termos do artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

Processo nº
IV/M

  DESIGNAÇÃO Data da
decisão

Publicada no JO

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 JO L 211, 6.9.95

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95 JO L 161, 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 JO L 53, 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 JO L 134, 5.6.96

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09.95 JO L 66, 16.3.96

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95 JO L

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 JO L 75, 23.3.96

2. Decisões nos termos do artigo 66º do Tratado CECA

Processo nº DESIGNAÇÃO Data da decisão

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95

1170 Thyssen/Klöckner - sucata  26.07.95

1186 Produtos ´de carvão/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95
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C - Comunicados de imprensa

Referência Data Assunto

IP/95/23 95.01.10 A COMISSÃO APROVA UMA EMPRESA COMUM ENTRE A
TEXACO E A NORSK HYDRO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS REFINADOS NA DINAMARCA E NA NORUEGA

IP/95/24 95.01.10 A COMISSÃO EUROPEIA APROVOU A AQUISIÇÃO DE 26%
DAS ACÇÕES DA KLOCKNER STAHL GMBH PELA SIDMAR
NV

IP/95/30 95.01.13 A COMISSÃO APROVA UMA EMPRESA COMUM QUE
ASSEGURARÁ A VENDA DIRECTA DE SEGUROS DOS
RAMOS AUTOMÓVEL E DE HABITAÇÃO EM ESPANHA

IP/95/54 95.01.20 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DA RUBBER
CHEMICALS JOINT VENTURE, ENTRE A AKZO NOBEL E A
MONSANTO

IP/95/103 95.02.06 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A RECTICEL SA E A CWW-GERKO
AKUSTIK GMBH & CO KG

IP/95/128 95.02.14 A COMISSÃO AUTORIZA UMA OPERAÇÃO DE
CONCENTRAÇÃO ENTRE A MERCEDES E A KASSBOHRER

IP/95/149 95.02.20 A COMISSÃO AUTORIZA UM PROJECTO DE CRIAÇÃO DE
UMA EMPRESA COMUM ENTRE A SIEMENS E A ITALTEL
NO SECTOR DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

IP/95/162 95.02.22 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE UMA
PARTICIPAÇÃO MAIORITÁRIA POR PARTE DA SVENSKA
CELLULOSA AB NA PWA AG

IP/95/164 95.02.22 A COMISSÃO DECIDE NÃO SE OPOR À AQUISIÇÃO PELA
CEGELEC DE UMA PARTE DAS ACTIVIDADES DA AEG

IP/95/205 95.03.01 A COMISSÃO AUTORIZA A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DA
WELLCOME PELA GLAXO

IP/95/214 95.03.07 A COMISSÃO LEVANTA AS DISPOSIÇÕES CAUTELARES
PREVISTAS NO REGULAMENTO RELATIVO AO CONTROLO
DAS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO SE A ING ACEITAR
ADQUIRIR O GRUPO BARINGS

IP/95/244 95.03.14 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO PELA DALGETY DAS
ACTIVIDADES DA QUAKER OATS NO SECTOR DA
ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

IP/95/245 95.03.14 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A UNION CARBIDE CORPORATION E
ENICHEM S.P.A. NO SECTOR QUÍMICO

IP/95/263 95.03.15 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD - A COMISSÃO
DECIDE QUE A OPERAÇÃO NOTIFICADA NÃO É
ABRANGIDA PELO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO
REGULAMENTO DAS CONCENTRAÇÕES

IP/95/264 95.03.15 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DO CONTROLO
TOTAL PELA WINTERTHUR DE QUATRO FILIAIS DA
SCHWEIZER RUECK, EM ITÁLIA E EM ESPANHA
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IP/95/266 95.03.21 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA CEDIS
MIGLIARINI POR PARTE DA LA RINASCENTE

IP/95/275 95.03.21 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DA UES PELA
BRITISH STEEL

IP/95/282 95.03.21 A COMISSÃO APROVA UMA CONCENTRAÇÃO DESTINADA
A FORNECER SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS NOS PAÍSES BAIXOS

IP/95/305 95.03.29 A COMISSÃO AUTORIZA A DASSAULT ELECTRONIQUE A
PARTICIPAR NO CAPITAL DE UMA FILIAL DA CGI (IBM
FRANCE)

IP/95/311 95.03.29 A COMISSÃO PROCEDERÁ A UMA ANALISE
APROFUNDADA DO CASO "NORDIC SATELLITE
DISTRIBUTION"

IP/95/312 95.03.29 TELEFONIA MÓVEL EM ITÁLIA: SEGUNDO A COMISSÃO, A
OMNITEL-PRONTO ITÁLIA NÃO CONSTITUI UMA
CONCENTRAÇÃO, DEVENDO SER APRECIADA NOS
TERMOS DO ARTIGO 85º

IP/95/314 95.03.31 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA COMUM
NASTECH EUROPE LTD.

IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER: A
COMISSÃO ACEDE AO PEDIDO DAS AUTORIDADES
BRITÂNICAS NO SENTIDO DE VERIFICAR CERTOS
ASPECTOS DA OFERTA DO GRUPO FRANCÊS

IP/95/344 95.04.04 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE AS SOCIEDADES FARMACÊUTICAS
BEHRINGWERKE E ARMOUR, NO DOMÍNIO DOS
DERIVADOS DE SANGUE

IP/95/345 95.04.04 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DAS SOCIEDADES
ELVIA E LLOYD ADRIATICO POR PARTE DA ALLIANZ

IP/95/416 95.04.26 A COMISSÃO AUTORIZA O GRUPO RIVA A ADQUIRIR A
TOTALIDADE DO CAPITAL DA SOCIEDADE ILVA LAMINATI
PIANI SPA

IP/95/426 95.04.28 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM SUECA NO SECTOR DAS TELECOMUNICAÇÕES

IP/95/489 95.05.16 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A EDS E A LUFTHANSA

IP/95/490 95.05.16 A COMISSÃO CONSIDERA QUE A AQUISIÇÃO DA CLARK
EQUIPMENT COMPANY PELA INGERSOLL-RAND COMPANY
NÃO É ABRANGIDA PELO REGULAMENTO DAS
CONCENTRAÇÕES

IP/95/515 95.05.29 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM, ASPEN, ENTRE A ELF ATOCHEM E A UNION
CARBIDE CORPORATION

IP/95/526 95.05.24 A COMISSÃO DECIDIU DAR INÍCIO A UMA INVESTIGAÇÃO
APROFUNDADA SOBRE A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA
EMPRESA COMUM NO DOMÍNIO DA TELEVISÃO NOS
PAÍSES BAIXOS
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IP/95/534 95.05.30 A COMISSÃO INICIA UMA INVESTIGAÇÃO
PORMENORIZADA SOBRE A EMPRESA COMUM DO SECTOR
DAS BEBIDAS ORKLA/VOLVO

IP/95/535 95.05.30 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DA SUPER RTL,
EMPRESA COMUM FORMADA PELA CLT E PELA DISNEY

IP/95/538 95.05.30 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO PELA SEAGRAM DO
CONTROLO DA MCA

IP/95/539 95.06.02 A COMISSÃO APROVA A PARTICIPAÇÃO DA SAUDI
ARAMCO NUMA EMPRESA COMUM PARA A REFINAÇÃO E 
VENDA A RETALHO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS NA
GRÉCIA

IP/95/578 95.06.07 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM DE BURÓTICA ACTIVA NA REGIÃO ÁSIA-
PACÍFICO

IP/95/599 95.06.12 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA ISE EM COMUM
PELA EDF E EDISON

IP/95/600 95.06.12 A COMISSÃO NÃO LEVANTA OBJECÇÕES À AQUISIÇÃO DO
CONTROLO EXCLUSIVO DA FONDIARIA PELA FERRUZI

IP/95/617 95.06.16 A COMISSÃO AUTORIZOU UM PROJECTO DE EMPRESA
COMUM ENTRE A GENERALI, A BANCA COMMERCIALE
ITALIANA (COMIT) E A ROBERT FLEMINGS HOLDING

IP/95/662 95.06.23 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA MARION
MERREL DOW PELA HOECHST

IP/95/663 95.06.28 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A VOLVO E O GRUPO HENLYS NO SECTOR
DOS AUTOCARROS NA AMÉRICA DO NORTE

IP/95/668 95.06.26 A COMISSÃO DÁ INÍCIO A UMA INVESTIGAÇÃO
MINUCIOSA DA EMPRESA COMUM ENTRE A ABB E A
DAIMLER-BENZ, NO SECTOR DOS TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS

IP/95/674 95.06.28 AUTORIZAÇÃO DE UMA EMPRESA COMUM ENTRE A IBM E
A PHILIPS NO DOMÍNIO DAS PASTILHAS (CHIPS)

IP/95/679 95.06.28 A COMISSÃO AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO DE UMA
EMPRESA COMUM ENTRE A DAIMLER-BENZ E A CARL
ZEISS NO DOMÍNIO DA OPTOELECTRÓNICA MILITAR

IP/95/688 95.06.29 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA WARBURG
PELA SWISS BANK CORPORATION

IP/95/700 95.07.06 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DE UMA
PARTICIPAÇÃO DE 80% DA BUNA SOW OLEFINVERBUND
(BSL) PELA DOW EUROPE SATHE

IP/95/713 95.07.03 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DE DUAS EMPRESAS -
FRANKONA RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG E
AACHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG -
DE RESSEGURO ALEMÃS POR UMA FILIAL DA GENERAL
ELECTRIC
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IP/95/714 95.07.03 A COMISSÃO APROVA UMA EMPRESA COMUM ENTRE A
SIEMENS AG E A BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

IP/95/735 95.07.10 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM PELA VOEST ALPINE INDUSTRIEANLANGEBAU
GMBH E DAVY INTERNATIONAL LTD 

IP/95/767 95.07.27 A COMISSÃO APROVOU O PROJECTO DE EMPRESA
COMUM (PREVINET) ENTRE A GENERALI E A BANCA
COMMERCIALE ITALIANA

IP/95/786 95.07.18 A COMISSÃO AUTORIZOU A FUSÃO DE DUAS GRANDES
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO JAPONESAS

IP/95/801 95.07.19 A COMISSÃO DECIDIU NÃO AUTORIZAR A CRIAÇÃO DA
NSD NA SUA FORMA ACTUAL, MAS ESTÁ DISPOSTA A
EXAMINAR NOVAS PROPOSTAS

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR: A COMISSÃO APROVA TODOS OS
ELEMENTOS DO PROJECTO

IP/95/825 95.07.27 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DO CONTROLO DAS
ACTIVIDADES DE RECICLAGEM DO AÇO, DE METALURGIA
E DOS SERVIÇOS NO SECTOR DOS RESÍDUOS DA
KLOCKNER & THYSSEN HANDELSUNION

IP/95/831 95.07.28 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA ENICHEM
AUGUSTA S.P.A. PELA RWE-DEA AG NO SECTOR
PETROQUÍMICO

IP/95/849 95.07.25 A COMISSÃO CONSIDERA QUE A EMPRESA COMUM
ATR/BAE NO SECTOR DOS AVIÕES DE TRANSPORTE
REGIONAL NÃO CONSTITUI UMA CONCENTRAÇÃO. A
OPERAÇÃO SERÁ APRECIADA À LUZ DO ARTIGO 85º

IP/95/856 95.07.25 A COMISSÃO DA INÍCIO A UMA AVERIGUAÇÃO
APROFUNDADA DO PROJECTO DE AQUISIÇÃO DA
CARNAUDMETALBOX PELA CROWN CORK & SEAL

IP/95/881 95.08.01 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA KLEINWORT
BENSON PELO DRESDNER BANK

IP/95/893 95.08.01 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DA MUNKSJO PELA
JEFFERSON SMURFIT 

IP/95/922 95.08.18 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DAS EMPRESAS
COMUNS CABLE AND WIRELESS E VEBA NO SECTOR DAS
TELECOMUNICAÇÕES

IP/95/928 95.08.23 A COMISSÃO AUTORIZA A EMPRESA COMUM
THOMSON-CSF/TENEO/INDRA

IP/95/929 95.08.23 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DO CONTROLO
EXCLUSIVO DA SUN LIFE PELA UAP

IP/95/930 95.08.24 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DO
HYPOTHEKENBANK DE BERLIM PELO CREDIT LOCAL DE
FRANCE

IP/95/931 95.08.24 A COMISSÃO AUTORIZA A TOMADA DE CONTROLO DA
FRANCE VIE E DA FRANCE VIARD PELA GENERALI
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IP/95/932 95.08.24 A COMISSÃO AUTORIZA UMA INJECÇÃO DE CAPITAIS POR
PARTE DA NORDIC CAPITAL NO GRUPO SUECO
TRANSPOOL DO SECTOR DAS VIAGENS

IP/95/935 95.08.29 A COMISSÃO APROVA UMA EMPRESA COMUM NO SECTOR
DAS EMBALAGENS FLEXÍVEIS

IP/95/950 95.09.11 A COMISSÃO AUTORIZA O PROJECTO DE CRIAÇÃO DE
UMA EMPRESA COMUM ENTRE A NORANDA FOREST INC.
E A GLUNZ AG NO SECTOR DOS PRODUTOS DE MADEIRA

IP/95/968 95.09.12 A COMISSÃO DÁ INÍCIO A UMA INVESTIGAÇÃO
COMPLETA SOBRE UM PROJECTO DE CONCENTRAÇÃO
ENTRE A KIMBERLY-CLARK E A SCOTT PAPER

IP/95/978 95.09.14 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DA GESTETNER PELA
RICOH

IP/95/984 95.09.21 A COMISSÃO CONSIDERA QUE A ALBACOM, EMPRESA
COMUM CRIADA PELA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
E PELA BT NO SECTOR DAS TELECOMUNICAÇÕES NÃO É
ABRANGIDA PELO REGULAMENTO DAS CONCENTRAÇÕES

IP/95/985 95.09.27 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DO CREDIT
LYONNAIS BANK NEDERLAND N.V. PELO GENERALE
BANK N.V.

IP/95/995 95.09.20 HOLLAND MEDIA GROUP - EMPRESA COMUM
NEERLANDESA NO SECTOR DA TELEVISÃO DECLARADA
INCOMPATÍVEL COM AS REGRAS COMUNITÁRIAS EM
MATÉRIA DE CONCORRÊNCIA

IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO: A COMISSÃO AUTORIZA A EMPRESA
COMUM NA SEQUÊNCIA DO COMPROMISSO DE VENDA DA
CERVEJEIRA HANSA

IP/95/1024 95.09.22 A COMISSÃO EUROPEIA DECIDIU QUE A TOMADA DE
CONTROLO DA FISONS PELA RHONE POULENC NÃO
LEVANTA QUESTÕES DE CONCORRÊNCIA. O COMISSÁRIO
VAN MIERT REFERE QUE A COMISSÃO E AS PARTES
ESTÃO A DEBATER A QUESTÃO DE UMA FORMA POSITIVA

IP/95/1059 95.10.02 A COMISSÃO APROVA A OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO
ENTRE A UPJOHN E A PHARMACIA

IP/95/1085 95.10.04 A COMISSÃO AUTORIZA UMA EMPRESA COMUM ENTRE A
KNP BT E A SOCIETE GENERALE NO DOMÍNIO DA
DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, ENGENHARIA E
FORMAÇÃO NO MERCADO DE PC

IP/95/1126 95.10.18 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A ABB E A DAIMLER-BENZ NO SECTOR DA
TECNOLOGIA FERROVIÁRIA

IP/95/1154 95.10.19 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DA SCHWARZKOPF
PELA HENKEL

IP/95/1164 95.10.24 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA "SOCIETE
NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIE" PELA "CAISSE
GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE - BANQUE"
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IP/95/1165 95.10.24 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A "RHONE-POULENC CHIMIE" E A
"ENGELHARD S.A."

IP/95/1174 95.10.26 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO, PELA SWISS LIFE, DE
UMA PARTICIPAÇÃO NO CONTROLO DO CAPITAL DA INCA

IP/95/1177 95.10.27 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE O CHEMICAL BANKING CORPORATION E O
CHASE MANHATTAN CORPORATION

IP/95/1182 95.10.30 INDÚSTRIA DO PAPEL NA FINLÂNDIA: A COMISSÃO
AUTORIZA A FUSÃO ENTRE A REPOLA E A KYMMENE

IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL / CARNAUDMETALBOX: A
COMISSÃO IMPÕE CONDIÇÕES RIGOROSAS

IP/95/1282 95.11.22 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA SOVAC PELA
GE CAPITAL

IP/95/1290 95.11.24 A COMISSÃO AUTORIZA A OPERAÇÃO DE
CONCENTRAÇÃO ENTRE A SEAGATE TECHNOLOGY INC. E
A CONNER PERIPHERALS INC.

IP/95/1323 95.11.30 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A MCDERMOTT E A ETPM NO SECTOR DO
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
MARÍTIMA ÀS ACTIVIDADES OFF SHORE E DE GÁS

IP/95/1327 95.12.01 A COMISSÃO APROVA A AQUISIÇÃO DE CONTROLO DO
GROUPE DE LA CITE, DO L'EXPRESS, E DO LE POINT PELA
CEP COMMUNICATION (FILIAL DA HAVAS)

IP/95/1335 95.12.04 A COMISSÃO APROVA A ENTRADA DA BERTELSMANN NO
CONJUNTO DOS ACCIONISTAS QUE CONTROLA A TELE
MONTE CARLO

IP/95/1379 95.12.11 SECTOR MINEIRO: A COMISSÃO AUTORIZA A
CONCENTRAÇÃO DA TRZ COM A CRA

IP/95/1382 95.12.12 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA ROTH FRERES
PELA JOHNSON CONTROLS

IP/95/1383 95.12.12 A COMISSÃO APROVA A COMPRA PELA MONTEDISON DA
PARTICIPAÇÃO DA GARDINI NA SCI

IP/95/1385 95.12.12 A COMISSÃO CONCEDE UMA DERROGAÇÃO PARCIAL À
SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO ENTRE
A KIMBERLY-CLARK E A SCOTT PAPER

IP/95/1449 95.12.21 A COMISSÃO DA INÍCIO A UMA INVESTIGAÇÃO
APROFUNDADA NO DOMÍNIO DA CONCENTRAÇÃO DAS
ACTIVIDADES DA GENCOR E DA LONHRO NO SECTOR DA
PLATINA

IP/95/1467 95.12.22 A COMISSÃO DECIDIU QUE A AQUISIÇÃO DA "UBS VIE"
PELA "SWISS LIFE" TEM DIMENSÃO COMUNITÁRIA

IP/95/1468 95.12.22 A COMISSÃO APROVA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE O BAYERISCHE LANDESBANK E A UNIÃO
DOS SINDICATOS AUSTRÍACOS
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IP/95/1469 95.12.22 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA
NORTHUMBRIAN WATER PELA LYONNAISE

IP/95/1470 95.12.22 A COMISSÃO AUTORIZA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA
COMUM ENTRE A MANNESMANN DEMAG E A KOMATSU
NO SECTOR DAS GRANDES ESCAVADORAS HIDRÁULICAS

IP/95/1471 95.12.22 A COMISSÃO AUTORIZA O PROJECTO DE AQUISIÇÃO DA
ALUMIX PELA ALCOA

IP/95/1472 95.12.22 A COMISSÃO AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA HARTMANN &
BRAUN PELA ELSAG BAILEY

D - Acórdãos dos tribunais comunitários

1. Tribunal de Primeira Instância

Processo Partes Data Publicação

T-2/93
(Custas)

SA à participation ouvrière Compagnie
nationale Air France/Comissão
Europeia

8.3.95 JO C 137, 3.6.95, p. 21
[1995] Col. II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes sources,
Comité d'établissement de la source
Perrier, Syndicat CGT de la Source
Perrier e Comité de groupe
Perrier/Comissão Europeia

27.04.95 JO C 159, 24.6.95, p. 21
[1995] Col. II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval e Fédération
générale agroalimentaire/Comissão
Europeia

27.04.95 JO C 159, 24.6.95, p. 21
[1995] Col. II-1250
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IV - Auxílios estatais

A - Apreciação global de processos

1. Auxílios regionais

Alemanha

a) Fundos de consolidação

Ao longo do ano, a Comissão adoptou uma série de decisões relativas aos novos Länder alemães
(Saxónia, Saxónia-Anhalt, Turíngia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental e Berlim) e que
se destinavam todas à criação de fundos de consolidação ("Konsolidierungsfonds") a favor das
empresas em dificuldade.

Estes regimes estão em conformidade com as Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade.
Destinam-se exclusivamente às PME, devendo os casos que beneficiam grandes empresas, bem como
os relativos a sectores sensíveis ser notificados individualmente. 

b) Regimes de empréstimos e de garantias estatais a favor da liquidez das empresas

Em Fevereiro e Março, a Comissão, com base no nº 1 do artigo 93º do Tratado CE, debruçou-se sobre
vários programas de promoção económica existentes, que incluíam orientações relativas à concessão
de empréstimos e de garantias estatais que permitem assegurar a liquidez das empresas nos Länder de
Hamburgo e de Bade-Vurtemberga.

No âmbito do desenvolvimento do mercado comum e do seu funcionamento actual, afigurou-se à
Comissão que os referidos programas deveriam ser revistos no que diz respeito a um certo número de
pontos relativamente aos quais foram propostas às Autoridades alemãs adequadas. Estas medidas são
nomeadamente: 
1) exclusão do âmbito de aplicação dos regimes dos auxílios a favor dos sectores sujeitos a

regras específicas, caso estas últimas não sejam respeitadas; 
2) limitação do âmbito de aplicação ratione personae dos regimes às PME; 
3) introdução nos regimes das condições de aplicação incluídas nas Orientações relativas aos

auxílios de emergência e à reestruturação;
4) fixação de um limiar anual de auxílio bem como de um montante de auxílio máximo por

empresa beneficiária; 
5) introdução nas condições de aplicação dos regimes de alterações necessárias ao cumprimento

das regras regionais relativas aos investimentos iniciais14; 
6) fixação de limites anuais aos montantes das garantias, de períodos máximos das garantias e

percentagens mínimas de responsabilidade dos organismos financeiros mutuantes.

                                                            

14 Princípios de coordenação dos auxílios regionais, JO C 31 de 3.02.1979 e Resolução do Conselho de 20 de
Outubro de 1971, JO C 111 de 4.11.1971.
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c) Regimes de garantias estatais

Em Março, a Comissão deu início, nos termos do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE, a uma série de
processos de exame relativos aos regimes de garantia existentes nos Länder alemães da
Saxónia-Anhalt, Renânia-Palatinado, Baviera, Brema, Baixa Saxónia, Vestefália do Norte,
Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, Schleswig-Holstein e Saxónia.

Na sequência da adopção pela Comissão das suas Orientações comunitárias relativas aos auxílios
estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade15, um certo número
de elementos incluídos nesses regimes de garantia deixaram com efeito de estar em conformidade com
as regras comunitárias. Por conseguinte, após ter proposto as necessárias medidas adequadas de Agosto
a Dezembro de 1994, a Comissão viu-se na obrigação de dar início a um processo relativamente à
concessão de garantias para projectos de emergência e reestruturação de grandes empresas em
dificuldades sem notificação individual. 

d) Prorrogação, alteração e extensão do prémio fiscal de investimento a favor dos novos Länder
alemães

Em Novembro, a Comissão aprovou um certo número de adaptações ao regime alemão do prémio
fiscal de investimento (PFI) nos novos Länder.

Estas adaptações dizem respeito:

1) a uma prorrogação de dois anos (até ao final de 1998) do PFI para as aquisições e produções
de bens económicos realizados durante um certo período;

2) à limitação da vertente de auxílio de 5% brutos aos investimentos realizados nas empresas do
sector transformador;

3) à introdução de um PFI de 10% brutos (objecto de limiar) a favor dos investimentos realizados
na ex-RDA durante um período determinado por empresas juridicamente independentes do
sector do comércio e cujos efectivos não ultrapassem 50 trabalhadores.

A Comissão aprovou estas adaptações com base nas seguintes considerações:

1) o conjunto da ex-RDA beneficia da derrogação regional prevista no nº 3, alínea a), do artigo
92º do Tratado CE;

2) uma parte das adaptações tem por objectivo facilitar o desenvolvimento das PME (vertente
10%) e nomeadamente as pequenas empresas do sector do comércio;

3) o PFI favorece apenas os investimentos em equipamentos;
4) a intensidade máxima líquida da presente adaptação será apenas de 6,5% (vertente 10%

brutos);
5) as regras de cumulação acompanhadas de um mecanismo de controlo a fim de respeitar as

intensidades de auxílio máximas do regime regional da tarefa de interesse comum (PIC),
quando auxílios no âmbito do PFI são acumulados com subvenções da TIC;

6) o regime é limitado no tempo e foi modulado de forma regressiva;
7) o conjunto da ex-RDA beneficia, até ao final de 1999, das intervenções regionais dos fundos

estruturais a título do objectivo 1. Em caso de evolução dos índices socio-económicos dos
novos Länder, a Comissão reservou-se expressamente o direito de reexaminar o presente

                                                            

15 JO C 368 de 23.12.1994.
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regime a fim de o adaptar à evolução do mercado comum com base no nº 1 do artigo 93º do
Tratado CE.

Bélgica

a) Mapa das zonas de desenvolvimento 

Em Julho, a Comissão aprovou, nos termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado CE, o novo mapa
nacional (à excepção da Província do Hainaut que tinha sido objecto de uma decisão distinta em Junho
de 199416) das zonas de desenvolvimento na Bélgica. 

O novo mapa insere-se simultaneamente num espírito de continuidade e de conformidade com os
princípios que orientam actualmente a política da Comissão em matéria de auxílios com finalidade
regional. As principais características da decisão são as seguintes: 

1) a única base derrogatória utilizada é a do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE, não
possuindo a Bélgica qualquer região que satisfaça os critérios de elegibilidade previstos no nº
3, alínea a), do artigo 92º; 

2) a taxa de cobertura de população nacional para os auxílios regionais será a partir de agora de
34,97 % (incluindo o Hainaut); 

3) as taxas de intensidade de auxílio aprovadas continuam a ser as do antigo mapa (15 e 20 %
equivalente subvenção líquido), tendo no entanto sido diminuídas em termos relativos (à
excepção do Hainaut) relativamente à situação anterior na medida em que a população
abrangida pelas taxas mais elevadas foi reduzida; 

4) foi determinada a priori um diferencial a favor das PME, formalizando deste modo ex ante as
possibilidade oferecidas pelo enquadramento dos auxílios às PME; 

5) foi estabelecido um período de validade máximo (31 de Dezembro de 1999) de forma a fazer
coincidir o mapa dos auxílios regionais com o dos fundos estruturais.

Dos termos do novo mapa ressalta que os princípios e objectivos que orientam a acção da Comissão
nesta matéria, foram confirmados por esta decisão. Com efeito, para delinear as novas zonas de
desenvolvimento na Bélgica foram utilizados os seguintes parâmetros: 

1) concentração dos auxílios nas regiões mais desfavorecidas do país; 
2) redução das taxas de intensidade do auxílio;
3) procura de uma coerência geográfica com as zonas dos objectivos regionais no âmbito dos

Fundos estruturais (Objectivos 1, 2 e 5b); 
4) limitação do período de validade e concomitância temporal com os fundos estruturais; 
5) limitação da cobertura de população; 
6) diferencial de intensidade do auxílio a favor das PME.

                                                            

16 Auxílio estatal N 307/A/93, aprovado em 6 de Junho de 1994.
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Espanha

a) Revisão das zonas de desenvolvimento

Em Julho, na sequência da revisão do antigo mapa17 dos auxílios regionais, a Comissão propôs à
Espanha as medidas adequadas previstas no nº 1 do artigo 93º do Tratado CE relativamente aos
auxílios com finalidade regional. Em Setembro, a Espanha deu cumprimento à decisão da Comissão. 

O novo mapa inclui, no que diz respeito às zonas elegíveis para a derrogação prevista no nº 3, alínea
a), do artigo 92º do Tratado CE, todos os NUTS II em que o PIB/PPC18 por habitante é igual ou
inferior a 75 %19 da média comunitária. Com base nomeadamente nos PIB/hab dos NUTS III e na
natureza, na intensidade ou na urgência dos problemas regionais, o novo mapa divide as regiões
elegíveis em quatro grupos abrangidos pelos seguintes limiares: 60 %; 50 %; 40 %; e 30 % ESL
(equivalente subvenção líquido). Em relação ao mapa anterior, a alteração mais importante consiste
na redução do limiar máximo de 75% ESL para 60 % ESL.

Para além disso, tendo em conta a gravidade específica dos problemas registados em determinadas
zonas, o novo mapa permite, a título excepcional, limiares de 60 % (bacias de Cartagena e de El
Ferrol) e de 45 % (zona do Alto Campóo), ou seja, limiares superiores aos das regiões em que estas
zonas se encontram localizadas. 

Quanto ao NUTS III de Teruel que era no antigo mapa expressamente elegível para a derrogação
prevista no nº 3, alínea a), do artigo 92º do Tratado CE, torna-se agora uma região elegível para a
derrogação prevista no nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE. Contudo, beneficiará dos limiares
excepcionais, ainda que degressivos durante o período de 1995-99 (de 60 % para 25 %).

No que diz respeito às zonas cujos auxílios são elegíveis para a derrogação prevista no nº 3, alínea
c), do artigo 92º do Tratado CE, o novo mapa inclui uma parte das zonas abrangidas pelos fundos
estruturais no âmbito dos objectivos 2 e 5b. Em relação às zonas elegíveis no mapa anterior, as
alterações mais importantes dizem respeito, por um lado, à eliminação dos limiares de 45% e 30% e,
por outro, ao facto de o NUTS II do País Basco se tornar totalmente elegível. Quanto aos limiares,
o novo mapa divide as regiões elegíveis em três grupos abrangidos pelos seguintes limiares: 25 %;
20 %; e 15 % ESL.

Numa preocupação de coerência com a política regional comunitária, a delimitação das regiões e os
limiares respectivos deste novo mapa chegarão ao seu termo em simultâneo com o mapa do período
longo dos fundos estruturais, ou seja, 31 de Dezembro de 1999.

Finalmente, ao aplicar estritamente não apenas o método20 aos auxílios regionais mas igualmente a
redução das taxas de intensidade de auxílio, a Comissão prosseguiu a sua política destinada por um
lado a limitar as regiões beneficiárias de auxílios regionais às que registam problemas de
desenvolvimento regional em relação ao conjunto da UE e, por outro, a reduzir a intensidade dos
auxílios a fim de diminuir os efeitos da distorção sobre a concorrência. 

                                                            

17 Decisão 88/C 251/04; JO C 251 de 27.9.88.
18 Produto interno bruto em padrão de poder de compra.
19 Em toda a comunicação o PIB/PPC/hab é sempre expresso em percentagem da média comunitária.
20 Comunicação da Comissão sobre as modalidade de aplicação do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 92º aos auxílios

com finalidade regional. JO C 212 de 12.8.1988, com a redacção que lhe foi dada no JO C 364 de 20.12.1994,
p.  8.
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França

a) Fundos de desenvolvimento das PME-PMI

Em Fevereiro, a Comissão autorizou a criação de um "Fundo de Desenvolvimento das PME-PMI" em
substituição do antigo "Fundo de Desenvolvimento Industrial (FRI)".

Esse novo fundo, aprovado para cinco anos, destina-se unicamente às PME-PMI que respeitem a
definição comunitária prevista no Enquadramento dos auxílios às PME. Permite a concessão de
subvenções a favor dos investimentos que apresentem um nível elevado de conteúdo tecnológico e
inovador. Nas regiões assistidas (por exemplo, as elegíveis para o PAT ou para um prémio de
desenvolvimento regional), as taxas de intensidades máximas de auxílios regionais, majoradas de um
bónus de 10% autorizado ao abrigo do Enquadramento das PME, deverão ser respeitadas. Fora das
regiões assistidas do PAT, as taxas de auxílio máximas previstas no Enquadramento dos auxílios às
PME serão respeitadas.

Grécia

a) Regime grego de auxílios regionais

Em Maio, a Comissão aprovou determinadas alterações ao regime grego de auxílios regionais que
tinha sido aprovado em Setembro de 1994.

As alterações são as seguintes: o montante máximo da subvenção que pode actualmente atingir 10,1
MECU; as taxas de auxílio por zona de desenvolvimento bem como o acréscimo de uma nova zona
de desenvolvimento (composta pelos distritos de Dodecanèse, Samos, Chios e Lesbos, bem como a
ilha de Samotrácia e por algumas outras comunas) a 40% brutos; a duração das bonificações de juros
que passa de 3 para 4 anos para as zonas B e C. 

A Comissão considerou estas alterações compatíveis com os artigos 92º e 93º do Tratado CE e 61º
e 62º do Acordo sobre o EEE tendo em conta nomeadamente as seguintes considerações: o nível dos
indicadores socioeconómicos da Grécia, que continuam em grande medida menos favoráveis do que
a média comunitária; o facto de o conjunto da Grécia ser elegível nos termos do nº 3, alínea a), do
artigo 92º do Tratado CE por força do método de 1988. 

Itália

a) Regime dos auxílios com finalidade regional

Em Março, a Comissão aprovou o novo regime dos auxílios italianos com finalidade regional.

Este regime autoriza em seis regiões do Mezzogiorno abrangidas pela derrogação prevista no nº 3,
alínea a), do artigo 92º (Campanha, Basilicata, Púlia, Calábria, Sicília e Sardenha), auxílios ao
investimento de 40 e 50% líquidos consoante as zonas (mais bonificação PME); para além disso, nas
mesmas regiões (mais a Molise e até final de 1996 - no Abruzos), um novo fundo de garantia
funcionará a favor das PME. Este fundo destina-se, através de garantias públicas aos bancos e aos
investidores institucionais, à consolidação das dívidas das PME viáveis ou, alternativamente, à
concessão de empréstimos participativos. A mesma garantia servirá para além disso para favorecer,
por parte dos bancos e investidores institucionais, a tomada de participações minoritárias nas PME em
causa.
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O regime prevê, para além disso, auxílios ao investimento nas regiões do Centro-Norte abrangidas pela
derrogação prevista no nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE. Os auxílios poderão elevar-se a
uma intensidade de 10 a 20% líquidos consoante a dimensão da empresa. Estas regiões abrangem
12,5% da população nacional, aos quais se vêm acrescentar ainda até 31 de Dezembro de 1996, 2,2%
a fim de ter em conta a população do Abruzos. As zonas interessadas correspondem à quase totalidade
das zonas abrangidas pelo objectivo 2 dos fundos estruturais da União, a uma parte importante das
zonas abrangidas pelo objectivo 5b e à determinadas situações locais particularmente sensíveis. 

É reservado um tratamento especial às regiões de Abruzos e Molise, que são abrangidas pelo objectivo
1 dos fundos estruturais (o Abruzos até 31 de Dezembro de 1996), mas que deixaram de satisfazer as
condições para beneficiar de uma derrogação à proibição dos auxílios a título do nº 3, alínea a), do
artigo 92º do Tratado CE. Por outro lado, satisfazem as condições para beneficiar de uma derrogação
ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE. A Comissão reconheceu, tal como no
passado, a possibilidade de conceder determinadas medidas de acompanhamento temporárias e
limitadas no termo do benefício da derrogação prevista no nº 3, alínea a), do artigo 92º, do Tratado
CE. O montante da intensidade dos auxílios variará assim de 25 a 45% consoante a zona e a dimensão
da empresa. 

O regime prevê igualmente auxílios à actividade de investigação no Mezzogiorno e nas regiões
abrangidas pela derrogação regional prevista no nº 3, alínea c) do artigo 92º do Tratado CE, bem como
auxílios às empresas criadas por jovens (Lei 44). 

b) Redução e fiscalização dos encargos sociais

Em Março, a Comissão adoptou uma decisão final condicional relativamente ao regime italiano de
redução e fiscalização dos encargos sociais no Mezzogiorno.

Na sua decisão, a Comissão confirmou a posição que tinha adoptado aquando do início do processo21

que consistia em desmantelar este tipo de auxílios que são considerados como distorcendo
particularmente a concorrência, sendo estes auxílios auxílios ao funcionamento que se limitavam a
aliviar as empresas de custos normalmente devidos por qualquer outro operador económico.

No que diz respeito às seis regiões do Mezzogiorno abrangidas pelas condições da derrogação prevista
no nº 3, alínea a), do artigo 92º do Tratado CE (Campanha, Basilicata, Púglia, Calábria, Sicília e
Sardenha), tendo em conta o facto da sua reduzida estrutura económica não ter podido fazer face
rapidamente a um aumento significativo e rápido do custo do trabalho devido à supressão pura e
simples destas medidas, a Comissão considerou necessário conceder um ritmo razoável do
desmantelamento. 

Quanto ao Molise e ao Abruzos, a sua situação económica - estas regiões são apenas elegíveis para
a derrogação prevista no nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE - não justificava a concessão
deste tipo de auxílios. O Governo italiano tinha deste modo suprimido as reduções de encargos sociais
a partir de 1 de Novembro de 1994. Quanto à sua fiscalização, tendo em conta o facto de as duas
regiões serem abrangidas pela derrogação prevista no nº 3, alínea a), do artigo 92º do Tratado CE, até
31 de Dezembro de 1993, a Comissão considerou oportuno que fossem tomadas em consideração
medidas de acompanhamento com carácter temporário de forma a favorecer a adaptação das empresas
das regiões às novas formas, menos favoráveis, de apoio à economia.

                                                            

21 JO C 240 de 19.9.1992, p. 7.
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Deste modo, segundo calendários de desmantelamento muito rápidos, o benefício da fiscalização
diferenciada destes encargos é concedido de forma regressiva até 31 de Dezembro de 1999
relativamente ao Molise e até 1996 para o Abruzos. 

c) Centro de serviços financeiros e de seguros de Triestre

Em Abril, a Comissão autorizou, em determinadas condições, a concessão de benefícios fiscais às
empresas que se instalem no Centro de serviços financeiros e de seguros de Triestre.

Este Centro tem por objectivo o desenvolvimento das relações financeiras da União com os países do
Leste Europeu através da recolha de fundos nos mercados internacionais a serem utilizados para
operações financeiras com estes países.

Os auxílios, que consistem nomeadamente em reduções fiscais sobre os lucros realizados no Centro,
só podem ser concedidos durante os primeiros 5 anos de funcionamento do Centro. São reservados
aos lucros das operações realizadas com os países do Leste Europeu e limitadas a 65 mil milhões de
liras italianas e a 3,5 mil milhões de ecus de investimentos. A fim de permitir à Comissão um controlo
estrito dos efeitos destes auxílios, está prevista uma obrigação de apresentação de relatórios
pormenorizados.

Esta decisão baseia-se na importância de que o desenvolvimento de um mercado de capitais privados
nos países do Leste Europeu se reveste para a União Europeia, situando-se com efeito este tipo de
medidas na linha de uma das principais orientações da União do âmbito das suas relações com estes
países.

Países Baixos

a) Mapa das zonas de desenvolvimento

Em Março, a Comissão aprovou o novo mapa nacional das zonas de desenvolvimento nos Países
Baixos, ou seja, o conjunto das entidades territoriais elegíveis para receberem, através das empresas
nelas situadas, auxílios estatais com finalidade regional com base no nº 3, alínea c), do artigo 92º do
Tratado CE. 

Este mapa, que substitui o anterior cuja validade tinha terminado em 31 de Dezembro de 1994,
insere-se claramente na continuidade com o período anterior: as alterações com efeito dizem apenas
respeito às inclusões do conjunto da província de Flevoland (reconhecida como zona objectivo 1 pelo
Conselho de Ministros de Julho de 1993) e da comuna de Hoogeveen na província de Drenta (estes
aditamentos foram compensados pela retirada do mapa de uma série de comunas no Zuid-Limburg).
Certas zonas foram notificadas por cinco anos (1 de Janeiro de 1995 - 31 de Dezembro de 1999),
enquanto outras serão apenas elegíveis por dois anos (1 de Janeiro de 1995 - 31 de Dezembro de
1996). As taxas de intensidade de auxílio não registam qualquer aumento, uma vez que são de: 25 %
brutos para a Flevoland, 20 % brutos para as zonas elegíveis por cinco anos e 15% brutos para as
zonas elegíveis por dois anos. 

A Comissão considerou este mapa aceitável com base nas seguintes considerações: todas as regiões
propostas (à excepção do Zuid-Limburg) satisfazem pelo menos um dos três critérios alternativos de
elegibilidade da primeira fase do método de 198822; a segunda fase do referido método permite
                                                            

22 Comunicação da Comissão sobre as modalidade de aplicação do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 92º aos auxílios
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largamente aceitar a inclusão de uma parte da província do Zuid-Limburg com base nomeadamente
nos seus índices socioeconómicos e na sua posição geográfica encravada; o aumento muito reduzido
(0,38) da cobertura da população nacional para os auxílios regionais é sensivelmente inferior ao
simples aumento que foi possível na sequência do reconhecimento da Flevoland como zona objectivo
1 (1,5 %), bem como no alargamento do novo mapa dos fundos estruturais para o período de
1994-1999 (11 %). Há que mencionar para além disso que com uma percentagem de 17,26%, os
Países Baixos registam a cobertura de população nacional para os auxílios regionais mais reduzida dos
Quinze.

b) Regime regional principal

Na sequência da aprovação do mapa, a Comissão autorizou, em Abril, o regime IPR
(Investeringspremieregeling), principal regime regional que executa as possibilidades oferecidas no
âmbito do novo mapa. O novo IPR insere-se também essencialmente numa preocupação de
continuidade com os anteriores regimes IPR aprovados pela Comissão em 1988 e 1990.

Este regime tem por objectivo o desenvolvimento regional do Norte do país, de Twente e do
Zuid-Limburg através de prémios ao investimento que respeitem os limiares de intensidade de auxílio
previstos no novo mapa. Estão previstas regras de cumulação a fim de não ultrapassar estes limiares.
À semelhança do mapa, o regime é limitado no tempo a fim de o fazer coincidir com o período de
validade dos fundos estruturais. 

Portugal

a) Zona franca da Madeira

Em Janeiro, na sequência de um reexame de um regime existente deste 1987 e já revisto uma primeira
vez em 1991, a Comissão decidiu não levantar objecções à prossecução da aplicação das medidas a
favor da zona franca da Madeira relativamente às novas instalações de empresas até 31 de Dezembro
de 2000. 

Os auxílios abrangidos por este regime podem assumir a forma de subvenções à formação profissional,
ao investimento e auxílios de carácter fiscal (isenção de impostos). Estes auxílios são além disso
cumuláveis com outros auxílios aplicáveis à zona franca, mas não limitados a esta. 

A Comissão aceitou a prorrogação do regime em questão, ainda que inclua auxílios ao funcionamento,
tendo em conta as seguintes considerações: a zona franca da Madeira situa-se numa região em grande
medida elegível para o nº 3, alínea a), do artigo 92º, uma vez que o seu PIB/habitante é apenas de
24% da média comunitária, o que transforma a Madeira numa das regiões mas pobres da União; a
Madeira tem uma estrutura económica muito precária associada a uma situação conjuntural muito
desfavorável; as regiões ultraperiféricas podem justificar medidas específicas tendo em vista o seu
desenvolvimento social e económico23. Contudo, por respeito das disposições relativas aos auxílios ao
funcionamento24 e à semelhança do que acontece relativamente a regimes semelhantes em Dublim e
Shannon, o regime será limitado no tempo, sendo a instalação de novas empresas na zona autorizada

                                                            

com finalidade regional. JO C 212 de 12.8.1988, com a redacção que lhe foi dada no JO C 364 de 20.12.1994,
p.  8.

23 "Declaração relativa às regiões ultraperiféricas da Comunidade", Tratado da União Europeia, Acta final, p. 238.
24 Ver Comunicação da Comissão sobre as modalidades de aplicação do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 92º aos

auxílios com finalidade regional, JO C 212 de 12.8.88 e mais especialmente o ponto I.6.
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apenas até 31 de Dezembro de 2000, data após a qual o regime será reexaminado tendo em vista
determinar a sua prorrogação ou a sua supressão.

2. Auxílios sectoriais

2.1. Indústria siderúrgica

Áustria

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

Em Outubro, a Comissão decidiu apresentar ao Conselho nos termos do artigo 95º do Tratado CECA
uma proposta relativamente à autorização de auxílios à produção e auxílios ao encerramento à VAEG,
uma mina aberta que produz minério de ferro, para o período de 1995 - 2002. Os auxílios à produção
destinam-se a cobrir as diferenças entre as receitas e as despesas da empresa por um período limitado
durante o qual a empresa encerrará gradualmente as suas actividades. Os auxílios ao encerramento
permitirão à empresa encerrar a sua produção de uma forma aceitável do ponto de vista social e sem
problemas para o ambiente. Caso estes auxílios não sejam concedidos, a empresa terá de encerrar
imediatamente e os locais da extracção serão abandonados nas actuais condições, o que de um ponto
de vista regional e em termos de segurança e considerações de carácter ambiental não seria aceitável.
Os auxílios não afectarão indevidamente a concorrência no mercado comum, uma vez que se
encontrarão estreitamente associados ao encerramento da empresa num futuro próximo. A Áustria só
será autorizada a conceder o auxílio anual ao funcionamento se forem respeitados determinados limites
de produção, que diminuirão até ao ano de encerramento, ou seja, 2002.

O Conselho aprovou a proposta da Comissão, tendo esta finalmente aprovado o auxílio em Novembro.

Alemanha

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

Em Setembro de 1994, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia relativamente ao projecto de concessão de uma compensação às perdas e de um
auxílio ao investimento às empresas bávaras do sector siderúrgico Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
e Lech-Stahlwerke GmbH25. Em 4 de Abril de 1995, a Comissão decidiu que as projectadas medidas
financeiras constituiriam auxílios estatais proibidos no âmbito das disposições do código dos auxílios
à siderurgia e do Tratado CECA, não podendo por conseguinte ser aplicadas26.

O Governo bávaro projectou vender a sua participação de 45% na Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
a um empresário privado por um preço nominal de compra e cobrir 80,35 % dos prejuízos que a
empresa acumulara durante 1990-1994. O cálculo final destes prejuízos, apresentado pelo Governo
alemão durante o processo, elevou-se a 66,15 milhões de ecus. O Governo tencionava ainda conceder
29,5 milhões de ecus a fim de cobrir os custos de determinados investimentos. Planeava igualmente
vender a sua participação de 19,74 % na Lech-Stahlwerke GmbH ao mesmo empresário por um preço

                                                            

25 JO C 377 de 31.12.1994, p. 4.
26 JO L 253 de 21.10.1995, p. 22.
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nominal de compra de 1 marco e pagar compensações relativas aos prejuízos a esta empresa num total
de 10,52 milhões de ecus.

O Governo alemão alegou que a projectada compensação de prejuízos estaria em conformidade com
o comportamento normal de um investidor no mercado, não constituindo por conseguinte um auxílio.
Tendo examinado os argumentos do Governo alemão, a Comissão considerou que a compensação dos
prejuízos não equivaleria ao comportamento normal de um investidor no mercado, uma vez que as
compensações dos prejuízos coincidiriam com a venda das suas participações nas empresas. O Estado
não teria por conseguinte quaisquer perspectivas de reembolso, mesmo a longo prazo, da sua
contribuição financeira, enquanto um investidor privado no mercado investiria capital próprio apenas
se tivesse perspectivas de um reembolso razoável desse investimento. Por conseguinte, a Comissão
concluiu que a projectada compensação de prejuízos constituiria um auxílio estatal incompatível com
o código dos auxílios à siderurgia e o Tratado CECA. No que diz respeito ao projectado auxílio ao
investimento, a Comissão concluiu igualmente que era incompatível com o código dos auxílios à
siderurgia, uma vez que as duas empresas não se encontram situadas no território da antiga RDA, não
podendo por conseguinte beneficiar de um auxílio geral ao investimento nos termos do artigo 5º do
código. 

Tendo em conta o que precede, a Comissão decidiu não autorizar a compensação dos prejuízos e o
auxílio ao investimento. 

Em Novembro de 1994, a Comissão deu início a um outro processo nos termos do nº 4 do artigo 6º
do código dos auxílios à siderurgia relativamente a diversos empréstimos de accionistas concedidos
pelo Governo bávaro à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH entre Março de 1993 e Agosto de 1994 num
total de 26,53 milhões de ecus. A Comissão considerou que o comportamento do Governo não era
equivalente ao de um investidor privado no mercado, uma vez que nem todos os outros accionistas
da empresa estavam dispostos a conceder empréstimos em condições equivalentes. Por conseguinte,
a Comissão considerou que os empréstimos constituiam auxílios estatais que, para além disso, não
pareciam ser compatíveis com o mercado comum. 
Com base em considerações semelhantes, a Comissão decidiu em Julho dar início a um segundo
processo nos termos do nº 4 do artigo 6º do código dos auxílios à siderurgia relativamente a
empréstimos num montante total de 12,68 milhões de ecus concedidos pelo Governo em 1994-1995
a fim de manter a empresa em funcionamento. 

Em Outubro de 1995, a Comissão decidiu que os auxílios concedidos à empresa entre Março de 1993
e Agosto de 1994, num total de 26,53 milhões, constituiam auxílios estatais incompatíveis com o
mercado comum. A Comissão chegou a esta conclusão à luz do facto de os empréstimos terem sido
concedidos a fim de evitar a iliquidez e posterior insolvência, sendo deste modo equivalentes a uma
injecção de capital de risco e devido ao facto de os accionistas privados não concederem o
financiamento em condições semelhantes. Para além disso, tendo em conta as dificuldades económicas
da empresa, o Governo bávaro não tinha quaisquer possibilidades razoáveis de alguma vez ser
reembolsado destes empréstimos. Os empréstimos destinavam-se a cobrir os prejuízos de
funcionamento da empresa durante esse período. Esses auxílios não podem beneficiar de qualquer
derrogação no âmbito do código dos auxílios à siderurgia, tendo por conseguinte a Comissão decidido
que os auxílios são incompatíveis com o mercado comum e que a Alemanha deve solicitar o
reembolso deste auxílio à empresa com juros, a contar do dia em que o auxílio foi concedido. 
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b) Georgsmarienhütte GmbH

Em Fevereiro, a Comissão decidiu encerrar o processo iniciado nos termos do nº 4 do artigo 6º do
código dos auxílios à siderurgia em 1993 contra auxílios num montante de 17 milhões de ecus à
empresa siderúrgica Georgsmarienhütte GmbH. O Governo alemão considerou que este auxílio se
destinava a I&D, sendo deste modo compatível com o artigo 2º do código dos auxílios à siderurgia
e com o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento27. Todavia,
durante o processo de investigação, a Comissão considerou que alguns dos custos elegíveis, num
montante de cerca de 32 milhões de ecus, não decorriam directamente do projecto de I&D, mas
constituiam custos de investimento industrial necessários para que a empresa fabricasse os seus
produtos siderúrgicos. Estes custos não eram elegíveis para um auxílio à I&D. Para além disso, uma
vez que o projecto de I&D envolvia investigação aplicada e não envolvia riscos especificamente
elevados para a empresa, a Comissão decidiu aprovar apenas uma intensidade de auxílio de 25% e não
aceitar 5% adicionais, tal como notificado pelo Governo alemão. Para chegar a esta decisão, a
Comissão tomou em consideração que no caso de o projecto de I&D não ter êxito, a empresa poderia
adaptar o projecto às normas comuns e à produção siderúrgica com custos adicionais mínimos

Tendo em conta estas considerações, a Comissão adoptou uma decisão final de aprovação do auxílio
para o projecto de I&D num montante de 18 milhões de ecus. 

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
e Walzwerk Ilsenburg GmbH. 

Em Janeiro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia relativamente a vários medidas de auxílio a favor da empresa siderúrgica
Werkstoff-Union GmbH para a construção de novas instalações de fabrico de produtos ferrosos e não
ferrosos na antiga RDA. Os custos destas novas instalações estão estimados em 148 milhões de ecus,
tendo o Governo alemão autorizado já a esta empresa um auxílio ao investimento no valor de 23,9
milhões de ecus, bem como uma redução fiscal de 8,9 milhões de ecus ao abrigo de dois regimes
regionais de auxílios ao investimento autorizados para o sector CECA e válidos até 31 de Dezembro
de 1994. Todavia, uma vez que este auxílio e outras eventuais medidas de auxílio não foram
notificadas à Comissão no prazo fixado no nº 1 do artigo 6º do código, ou seja, até 30 de Junho de
1994, a Comissão não dispunha de tempo suficiente para os examinar. Para além disso, a notificação
apresentada em 15 de Dezembro de 1994 foi considerada incompleta. Por conseguinte, a Comissão
levanta sérias dúvidas quanto à compatibilidade das medidas de auxílio relativas à criação das novas
instalações com o código dos auxílios à siderurgia e o Tratado CECA. Neste contexto, a Comissão fez
notar que o código dos auxílios à siderurgia é muito rigoroso quanto ao prazo de pagamento dos
auxílios por força do artigo 5º. Este prazo está fixado em 31 de Dezembro de 1994, salvo no que diz
respeito à lei alemã relativa aos prémios de investimento (Investitionszulagengesetz). 

Por razões semelhantes, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do
código dos auxílios à siderurgia relativamente a auxílios autorizados às empresas siderúrgicas Reinwald
recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH e Walzwerk Ilsemburg GmbH.

                                                            

27 JO C 83 de 11.4.86, p. 5.
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d) Eko Stahl GmbH

Em Julho de 1994, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia relativamente a medidas de auxílio a favor da empresa siderúrgica Eko Stahl
GmbH. Estas medidas consistiam na cobertura permanente dos prejuízos e no financiamento de
investimentos através de empréstimos e de garantias concedidos pelo Treuhandanstalt, bem como
empréstimos ao investimento concedidos pelo Kreditanstalt für Wiederaufbau, instituição financeira
pública para a reconstrução. Em 21 de Dezembro de 1994, a Comissão decidiu autorizar, por força do
artigo 95º do Tratado CECA, a concessão a esta empresa de um auxílio até ao montante de 474
milhões de ecus, associado à venda de 60% das suas participações na empresa siderúrgica belga
Cockerill Sambre S.A. No âmbito deste plano de reestruturação, a Comissão autorizou o THA a
renunciar ao reembolso de empréstimos num valor de 190,84 milhões de ecus, bem como a suprimir
uma garantia que cobria 31,57 milhões de ecus de empréstimos ao investimento. Por conseguinte: 

- os empréstimos num montante máximo de 190,84 milhões de ecus destinados a cobrir
prejuízos e num montante de 165,2 milhões de ecus para investimentos, reparações e trabalhos
de manutenção, empréstimos abrangidos pelo processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código
dos auxílios à siderurgia, devem ser considerados como reembolsados a partir de 31 de
Dezembro de 1994, dado que o THA, com o acordo da Comissão, renunciou às dívidas
resultantes destes empréstimos; 

- foi posto termo à garantia concedida pelo THA tendo em vista cobrir a totalidade dos
empréstimos ao investimento abrangidos pelo processo previsto no nº 4 do artigo 6º.

Para além disso, no que diz respeito aos empréstimos ao investimento autorizados pelo Kreditanstalt
für Wiederaufbau, foram concedidos conjuntamente com um consórcio de bancos, que incluia bancos
privados que participaram nos empréstimos nas mesmas condições do que a banca pública. A
Comissão considerou por conseguinte que estes empréstimos ao investimento não constituíam auxílios
estatais. 

Tendo em conta o que precede, a Comissão considerou que a EKO Stahl tinha deixado de beneficiar
de quaisquer auxílios estatais incompatíveis com o Tratado CECA ou com o código dos auxílios à
siderurgia. Em Fevereiro, decidiu por conseguinte encerrar o processo previsto no nº 4 do artigo 6º
do código dos auxílios à siderurgia.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

Em Outubro, a Comissão decidiu que os empréstimos concedidos pela cidade de Hamburgo à
Hamburger Stahlwerke GmbH sob a forma de uma linha de crédito aberta junto da Hamburgische
Landesbank no início de 1994 constituíam auxílios estatais incompatíveis com o Tratado CECA e com
o código dos auxílios à siderurgia. Verificou, para além disso, que os empréstimos concedidos sob a
forma de uma linha de crédito parcial autorizada no início de 1993 relativamente a 11 milhões de ecus
(20 milhões de marcos) constituíam auxílios estatais incompatíveis com as regras anteriormente
referidas, tendo por conseguinte solicitado o reembolso desses auxílios. 

No início de 1994, a Comissão teve conhecimento, através de comunicados de imprensa, que a cidade
de Hamburgo tinha concedido apoio financeira à Hamburger Stahiwerke GmbH. Em 6 de Julho de
1994, a Comissão deu início a um processo, durante o qual se verificou que a Hamburger Stahlwerke
GmbH tinha sido praticamente gerida como uma empresa pública desde a sua criação em 1984. A
nova Hamburger Stahlwerke GmbH tinha sido constituída em 1994, no âmbito de um plano de
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emergência, a fim de retomar as actividades da antiga Hamburger Stahlwerke GmbH, que se
encontrava em situação de falência. O capital sob a forma de acções foi obtido através de vários
intermediários pela cidade de Hamburgo que, através do Hanseatische Landesbank, adquiriu um direito
de decisão relativamente ao futuro da nova Hamburger Stahlwerke GmbH.

Uma vez que não se apresentou qualquer comprador privado, o Hamburgische Landesbank e a cidade
de Hamburgo decidiram apoiar a prossecução da exploração da empresa. Consideravam poder assim
recuperar as suas dívidas relativamente à antiga Hamburger Stahlwerke GmbH. A cidade de Hamburgo
forneceu capitais próprios até ao montante de 11 milhões de ecus (20 milhões de marcos) e autorizou
vários auxílios num montante de cerca de 13 milhões de ecus (23,5 milhões de marcos), bem como
garantias num montante de cerca de 7,2 milhões de ecus (13 milhões de marcos), aprovados então pela
Comissão. Abriu igualmente uma linha de crédito até ao valor de 43,3 milhões de ecus (108 milhões
de marcos) junto do Hamburgische Landesbank, que autorizou ele próprio uma linha de crédito até
ao montante de 29 milhões de ecus (52 milhões de marcos). 

Quando no final de 1992 a empresa registou dificuldades financeiras, o Landesbank recusou aumentar
a linha de crédito, assegurando assim a sua liquidez. A cidade de Hamburgo aumentou então esta linha
de crédito a seu próprio risco até 11 milhões de ecus (20 milhões de marcos). No final de 1993, a
Hamburger Stahlwerke GmbH, viu-se de novo confrontada com graves problemas financeiros e teve
necessidade de um novo aumento da sua linha de crédito, desta vez para 13,3 milhões de ecus (24
milhões de marcos). O banco retirou então totalmente o seu apoio, mas a cidade de Hamburgo assumiu
o financiamento da empresa e concedeu, a seus próprios riscos, uma linha de crédito suplementar de
96,7 milhões de ecus (174 milhões de marcos) e um swing adicional de 5,5 milhões de ecus (10
milhões de marcos). No final de 1994, a empresa foi vendida ao grupo indonésio lspat. No âmbito das
condições desta venda, todas as dívidas resultantes dos empréstimos concedidos à Hamburger
Stahlwerke foram cedidas à Ispat a um preço que não foi ainda fixado e que representa uma fracção
do seu valor nominal. A Comissão chegou à conclusão de que os empréstimos recebidos pela
Hamburger Stahlwerke GmbH sob a forma da linha de crédito aberta em Dezembro de 1992 e da
totalidade da nova linha de crédito aberta no início de 1994 constituem auxílios estatais incompatíveis
com o código dos auxílios à siderurgia, devendo, por conseguinte, ser reembolsados. 

Grécia

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

Em Maio, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia relativamente a auxílios ao investimento que o Governo grego se propunha
conceder à empresa siderúrgica Halyvourgia Thessalias SA tendo em vista a aquisição de
equipamentos modernos e a modernização das instalações existentes. Os auxílios ao investimento são
normalmente considerados incompatíveis com o código dos auxílios à siderurgia e com o Tratado
CECA, não podendo ser autorizados. No entanto, por força do artigo 5º do código dos auxílios à
siderurgia, a Comissão pode autorizar auxílios ao investimento autorizados em aplicação de regimes
gerais de auxílios com finalidade regional na Grécia até 31 de Dezembro de 1994. Uma vez que o
auxílio foi notificado à Comissão em 15 de Fevereiro de 1995, não pode ser considerado compatível
com o mercado comum nos termos do artigo 5º. Por conseguinte, a Comissão levanta sérias dúvidas
quanto à sua compatibilidade com o código dos auxílios à siderurgia e com o Tratado CECA. 
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Irlanda

a) Irish Steel Ltd

Em Abril de 1995, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código
dos auxílios à siderurgia relativamente à assistência financeira no valor de 61,73 milhões de ecus por
parte do Governo irlandês à empresa pública Irish Steel Ltd. a fim de apoiar a sua reestruturação, bem
como uma garantia de empréstimo de 13,3 milhões de ecus concedida em 1993. Afigurou-se que a
assistência financeira, autorizada sob a forma de garantias de empréstimos e de fundos próprios, bem
como as garantias de empréstimos concedidas a partir de 1993, não pareciam ser abrangidas por
qualquer das categorias de auxílios que podem ser autorizadas em conformidade com o código dos
auxílios à siderurgia só podendo, por conseguinte, ser autorizadas em aplicação do artigo 95º do
Tratado CECA. O Governo irlandês renunciou posteriormente aos seus planos de concessão desta
assistência e notificou um novo projecto de reestruturação que incluia a venda da empresa à Ispat
International. Segundo este projecto, o Governo irlandês tencionava conceder uma assistência
financeira de 38,39 milhões de ecus e que incluia nomeadamente a anulação de dívidas, entradas em
numerário tendo em vista trabalhos a favor do ambiente e um regime de pensões. 

A Comissão considerou que a assistência financeira constituía um auxílio: com efeito, era duvidoso
que este auxílio fosse inferior aos custos de liquidação que um investidor privado operando numa
economia do mercado teria de suportar. Para além disso, dada a deterioração contínua da situação
financeira da empresa desde há vários anos, um investidor privado que agisse de forma racional teria
sem dúvida reagido muito mais cedo a fim de limitar os seus prejuízos. A Comissão considera que
o auxílio em questão não pode ser objecto de uma das derrogações previstas no código dos auxílios
à siderurgia (à excepção de um montante pouco significativo de auxílio à reciclagem de pessoal), não
podendo por conseguinte ser aprovado nos termos do artigo 95º do Tratado CECA. 

A Comissão considerou que as condições de apresentação de uma proposta ao Conselho, ao abrigo
do artigo 95º do Tratado CECA se encontravam satisfeitas no caso presente, dado que o auxílio parece
limitado a um montante estritamente necessário e é concedido no âmbito de um plano de
reestruturação que permite à empresa tornar-se de novo rentável num prazo razoável. A Comissão
considerou além disso que os interesses dos concorrentes eram preservados, uma vez que o nível do
auxílio é relativamente pouco elevado e que a empresa não será autorizada a aumentar a sua
capacidade de produção durante um período mínimo de cinco anos a contar do último pagamento do
auxílio. Tendo em conta estas considerações e dado que o encerramento da empresa, que se encontra
instalada numa região abrangida pelo nº 3, alínea a), do artigo 92º do Tratado CE, daria origem a
graves problemas sociais e regionais, a Comissão decidiu apresentar uma proposta ao Conselho ao
abrigo do artigo 95º do Tratado CECA, tendo em vista a autorização do auxílio à reestruturação a
favor da Irish Steel Ltd. 

Na sua reunião de 21 de Dezembro de 1995, o Conselho deu o seu parecer favorável às propostas da
Comissão, sujeito a várias condições adicionais, incluindo restrições à gama de produtos da empresa,
à produção e às vendas nos próximos cinco anos, a fim de minimizar o mais possível as distorções
da concorrência. Foi igualmente acordado que o auxílio deveria ser aumentado para cerca de 9 milhões
de ecus.
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Itália

a) Acciaerie di Bolzano (Falck)

Na sequência de uma denúncia, a Comissão tomou conhecimento de várias medidas de auxílio
autorizadas entre 1983 e 1988 a favor da empresa siderúrgica Acciaeri di Bolzano, uma filial da Falck,
sem terem sido previamente notificadas à Comissão e aprovadas por esta. O exame deste auxílio, com
base no código dos auxílios à siderurgia actualmente em vigor revelou que algumas destas medidas
de auxílio tinham sido autorizadas tendo em vista a realização de investimentos produtivos, que não
podem ser objecto de qualquer derrogação por força do código dos auxílios à siderurgia, e que tinham
sido autorizados outros auxílios para efeitos de protecção do ambiente, sem que seja possível
estabelecer se estavam reunidas as condições de aprovação desses auxílios por força do código. 

Por conseguinte, a Comissão tem sérias dúvidas quanto à compatibilidade destas medidas de auxílio
com o mercado comum, tendo, por conseguinte, decidido dar início ao processo previsto no nº 4 do
artigo 6º do código dos auxílios à siderurgia.

b) Lei Bresciani

A Comissão decidiu, por um lado, não levantar objecções relativamente a 20 projectos de auxílios ao
encerramento notificados no âmbito da aplicação da Lei nº 481, de 3 de Agosto de 1994, relativa ao
desmantelamento do sector siderúrgico privado em Itália e, por outro, dar início ao processo previsto
no nº 4 do artigo 6º do código dos auxílios à siderurgia relativamente a seis outras intervenções
públicas programadas pelo Estado italiano.

Aquando da sua decisão de autorização da Lei italiana nº 481, de 3 de Agosto de 1994, a Comissão,
após ter verificado que esta estava em conformidade com o código dos auxílios à siderurgia e
nomeadamente com as disposições previstas no seu artigo 4º, impôs às Autoridades italianas a
notificação prévia de cada caso de aplicação da lei em questão. Ora, ressalta dos elementos de que a
Comissão tem conhecimento que, em conformidade com o disposto no código dos auxílios à
siderurgia, enquanto relativamente a 20 casos todas as condições se encontravam reunidas, no que diz
respeito a 6 outros as seis empresas em causa não fabricaram regularmente produtos CECA até à data
da notificação do auxílio à Comissão.

Por conseguinte, a Comissão tinha razões para crer, que as empresas em questão não podiam ser
consideradas, prima facie, como elegíveis para auxílios ao encerramento ao abrigo do artigo 4º do
código dos auxílios, na medida em que não teriam fabricado regularmente produtos siderúrgicos CECA
até à data de notificação à Comissão da Lei-quadro nº 481 relativa ao desmantelamento do sector
siderúrgico privado em Itália.

Por conseguinte, a Comissão considerou necessário e apropriado dar início, relativamente aos seis
casos, ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º da Decisão 3855/91/CECA da Comissão em relação
aos auxílios referidos.
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2.2. Produtos siderúrgicos não CECA

Alemanha

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

Em Março de 1993, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 92º do
Tratado CE relativamente a um auxílio ao investimento a ser concedido no âmbito de um regime geral
de auxílios com carácter regional a favor da Berg-Spezial-Rohr GmbH, uma empresa que produz
grandes tubos de aço não abrangidos pelo Tratado CECA. Tendo em conta a sobrecapacidade que
caracteriza o sector em causa - a taxa de utilização das capacidades foi de cerca de 40% entre 1989
e 1992 -, a Comissão levantava dúvidas quanto à compatibilidade deste auxílio com o mercado
comum. 

Após ter procedido a um exame do auxílio à luz das informações fornecidas pelas Autoridades alemãs
e pelos terceiros interessados durante o processo, a Comissão decidiu em Setembro de 1995 autorizar
o auxílio nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE. Esta decisão baseava-se na
apreciação, pela Comissão, da incidência sectorial do auxílio relativamente às vantagens a nível
regional. No que diz respeito a este aspecto, a Comissão verificou que o auxílio não alteraria a
capacidade global de produção da empresa e que contribuiria para melhorar e diversificar o mercado
do emprego na região em causa. Tal como aconteceu relativamente a casos semelhantes que surgiram
no passado, a Comissão considerou por conseguinte que os benefícios regionais deste auxílio
compensavam a distorção de concorrência dele resultante no que diz respeito ao sector em causa. 

Itália

a) Tubificio di Terni Srl e Ilva Lamiere e Tubi, Srl

Em Março de 1994, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE relativamente a contribuições financeiras autorizadas pelo Estado italiano à Tubificio di
Terni Srl e à Ilva Lamiere e Tubi, Srl, duas empresas que fabricavam produtos siderúrgicos não
CECA. Tendo em conta a situação difícil no mercado no sector dos grandes tubos soldados, em que
as duas empresas em questão exercem as suas actividades, a Comissão tinha dúvidas que estas
contribuições se justificassem por considerações de natureza comercial normais e caso contrário, que
fossem compatíveis com o mercado comum. 

A Comissão considerou que a contribuição financeira paga à Tubificio di Terni Srl no valor de 3,1
milhões de ecus (6300 milhões de liras) se baseava em considerações normais de carácter comercial
e não incluia por conseguinte qualquer auxílio na acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE. Ao
chegar a esta conclusão, a Comissão sublinhou o facto de o sector em que a empresa exerce as suas
actividades ter perspectivas crescentes em termos de mercados no momento em que o auxílio foi
autorizado e de o Estado ao investir na empresa ter agido como qualquer investidor privado numa
economia de mercado. O facto de deste sector se caracterizar actualmente por uma fraca taxa de
utilização das capacidades não é significativo. Contudo, ainda que se venha a verificar que esta
contribuição constitui um auxílio estatal, poderia ser autorizada ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo
92º do Tratado CE, dado que não contribuiria para acentuar a situação de sobrecapacidade e permitiria
melhorar o emprego nessa região.

No que diz respeito à contribuição financeira paga à Ilva Lamiere e Tubi Srl, a Comissão considerou
que não correspondia ao comportamento de um investidor privado que opera em condições normais
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de mercado, tendo em conta a sobrecapacidade que caracteriza o sector em que esta empresa exerce
as suas actividades. Para além disso, esta empresa pertencia então à Ilva, confrontada nesse momento
com problemas financeiros. A Comissão considerou, por conseguinte, que esta contribuição constituía
um auxílio estatal associado a investimentos. Todavia, este auxílio aos investimentos não dará origem
a um aumento das capacidades de produção da empresa; além disso, a empresa encontra-se instalada
numa região que pode beneficiar de um auxílio com finalidade regional ao abrigo do nº 3, alínea a),
do artigo 92º do Tratado CE. A Comissão considerou, por conseguinte, que os eventuais problemas
sectoriais resultantes do auxílio seriam compensados pelo efeito positivo deste auxílio na região.
Autorizou, portanto, o referido auxílio. 

Espanha

a) Tubacex

Em Fevereiro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 4 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia e no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE relativamente a algumas eventuais medidas
de auxílio a favor da Tubacex, um fabricante de tubos de aço inoxidável sem soldadura. Na sua
decisão, a Comissão teve em conta nomeadamente a aparente reestruturação financeira da empresa,
incluindo a decisão da Tesouraria da segurança social de renunciar aos seus direitos de credor
privilegiado e anular os embargos sobre os activos sem utilizar o produto da venda desses activos para
o reembolso das dívidas. A Comissão tomou igualmente em consideração a venda do terreno ao
Governo basco, a um preço que parece superior ao preço do mercado, tendo examinado se os
empréstimos autorizados pelo Fundo de garantia dos salários a fim de cobrir o pagamento dos mesmos
se baseavam em condições normais de mercado. 

2.3. Construção naval

As regras que se aplicam actualmente aos auxílios estatais à construção naval são definidas na Sétima
Directiva relativa aos auxílios à construção naval, que deixará de ser aplicável em 31 de Dezembro
de 1995, tendo sido adoptadas novas disposições a fim de respeitar as obrigações comunitárias
decorrentes de um acordo internacional concluído no âmbito da OCDE e que deve entrar em vigor em
1 de Janeiro de 1996. A Comissão decidiu, por conseguinte, em Julho, apresentar ao Conselho uma
proposta de regulamento relativa aos auxílios à construção naval e à aplicação desse acordo a partir
de 1 de Janeiro de 1996.

Em Dezembro, o Conselho adoptou o Regulamento nº 3094/95, que executa o Acordo OCDE no que
diz respeito às condições normais de concorrência na indústria da construção e reparação naval,
incluindo a eliminação de subvenções à produção. Este regulamento proibe todas as medidas de auxílio
autorizadas, directa ou indirectamente, a favor da construção naval comercial, à excepção das medidas
expressamente previstas, tal como os auxílios à investigação e desenvolvimento, os auxílios sociais
relacionados com encerramentos, os créditos à exportação de navios abrangidos pelo Acordo OCDE
relativo aos créditos à exportação de navios, e os créditos internos autorizados em condições
equivalentes. Os auxílios à reestruturação não são geralmente autorizados, salvo durante um período
transitório no caso da Bélgica, de Portugal e da Espanha. O novo regulamento será aplicável a partir
da entrada em vigor do Acordo OCDE. Este deveria produzir efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1996,
mas apesar da União Europeia ter ratificado o Acordo em Dezembro, a entrada em vigor foi adiada
devido a atrasos no processo de ratificação entre outras partes no Acordo. Por conseguinte, o Conselho
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decidiu que as regras da Sétima Directiva relativa aos auxílios à construção naval28 deverão continuar
a ser aplicáveis provisoriamente e o mais tardar até 1 de Outubro de 1996. Neste contexto, a Comissão
decidiu manter o limiar comum de auxílios à produção a partir de 1 de Janeiro de 1996 em 9% para
os navios maiores e 4,5% para os navios cujo custo seja inferior a 10 milhões de ecus para conversões.

França

a) Sociéte nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Sociéte française de Constructions
Navales (SFCN) e outros estaleiros em Itália e na Alemanha

Em Junho, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
relativamente a auxílios indirectos autorizados à Sociéte nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre
(ACH), e à Sociéte française de Constructions Navales (SFCN), dois estaleiros navais franceses, bem
como a um estaleiro alemão e a um estaleiro italiano. Entre 1987 e 1990, a SFCN e a ACH receberam,
ao abrigo de um regime de auxílios aprovado pela Comissão, um auxílio directo destinado à
construção de três navios. A intensidade do auxílio representava entre 9,4% e 28% do valor contratual
e estava dentro dos limites previstos no regime autorizado. Todavia, por força de um regime de
auxílios com carácter regional, igualmente aprovado, a favor dos departamentos franceses ultramarinos
(DOM), as empresas que efectuam investimentos nestas regiões podiam beneficiar de medidas fiscais
favoráveis, que beneficiavam igualmente os adquirentes. A autorização da Comissão estava
subordinada a uma notificação individual dos auxílios concedidos em sectores, como a construção
naval, que se encontram sujeitos a regras específicas em matéria de auxílios estatais.

Decorre do artigo 3º da Sétima Directiva relativa aos auxílios à construção naval que o equivalente
subvenção dos auxílios autorizados a armadores ou a terceiros disponíveis como auxílios para a
construção ou para a transformação de embarcações, está igualmente sujeito aos limiares de intensidade
de auxílio previsto no artigo 4º da directiva no que diz respeito aos auxílios à produção, quando estes
auxílios são efectivamente utilizados para a construção ou transformação de embarcações nos estaleiros
da Comunidade. Com base nas informações de que dispunha, a Comissão verificou que o auxílio
autorizado aos adquirentes destes navios visava efectivamente os estaleiros em causa e não tinham por
objectivo o desenvolvimento regional dos DOM. Este auxílio devia, por conseguinte, ser tomado em
consideração no cálculo do auxílio total concedido à SFCN e à ACH para a construção dos três navios
e teria como resultado que a intensidade total do auxílio excedida a aprovada pela Comissão no âmbito
do regime acima referido. 

Do mesmo modo, o auxílio indirecto concedido no âmbito do regime de auxílios com finalidade
regional para a construção de dois navios num estaleiro alemão e num italiano ultrapassava o limiar
de auxílios à produção concedidos a esses estaleiros.

Alemanha

a) Volkswerft, MTW-Shiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg e Peene Werft

A Sétima Directiva relativa aos auxílios à construção naval contém uma derrogação a favor dos
estaleiros navais da antiga RDA relativamente aos auxílios ao funcionamento pagos antes do final de
1993, cujo montante ultrapassa o limiar geral desses auxílios fixados no artigo 4º da directiva. A
derrogação prevê que o Governo alemão proceda antes do final de 1995 ao encerramento real e

                                                            

28 Directiva 90/684/CEE do Conselho, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/73/CE.
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irreversível de 40% da capacidade de construção naval existente nos novos Länder em 1990. Após a
sua privatização em 1993, a Comissão aprovou a concessão, relativamente a cada um dos estaleiros
acima referidos, da totalidade dos auxílios ao funcionamento previstos. Nos termos dos artigos 6º e
7º da directiva, a Comissão aprovou igualmente auxílios à reestruturação sob a forma de auxílios ao
investimento e ao encerramento. A Comissão aprova os auxílios à reestruturação em fracções, quando
é estabelecido que os auxílios são necessários para realizar com êxito o plano de reestruturação, e os
investimentos objecto de subvenção são realizados em conformidade com o plano aprovado pela
Comissão, que não se verificam efeitos de multiplicação entre os outros estaleiros e que são
respeitadas as reduções de capacidade relativamente a cada estaleiro. 

A Comissão decidiu aprovar o pagamento de novos auxílios a estes estaleiros com base nesses
princípios. Todavia, no que diz respeito ao MTW-Shiffwerft, o montante de auxílio suplementar
aprovado foi reduzido, uma vez que o MTW não tinha celebrado contratos no montante total do
programa de investimento. A autorização do regime de auxílio completo a favor desses estaleiros está
sujeita à realização da totalidade do programa de investimento, sem o que a intensidade dos auxílios
seria demasiado elevada. 

Grécia

Neorion Syros Shipyards SA

Em Julho, a Comissão decidiu adoptar uma decisão final favorável nos termos do nº 2 do artigo 93º
relativamente a auxílios que o Governo grego autorizou em 1991 a conceder ao Neorion Shipyards
sob a forma de uma anulação de dívida num total de 53,433 ecus. O auxílio foi concedido nos termos
do artigo 10º da Sétima Directiva relativa aos auxílios à construção naval mediante a condição de
privatização do estaleiro. Contudo, uma vez que o estaleiro não tinha sido privatizado em Fevereiro
de 1994, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º.

A decisão da Comissão de Julho reconhece que o Governo grego cumpriu a sua obrigação de
privatizar o Neorion Shipyard, que tinha sido transferido para uma empresa privada em Setembro de
1994, tendo o auxílio sido considerado compatível com a directiva relativa à construção naval.

Para além disso, em Novembro, a Comissão decidiu aprovar um investimento a favor do Neorion
Syros Shipyards SA a fim de cobrir uma parte das despesas de investimento para a reestruturação e
modernização do estaleiro. O auxílio ao investimento elevar-se-á a um máximo de 4 041 milhões de
ecus, o que representa 50% das despesas totais de investimento. O auxílio foi aprovado nos termos
do artigo 6º da Sétima Directiva, uma vez que o auxílio se encontra associado a um plano de
reestruturação que dá origem a uma redução da capacidade de reparação naval do estaleiro de cerca
de 20%. Além disso, uma vez que o auxílio é concedido com base na legislação grega em vigor antes
da assinatura do Acordo OCDE, a claúsula de "standstill" do Acordo OCDE de 1994 relativa às
condições normais de concorrência na indústria da construção e reparação naval é respeitada.

Espanha

Auxílios à reestruturação de estaleiros públicos

Em 1991, a Comissão autorizou uma compensação de prejuízos aos estaleiros públicos espanhóis no
âmbito de uma reestruturação desses estaleiros que abrangia os anos de 1987-1992 e que se elevava
a 792,3 milhões de ecus. No entanto, devido a restrições orçamentais, não se revelou possível efectuar
estes pagamentos de acordo com o calendário, tendo os estaleiros públicos continuado a registar graves
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problemas financeiros devido a atrasos na cobrança dos pagamentos dos auxílios e à situação difícil
existente no mercado.

Em Novembro, as Autoridades espanholas notificaram à Comissão projectos de concessão de auxílios
num total de 1 125 mil milhões de ecus (180 mil milhões de pesetas) de apoio a uma nova
reestruturação dos estaleiros públicos. Esta notificação abrange auxílios sociais, auxílios directos à
compensação de prejuízos e auxílios ao investimento, tal como previsto numa derrogação especial para
a Espanha no âmbito do Acordo OCDE.

Tendo em conta o facto de o montante notificado de auxílios à compensação de prejuízos no valor de
556,9 milhões de ecus corresponder ao auxílio directo à compensação de prejuízos aprovado pela
Comissão em 1991, mas não pago devido a restrições orçamentais, a Comissão decidiu em Dezembro
que este auxílio podia ser aprovado nos termos da alínea a) do artigo 5º da directiva. Contudo, a
Comissão solicitou ao Governo espanhol que apresentasse relatórios semestrais a fim de permitir à
Comissão verificar se o auxílio era utilizado para o efeito a que se destinava e não para práticas
desleais de concorrência tais como uma subfixação de preços.

Para além disso, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º
relativamente a uma facilidade de crédito fiscal projectada, no valor de 301,8 milhões de ecus (cerca
de 48 mil milhões de pesetas) a ser concedida aos estaleiros públicos em causa durante o período de
1995-1998. Na tendência de um novo exame, foi adiada uma decisão relativa aos elementos de auxílio
remanescentes.

2.4. Sector dos veículos automóveis

A reintrodução do Enquadramento

Tendo em conta o vazio legal criado pelo acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
de 29 de Junho de 1995, que institui que a revisão de 1992 do Enquadramento relativo aos auxílios
no sector dos veículos automóveis não poderia prorrogar o enquadramento por um período indefinido,
a Comissão decidiu reintroduzir o enquadramento, nos termos do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE
e introduzir medidas cautelares sob a forma de uma prorrogação retroactiva do Enquadramento inicial
até ao final de 1995 na pendência da reintrodução do Enquadramento nos termos do nº 1 do artigo 93º
do Tratado CE.

Todos os Estados-membros, à excepção da Espanha, concordaram incondicionalmente em reintroduzir
o Enquadramento por dois anos, a partir de 1 de Janeiro de 1996. A Comissão considerou que os
argumentos apresentados pelo Governo espanhol não justificavam a sua recusa de aceitar a
reintrodução do Enquadramento e uma vez que a Comissão não podia aceitar a não aplicabilidade do
Enquadramento num Estado-membro apenas, a não ser que ocorressem nesse Estado-membro
circunstâncias excepcionais (o que não era o caso em Espanha), em Setembro, a Comissão decidiu dar
início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente a todos os regimes de auxílios em
funcionamento em Espanha.

Em Dezembro, a Comissão tomou uma decisão final relativamente a este processo exigindo que os
actuais regimes de auxílios estatais em Espanha fossem alterados de forma a satisfazerem as
obrigações de notificação e de apresentação de relatórios anuais incluídas no novo Enquadramento.
Por outras palavras, exige-se que o Governo espanhol notifique todas as medidas de auxílios a serem
concedidas para projectos cujo custo seja superior a 17 milhões de ecus no âmbito de quaisquer
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regimes de auxílios actuais ou aprovados a empresas que funcionem no sector dos veículos
automóveis, tal como definido no Enquadramento.

Áustria

a) Opel Áustria

Em Julho, a Comissão autorizou auxílios num montante total de 16,1 milhões de ecus a favor da Opel
Austria, filial a 100% da General Motors Corp., tendo em vista reduzir as suas despesas de
investigação e desenvolvimento, de protecção do ambiente e de formação profissional em Aspern
(Viena). Os projectos que beneficiam desses auxílios vêm na sequência da decisão da Opel de criar
uma nova gama de pequenos motores a gasolina (família 0), que faz parte de uma nova abordagem
geral da concepção de transmissão. O projecto estende-se pelo período de 1994-1998 e diz respeito
a um montante total de 375,4 milhões de ecus (4,913 mil milhões de xelins austríacos). Destes 261,4
milhões de ecus (3,421 mil milhões de xelins austríacos) dizem respeito a investimentos normais, que
não podem beneficiar de auxílios. O total das despesas elegíveis eleva-se, por conseguinte, a 114
milhões de ecus (1 492 mil milhões de xelins austríacos), em várias categorias, dos quais se prevê um
total de 16,1 milhões de ecus (210,3 milhões de xelins austríacos) de auxílios. Os auxílios serão
concedidos sob a forma de uma subvenção do Governo federal e da municipalidade de Viena.Os
auxílios à investigação e desenvolvimento de produtos elevam-se a 7,2 milhões de ecus (93,8 milhões
de xelins austríacos), com uma intensidade de 15% para despesas elegíveis de 48,1 milhões de ecus
(625,13 milhões de xelins austríacos) e a intensidade de auxílio para as actividades de investigação
e desenvolvimento de processos e os investimentos em inovação foi fixada em 10%, ou seja, um
montante 5,6 milhões de ecus (72,8 milhões de xelins austríacos) sobre as despesas elegíveis de 56
milhões de ecus (727,5 milhões de xelins austríacos). Será atribuída uma subvenção de 30% a favor
das despesas associadas às protecção do ambiente de 7,6 milhões de ecus (99 milhões de xelins
austríacos), que elevará o montante do auxílio para 2,3 milhões de ecus (29,7 milhões de xelins
austríacos). Finalmente, será atribuído um auxílio à formação de base de 0,6 milhões de ecus (8
milhões de xelins austríacos), o que equivale a uma intensidade de 50% das despesas de 1,2 milhões
de ecus (15,9 milhões de xelins austríacos), enquanto o auxílio à formação no local de trabalho é
fixada em 0,5 milhões de ecus (6 milhões de xelins austríacos), sendo a intensidade igual a 25% do
montante das despesas elegíveis de 1,8 milhões de ecus (24 milhões de xelins austríacos). 

A Comissão autorizou os auxílios estatais a favor das despesas de I&D, uma vez que considerou que
as despesas diziam respeito ao desenvolvimento de novos produtos e de novos processos de produção
verdadeiramente inovadores a nível europeu e que a intensidade dos auxílios respeitava os limiares
previstos no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais ao sector dos veículos automóveis e no
Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento. No que diz
respeito aos auxílios aos projectos com carácter ecológico, a Comissão considerou que o investimento
consagrado à elaboração de novos processos de lavagem e de limpeza das componentes do motor
permitirá diminuir consideravelmente as emissões poluentes e reciclar os efluentes que ultrapassam
as normas nacionais obrigatórias ou inserindo-se, na ausência de normas obrigatórias, no âmbito de
medidas voluntárias, de forma a que a intensidade projectada de auxílio de 30% não ultrapasse os
limiares previstos no Enquadramento comunitário dos veículos automóveis e no Enquadramento
comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente. Tendo em conta o carácter inovador do projecto,
a Comissão considerou que as medidas de formação profissional corresponderiam a alterações
realmente qualitativas das competências exigidas para a mão-de-obra. As acções de formação de base
não serão exclusivas da empresa. Por estas razões, e na medida em que os auxílios concedidos não
ultrapassam um nível razoável, os auxílios à formação previstos foram considerados aceitáveis, em
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aplicação dos critérios relativos à formação profissional previstos no Enquadramento comunitários dos
auxílios estatais no sector dos veículos automóveis.

Bélgica

a) Ford Werke AG

Em Julho, a Comissão aprovou a concessão de auxílio regionais e de auxílios à protecção do ambiente
à Ford Werke AG a favor dos seus projectos de investimento em Genk. Os projectos em questão têm
por objecto lançar a nova gama de veículos de passageiros Ford Mondeo e desenvolver para este efeito
a capacidade da fábrica. Foram igualmente previstos investimentos destinados à protecção do ambiente.
Uma vez que o projecto torna necessários, entre outros, uma cadeia de montagem de carroçaria
completamente nova e investimentos importantes no departamento de pintura, a empresa examinou
cuidadosamente a possibilidade de realizar o projecto noutros locais, sublinhando desse modo a
necessidade de auxílios com carácter regional a fim de garantir as perspectivas de sobrevivência a
médio e a longo prazo da fábrica de Genk. O projecto estende-se pelo período de 1992-1995 e o seu
custo total eleva-se a 26,91 mil milhões de francos belgas, dos quais 509 milhões de ecus (19,587 mil
milhões de francos belgas) podem beneficiar de auxílios regionais. Estes serão concedidos sob a forma
de uma subvenção no valor de 24,1 milhões de ecus (916,4 milhões de francos belgas), a pagar em
três fracções anuais iguais entre 1995 e 1997. A empresa beneficiará, para além disso, durante cinco
anos, de uma isenção do imposto imobiliário, cujo montante actual está estimado em 4,5 milhões de
ecus (171,8 milhões de francos belgas). Tendo em conta atrasos no pagamento dos auxílios, a
intensidade do auxílio dos dois elementos do auxílio regional expressa em equivalente subvenção
eleva-se a 4,3%. Para aprovar os auxílios estatais em questão, a Comissão examinou as vantagens em
matéria de desenvolvimento regional à luz da incidência negativa que os auxílios poderiam ter no
conjunto do sector, nomeadamente através da criação de sobrecapacidades significativas. A Comissão
efectuou uma análise de custos-benefícios a fim de determinar em que medida os auxílios regionais
são proporcionais às desvantagens regionais com que a Ford se confrontará ao investir em Genk. As
desvantagens revelaram-se mais importantes do que a intensidade de auxílio proposta. Os auxílios não
terão, por conseguinte, efeitos negativos no sector. 

Os projectos a favor da protecção do ambiente dizem principalmente respeito a investimentos a realizar
no departamento de pintura a fim de reduzir as emissões de solventes. Serão igualmente criados novos
sistemas de recolha e eliminação dos resíduos. O custo desses projectos eleva-se a 7,1 milhões de ecus
(270,3 milhões de francos belgas). Os auxílios para a protecção do ambiente serão concedidos sob a
forma de uma subvenção de 15%, ou seja, um montante de auxílio de 1,1 milhões de ecus (40,5
milhões de francos belgas). Uma vez que estes projectos darão origem a uma redução das emissões
que ultrapassem normas impostas pela legislação regional em vigor ou o respeito dessas normas, a
intensidade do auxílio de 15% está conforme aos limites previstos no Enquadramento dos auxílios
estatais a favor do ambiente.

Bélgica e Países Baixos

a) DAF

Em Setembro, a Comissão adoptou uma decisão final parcialmente negativa relativamente a dois
processos a que tinha dado início em Outubro de 199329 por força do nº 2 do artigo 93º do Tratado

                                                            

29 XXIII Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 508.
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CE, a fim de examinar se as intervenções do Governo neerlandês e da região flamenga a favor do
construtor de camiões DAF, antes e após a falência da empresa, continham elementos de auxílio e, em
caso afirmativo, de apreciar a sua compatibilidade com o mercado comum. 

A empresa DAF N.V. e as suas inúmeras filiais nos Países Baixos, na Bélgica e no Reino Unido tinha
sido colocadas sob administração judicial em Fevereiro de 1993. Um mês mais tarde, os tribunais de
comércio neerlandeses e belgas autorizavam a aquisição dos activos da antiga empresa DAF na Bélgica
e nos Países Baixos, por uma nova empresa, a DAF Trucks N.V., em cujo capital o Governo
neerlandês e a região flamenga detinham uma participação maioritária. 

A Comissão considerou que, no que diz respeito à venda dos activos da DAF België N.V. e ao papel
desempenhado pelas entidades públicas nesta venda, os administradores judiciais designados nos Países
Baixos e na Bélgica tinham dado provas da independência exigida no exercício das suas funções. No
que diz respeito à participação do Estado no capital de risco da DAF Trucks N.V. e na sua filial DAF
Trucks Vlaanderen N.V., a Comissão concluiu que as autoridades dos dois Estados-membros tinham
procedido a essas entradas de capital nas mesmas condições que os accionistas privados, cuja parte
tem uma importância económica real. O exame pormenorizado do plano da empresa revelou que se
pode esperar um rendimento razoável dos capitais investidos. Estas participações não continham, por
conseguinte, qualquer elemento de auxílio.

Na sequência de uma análise aprofundada das diferentes intervenções financeiras a favor da antiga
empresa DAF, a Comissão concluiu que três auxílios concedidos pelo Governo neerlandês constituiam
um auxílio estatal na acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE e que dois dentre eles eram, para
além disso, incompatíveis com o mercado comum, devendo por conseguinte ser reembolsados. 

Em primeiro lugar, o rescalonamento, em Dezembro de 1990, de um empréstimo TOK (Technisch
ontwikkelingskrediet) autorizado em 1983, cujo valor era de 8,4 milhões de ecus (17,7 milhões de
florins) à data da entrada em vigor da administração judiciária, conferiu vantagens financeiras
suplementares a uma empresa em dificuldade; ora, esta medida deveria ser objecto de uma notificação
à Comissão por força do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos
automóveis. Este auxílio não notificado, que foi considerado auxílio de emergência e à reestruturação,
não era compatível com as disposições do referido enquadramento, na medida em que não era
acompanhado de um plano de reestruturação.

Em segundo lugar, o elemento de auxílio e a ilegalidade do último empréstimo TOK concedido em
1991-1992 não foram contestados pelo Governo neerlandês. Contrariamente à posição definida por este
último no que diz respeito à compatibilidade do auxílio, a Comissão concluiu que este elemento de
auxílio era igualmente incompatível com o enquadramento acima referido, uma vez que o projecto de
auxílio dizia respeito, no ciclo da investigação e de desenvolvimento, às fases de desenvolvimento e
de pré-industrialização de uma nova série de camiões, sem qualquer carácter inovador, tendo em vista
o seu lançamento no mercado. Ora, o enquadramento prevê que o fabrico de novos modelos menos
poluentes e mais económicos em combustível do que os modelos anteriores constitui um imperativo
para um construtor de camiões que pretende continuar a ser competitivo no mercado europeu. Não
deve ser em princípio pago qualquer auxílio a favor desta actividade normal das empresas. Uma vez
que a empresa falida reembolsava já o empréstimo ao Governo neerlandês, a Comissão solicitou
apenas a restituição do elemento de auxílio suplementar, cujo montante foi estimado em 0,2 milhões
de ecus (0,4 milhões de florins) à data da colocação sob a administração judiciária, que incluia a
bonificação de juros desse empréstimo. 
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Em terceiro lugar, a Comissão considerou que o adiantamento de 1,55 milhões de florins pago, no
final de 1992, no âmbito de um auxílio à investigação e ao desenvolvimento notificado, mas não
aprovado, estava conforme às disposições do enquadramento acima referido relativamente à apreciação
dos auxílios à investigação e ao desenvolvimento, devido à sua ligação com o projecto VOLEM
("desenvolvimento acelerado de motores com um reduzido nível de emissão), que contém elementos
de investigação pré-concorrencial suficientes para justificar o montante de auxílio realmente pago. 

A Comissão solicitou, por conseguinte, ao Governo neerlandês que recuperasse junto da DAF NV os
8,6 milhões de ecus (18,1 milhões de florins) correspondentes ao total do auxílio incompatível
(8,4+0,2). Uma vez que a DAF N.V. e a DAF Trucks N.V. são duas empresas juridicamente distintas
e que os activos da DAF N.V. foram vendidos em conformidade com o processo de falência aplicável
nos Países Baixos, a Comissão não exigiu o reembolso por parte da DAF Trucks N.V. dos dois
primeiros elementos de auxílios concedidos, ainda que se tenha afigurado posteriormente que estes dois
auxílios não podem ser reembolsados (integralmente) pela empresa em liquidação DAF N.V.

Finalmente, a Comissão considerou que as Autoridades belgas tinham concedido à nova empresa DAF
um auxílio estatal ilegal. Com efeito, ao não cobrar o prémio de risco normal de 1,5% relativo às
garantias públicas concedidas anteriormente para as dívidas da empresa falida DAF België N.V. que
foram transferidas para a DAF Trucks Vlaanderen N.V., as Autoridades belgas concederam o auxílio
estatal à nova empresa. Esta vantagem financeira artificial foi estimada em 0,2 milhões de ecus (9,3
milhões de francos belgas) à data de transferência da dívida e das garantias. Este auxílio ao
funcionamento foi considerado incompatível com o mercado comum, uma vez que o Enquadramento
comunitário dos auxílios estatais do sector dos veículos automóveis proibe este tipo de auxílio. A
Comissão ordenou, por conseguinte, a restituição deste montante, majorado dos juros calculados a
partir da data de concessão do auxílio.

Alemanha

a) Grupo Volkswagen (VW)

No final do mês de Outubro, a Comissão decidiu notificar o Governo alemão a fornecer, num prazo
de seis semanas, todos os documentos, informações e dados relativos aos novos projectos de
investimento do grupo Volkswagen (VW) nos novos Länder e os auxílios que lhes foram concedidos.
Em Julho de 1994, a Comissão tinha tomado uma decisão final sobre as diversas medidas de auxílio
a favor da Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), uma empresa comum criada pela VW e pelo
Treuhandanstalt (THA), tendo em vista a reestruturação das fábricas de construção de automóveis e
de fabrico de motores de Mosel I e de Chemnitz I bem como da fábrica de Eisenach onde são
produzidas as cabeças de cilindros.30 Estes projectos constituiam a primeira fase dos compromissos
da VW nos novos Länder. No momento em que esta decisão final tinha sido tomada, a Alemanha tinha
informado a Comissão de que o grupo VW finalizava os seus novos projectos de investimento na
Saxónia, a fábrica de construção de automóveis de Mosel II e a fábrica de construção de motores da
Chemnitz II, até o final de 1994. As informações relativas a estes projectos deviam então ser
comunicadas à Comissão, a fim de permitir avaliar as respectivas propostas de auxílios regionais. 

Apesar de várias cartas lembrando as Autoridades alemãs que deveriam apresentar as informações
acima referidas à Comissão, estas não tinham ainda dado resposta no final de Outubro de 1995. Nestas
condições e em conformidade com os vários acórdãos recentes do Tribunal de Justiça das

                                                            

30 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 367.
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Comunidades Europeias, a Comissão podia adoptar a decisão cautelar acima referida obrigando o
Estado-membro em causa a fornecer todas as informações referidas. Caso a Alemanha não desse
cumprimento a esta decisão, a Comissão poderia tomar uma decisão final com base em informações
de que dispõe actualmente. Esta decisão poderia incluir um pedido, por um lado, de reembolso dos
auxílios de 197,3 milhões de ecus, (372,2 milhões de marcos), que tinham sido ilegalmente pagos à
empresa antes do início do processo e, por outro, de pagamento dos juros calculado sobre o montante
do auxílio pago. 

Espanha

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

Em Janeiro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
relativamente a medidas de auxílio adoptadas pelas autoridades nacionais e pela Junta de Andaluzia
(Governo regional) a favor da fábrica de construção de automóveis Santana Motor, S.A., de Linhares
(Andaluzia) (a seguir denominada SANTANA), filial espanhola do grupo SUZUKI Motor Corporation.
Em Junho de 1994, as Autoridades espanholas tinham aparentemente concluído um acordo com a
SUZUKI com base no qual teriam concedido à SANTANA dois empréstimos sem juros num montante
total de 85,1 milhões de ecus a preços de 1994 (13,6 mil milhões de pesetas a preços de 1994), tendo
em vista garantir a viabilidade da empresa. Em resposta ao pedido de informações complementares
da Comissão, o Governo espanhol confirmou que tinha avançado à empresa um montante de 27,5 mil
milhões de ecus (10,116 mil milhões de pesetas a preços de 1994). Transmitiu igualmente um
exemplar do projecto do plano de reestruturação elaborado pela SANTANA em Abril de 1994.

As verificações efectuadas pela Comissão revelaram que o plano de reestruturação da SANTANA
apresentado pelo Governo espanhol nesse momento era impreciso e pouco convincente, não visando
restabelecer a viabilidade a longo prazo da empresa. Além disso, alguns outros aspectos dos auxílios
estatais concedidos à SANTANA permaneciam obscuros. As informações fornecidas pelo Governo
espanhol não permitem à Comissão determinar com precisão a relação entre os auxílios estatais
destinados à SANTANA e as medidas que o plano de reestruturação da empresa incluiam. Além disso,
o Governo espanhol não notificou qualquer auxílio de emergência em conformidade com as
Orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação. A Comissão não pode, por
conseguinte, determinar se os auxílios estatais previstos a favor da SANTANA estão ou não em
conformidade com as condições que a Comissão fixou para a autorização dos auxílios à reestruturação
de emergência. Por estes motivos, a Comissão tem dúvidas quanto à compatibilidade dos auxílios a
Santana com o mercado comum. 

No contexto do proqcedimento previsto no n° 2 do Artigo 93°, a Comissão declarou-se disposta a
cooperar com as Autoridades espanholas para elaborar um plano de emergência e de reestruturação
compatível com a concessão de auxílios estatais, tal como disposto no Tratado CE. 

b) SEAT S.A.

Em Outubro, a Comissão tomou uma decisão final acompanhada de condições num processo a que
tinha dado início em Junho de 1995 por força do nº 2 do artigo 93º e que alterou em Julho de 1995,
aprovando um conjunto de auxílios no montante de 283 milhões de ecus (46 mil milhões de pesetas)
concedidos pelas Autoridades nacionais e regionais espanholas a favor do plano de reestruturação da
SEAT SA, uma empresa de construção de automóveis, filial do grupo Volkswagen Group. Deste
montante, tinham sido pagos a título de adiantamento sob a forma de dois empréstimos autorizados
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à Volkswagen A.G., no valor de 221 milhões de ecus (36 mil milhões de pesetas), devendo o capital
e os juros ser reembolsados graças a subvenções concedidas posteriormente à FIAT. 

Com o contributo de uma empresa de consultoria independente, a Comissão examinou o plano de
reestruturação notificado, a fim de verificar em que medida reflectia as medidas adoptadas na realidade
e se as condições das Orientações comunitários relativas aos auxílios estatais de emergências e à
reestruturação de empresas em dificuldade em geral e as do Enquadramento comunitário dos auxílios
estatais no sector dos veículos automóveis em especial tinham ou não sido respeitadas. As conclusões
deste exame podem resumir-se do seguinte modo: 

A Comissão considerou que o plano de reestruturação era suficiente para restabelecer a viabilidade da
empresa num prazo razoável. Com efeito, a situação financeira da SEAT desde Outubro de 1995
revelava que o resultado da exploração melhorava ao ritmo previsto no plano de reestruturação. A
análise financeira confirmava que, caso as vendas da empresa progredissem em conformidade com o
plano, a SEAT tornar-se-ia rentável em 1997, ou seja, dois anos mais tarde do que o previsto no plano
inicial.

O custo do plano de reestruturação, que se elevava a 2,715 mil milhões de ecus (441,7 mil milhões
de pesetas) era igualmente inferior ao custo notificado e cobria investimentos e programas de
elaboração de novos produtos, o despedimento de uma parte dos trabalhadores e outros custos de
encerramento, o programa de formação, a reconstituição do fundo de maneio da empresa e a redução
da sua dívida financeira. 

O exame do plano de reestruturação da SEAT revelou que o grupo VW contribuia de forma
significativa para a reestruturação da indústria automóvel europeia. O encerramento irreversível da
fábrica de Zona Franca, que só parcialmente é compensado por um aumento das capacidades em
Martorell e noutras fábricas do grupo VW, reduzirá a capacidade da SEAT em 29% e a do grupo VW
em 5 %. 

Ainda que a redução de capacidade da SEAT seja consideravelmente inferior aos 50% previstos no
plano inicial, a Comissão considera que se trata de uma redução significativa da capacidade
excedentária e que as previsões de produção e de venda da SEAT relativamente ao restante período
abrangido pelo plano de reestruturação não lhe permitirão aumentar as suas quotas de mercado no EEE
em detrimento dos seus concorrentes que não beneficiam de auxílios estatais. O montante do auxílio
(289 milhões de ecus) (46 mil milhões de pesetas) e a sua intensidade (10,4% do custo total da
reestruturação) são efectivamente proporcionais à dimensão da reestruturação a realizar.
Comparativamente, a intensidade do auxílio é inferior, em percentagem, à redução da capacidade da
SEAT. 

Em conclusão, a Comissão considerou que o auxílio de 289 milhões de ecus (46 mil milhões de
pesetas) a favor do plano de reestruturação da SEAT, S.A. satisfazia os critérios definidos nas
Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação das empresas
em dificuldade e no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos
automóveis, desde que sejam respeitadas as seguintes condições: 

- A VW-SEAT não altere o essencial do conteúdo e o calendário de aplicação do plano de
reestruturação da SEAT, e nomeadamente, que o departamento de pintura da fábrica de Zona
França seja encerrado e desmantelado até o final de 1996, que as capacidades de produção das
fábricas SEAT não sejam aumentadas até 1 de Janeiro de 1998 e que o programa de
investimento actualizado da SEAT seja integralmente executado;
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- não será concedido à SEAT nem às suas filiais qualquer novo auxílio a favor do plano de
reestruturação, quer sob a forma de injecções de capital quer sob qualquer outra forma de
auxílio discricionário; 

- o Grupo VW respeitará o seu compromisso de proceder a uma redução líquida de 5% das suas
capacidades de produção de veículos automóveis no EEE. 

Finalmente, o Governo espanhol deverá apresentar à Comissão um relatório anual sobre a aplicação
do plano de reestruturação.

 Reino Unido

O Grupo Rover

Em Novembro, a Comissão encerrou o processo relativo à execução das decisões que tinha tomado
em 1988 e 1990 relativamente a auxílios à reestruturação ao Grupo Rover. A primeira decisão relativa
a um auxílio à reestruturação do montante de 640 milhões de ecus sob a forma de uma anulação de
dívidas e uma subvenção regional tinham sido aprovados e acompanhados por várias condições a
serem satisfeitas pela empresa e pelo Governo britânico durante o plano de reestruturação ("Corporate
Plan 1988-1992") e que foram controlados pela Comissão. A Comissão tomou uma segunda decisão
em 1990 aditando novas condições à sua decisão inicial e exigindo o reembolso de 52 milhões de
ecus, correspondentes ao auxílio que as Autoridades britânicas tinham pago à British Aerospace pela
sua aquisição do Grupo Rover para além do montante autorizado. A última parte dessa decisão foi
anulada pelo Tribunal de Justiça por razões processuais em Fevereiro de 1992 mas retomada por uma
nova decisão negativa de Março de 1993, que produziu efeitos no mesmo ano quando a British
Aerospace reembolsou 67,4 milhões de ecus, correspondentes ao montante principal e a juros em
atraso. Foi realizado pelo Grupo Rover em 1992 um novo reembolso voluntário no valor de 35
milhões de ecus, que constituiu os gastos líquidos relativamente ao elemento de reestruturação do
sector dos camiões e autocarros da dívida do Grupo Rover no momento da decisão de 1988. A
Comissão congratula-se igualmente com o facto das outras condições das duas decisões terem sido
devidamente satisfeitas nos prazos acordados, em especial, a plena conclusão do plano da empresa em
termos de medidas de investimento e de reestruturação e montantes, grau de redução de capacidades
no que diz respeito a autocarros, motores e transmissões e montante de despesas de capital em áreas
regionais assistidas.

2.5. Fibras sintéticas

Bélgica

a) DS Profil bvba

Em Abril, a Comissão decidiu encerrar o processo a que tinha dado início em Maio de 199431, nos
termos do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE, contra auxílios que o Governo belga projectava conceder
à DS Profil bvba tendo em vista apoiar retroactivamente uma parte do custo total do investimento da
empresa em novas capacidades de produção a partir de fibras de poliéster descontínuas. Os
investimentos tinham sido realizados nas instalações da empresa em Dendermonde, na Flandres, e os
auxílios deviam ser concedidos ao abrigo da lei de 4 de Agosto de 1978 relativa ao desenvolvimento

                                                            

31 JO C 201 de 23.7.1994, p.2.
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de pequenas e médias empresas, após terem sido autorizados pela Comissão, que os considerou
compatíveis com o mercado comum nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE. Os
auxílios incluiam uma bonificação de juros (1 milhão de ecus), uma isenção do imposto imobiliário
(10 000 ecus) e o direito de solicitar uma amortização acelerada (valor incerto).

Após ter consultado peritos, a Comissão concluiu que não era possível obter fibras com as
características procuradas para poder fabricar o produto final concebido pela empresa, uma espécie de
enchimento, que se destinava ao sector de fibras sintéticas estabelecido no EEE. A empresa tinha sido
pois obrigada a criar ela própria a instalação necessária à produção de fibras e o Governo belga só
podia ter concedido auxílios às actividades a jusante montante se estas se inserissem nesta capacidade
de produção. Por conseguinte, o auxílio previsto não constituía um auxílio indirecto à produção de
fibras sintéticas e não era abrangido pelo âmbito de aplicação do Enquadramento aplicável aos auxílios
ao sector das fibras sintéticas32. Era, por conseguinte, compatível com o mercado comum e com o
funcionamento do acordo EEE.

França

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Através do seu acórdão de 24 de Março de 199333, o Tribunal de Justiça anulou a decisão através da
qual a Comissão tinha recusado dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
contra uma subvenção (24 milhões de ecus) concedida pelo Governo francês à Allied Signal Fibers
Europe SA a favor de uma nova instalação de produção de fios de filamento de poliéster de alta
tenacidade situada em Longwy, Meurthe-et-Moselle, uma região do pólo europeu do desenvolvimento
que pode beneficiar dos auxílios com carácter regional por força do nº 3, alínea c), do artigo 92º do
Tratado CE. O auxílio tinha sido concedido no âmbito do regime de subvenções ao ordenamento do
território. 

Por conseguinte, a Comissão deu início, em Junho de 199334, ao processo previsto no nº 2 do artigo
93º do Tratado CE contra a subvenção e em relação ao auxílio suplementar (6 milhões de ecus)
concedido à empresa para financiar a limpeza e a despoluição do local das novas instalações.

Em Janeiro de 1995, a Comissão decidiu:

- que o financiamento das operações de limpeza do local não constituiam um auxílio na acepção
do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE ou do nº 1 do artigo 61º do Acordo EEE;

- que determinados aspectos do investimento que beneficiam do auxílio - nomeadamente o da
polimerização e os processos químicos conexos para a produção de elementos de poliéster de
alta viscosidade - não eram abrangidos pelo Enquadramento aplicável aos auxílios ao sector
das fibras sintéticas35, relativamente ao período 1987-1989, que se encontrava em vigor no
momento em que tinha sido tomada a decisão anulada. Os auxílios a favor dessas actividades
eram por conseguinte compatíveis com o mercado comum e com o funcionamento do acordo
EEE. No âmbito da autorização pela Comissão dos auxílios a favor dos investimentos no pólo

                                                            

32 JO C 346 de 30.12.1992, p.3. O período de validade do código foi prorrogado por duas vezes - ver JO C 224
de 12.8.1994, p. 4 e JO C 142 de 8.6.1995, p. 4.

33 Processo C-313/90: International Rayon & Synthetic Fibres Committee contra Comissão.
34 JO C 215 de 10.8.1993, p.7.
35 JO C 183 de 11.7.1987, p.4.
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europeu de desenvolvimento, por força da qual podiam ser concedidos auxílios aos
investimentos elegíveis até 30% do montante do investimento, podiam ser concedidos auxílios
num montante total de 20 milhões de ecus de apoio a estas actividades;

- o remanescente do auxílio (4 milhões de ecus), que tinha sido atribuído à produção de fios,
não respeitava as disposições do Enquadramento para 1987-1989. Estes auxílios eram por
conseguinte incompatíveis com o mercado comum e com o funcionamento do Acordo EEE.

A Comissão solicitou igualmente ao Governo francês que recuperasse junto da empresa o montante
de 100 000 ecus com juros. Este montante corresponde à diferença entre o montante do auxílio pago
à empresa antes de a Comissão ter dado início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º (20,1
milhões de ecus) e o montante de auxílio por ela autorizado (20 milhões de ecus).

b) Grupo Beaulieu 

Em Abril, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
relativamente à proposta do Governo francês de conceder um auxílio ao Grupo Beaulieu a favor de
investimentos numa nova instalação de produção de tramas de tapetes e de tapetes em Maubeuge, na
região de Nord-Pas-de-Calais. Veio a revelar-se que o investimento em questão se destinava à
instalação de uma capacidade nova de produção de fio contínuo de polipropileno para tapetes, de
forma a que o auxílio teria constituído uma medida de apoio indirecto à produção de fio, sendo por
consequência abrangido pelo enquadramento. Para além disso, como se revelou que a capacidade de
produção de fio da empresa aumentaria, o auxílio previsto não teria respeitado o enquadramento, que
prevê que os auxílios só serão autorizados quando derem origem a uma redução significativa da
capacidade. O auxílio em questão revelou-se incompatível com o mercado comum e com o
funcionamento do Acordo EEE.

Quando deu início ao processo, a Comissão indicou que, para tomar uma decisão sobre a
compatibilidade do auxílio, tinha que tomar em consideração as suas decisões anteriores36 por força
das quais a Bélgica tinha sido convidada a recuperar auxílios incompatíveis que tinha concedido ao
Grupo Beaulieu em 1983. Por conseguinte, ainda que a Comissão devesse considerar que os auxílios
em causa são compatíveis, examinaria a possibilidade, tendo em conta a jurisprudência na matéria, de
suspender o pagamento do auxílio caso as Autoridades belgas não tivessem ainda cumprido as decisões
anteriores.

Alemanha

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Em 20 de Dezembro de 1995, a Comissão autorizou auxílios a favor de investimentos desta empresa
numa nova capacidade de texturização de fios de fibras têxteis de poliamida, tendo o auxílio sido
considerado conforme com as disposições do Enquadramento e, por conseguinte, compatível com o
mercado comum e com o funcionamento do Acordo EEE. 

                                                            

36 JO L 62 de 3.3.1984, p. 18, e JO L 283 de 27.10.1984, p. 42.
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2.6. Sector financeiro

França

a) Decisão final da Comissão relativa à aprovação condicionada dos auxílios à reestruturação do
banco Crédit Lyonnais 

Em Julho, a Comissão decidiu encerrar o processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE e
aprovar, mediante condições, os auxílios concedidos pelo Governo francês de emergência e
recuperação do banco público Crédit Lyonnais (CL).

O CL era no final de 1993 o primeiro banco europeu em termos de total de balanço. Registou
resultados negativos em 1992, 1993 e 1994. Os prejuízos muitos elevados relativamente aos fundos
próprios teriam feito diminuir o rácio de solvabilidade (ou seja, a relação dos fundos próprios do banco
com os seus activos ajustados pelo seu risco) para abaixo do nível mínimo regulamentar de 8%, caso
as Autoridades francesas não tivessem adoptado medidas de apoio financeiro ao CL, nomeadamente
num aumento de capital e um mecanismo de transferência (défaisance) destinado a assumir os riscos
e os custos associados a 21 mil milhões de ecus (135 mil milhões de francos franceses) de activos,
transferidos para uma estrutura ad hoc de acantonamento. A Comissão considerou que o sistema em
questão contém importantes elementos de auxílio, cujo custo líquido final para o Estado se poderá
elevar a 7 mil milhões de ecus (45 mil milhões de francos franceses).

A Comissão está consciente da sensibilidade específica do sector bancário que exige por parte das
autoridades nacionais como comunitárias uma atenção muito especial a fim de evitar que dificuldades
graves numa instituição de dimensão importante se propaguem através dos laços financeiros entre as
instituições do sector provocando uma crise mais generalizada. Relativamente a este aspecto, o
tratamento do caso tendo nomeadamente em conta reflexões desenvolvidas sobre a aplicabilidade das
regras em matéria de auxílios estatais às instituições bancárias entre os serviços da Comissão
responsáveis pelo dossier e um grupo de peritos chamado a avaliar os problemas que uma aplicação
das regras do Tratado insuficientemente atenta às especificidades do sector teria podido causar. Com
base nestas reflexões, a Comissão adoptou na sua decisão final o princípio de que as regras relativas
aos auxílios estatais podiam e deviam aplicar-se igualmente aos bancos, tendo simultaneamente em
conta o carácter específico deste sector, nomeadamente em caso de falência de uma instituição de
dimensão significativa. Com efeito, a protecção da estabilidade do sector bancário deve exercer-se no
respeito das regras de concorrência, nomeadamente em matéria de auxílios estatais. O respeito destas
regras pode obrigar a instituição em causa a dar contribuições importantes para compensar os
concorrentes de qualquer distorção da concorrência causado pelo auxílio. De um ponto de vista geral,
a Comissão considera que se o apoio de um banco em dificuldade é fornecido de forma voluntária
pelas outras instituições de crédito, com uma participação financeira significativa das instituições
privadas, o artigo 92º nunca será aplicável. Este foi por exemplo um dos elementos essenciais para
a Comissão poder avaliar a recuperação do banco espanhol Banesto. A apreciação positiva baseou-se
no facto de os bancos privados terem liberdade de participar no fundo de garantia, terem dado o seu
acordo para o plano de emergência e de a maior parte dos recursos do fundo provirem do sector
privado. A Comissão tomou igualmente em consideração o facto de a recuperação se ter realizado num
período de tempo relativamente curto e mediante uma solução global única e de o banco ter sido
imediatamente vendido ao sector privado através de uma oferta pública de aquisição. Por outro lado,
sem uma participação privada voluntária e significativa desse tipo, medidas de apoio são em princípio
susceptíveis de incluírem elementos de auxílio estatal na acepção do artigo 92º, caso englobem
condições não comerciais. Por conseguinte, não escapam à obrigação de notificação prévia prevista
no nº 3 do artigo 93º e só podem ser executadas após a Comissão ter adoptado uma decisão final.
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No caso em espécie, tendo em conta a importância do auxílio, a sensibilidade do sector relativamente
a auxílios desta importância, e igualmente o facto de este auxílio ter por objectivo cobrir as
consequências negativas da política agressiva e mal controlada realizada pelo Crédit Lyonnais no
passado, a Comissão considerou que o Crédit Lyonnais deveria fornecer contrapartidas importantes,
principalmente no domínio em que o auxílio teve efeitos significativos, ou seja, a expansão das
actividades e da rede bancária. Esta é a razão pela qual o sistema de auxílio para o Crédit Lyonnais
só foi aceite mediante uma obrigação por parte do Crédit Lyonnais de reduzir de forma significativa
a sua presença comercial na Europa e fora da Europa. O Crédit Lyonnais será igualmente chamado
a contribuir para os custos do mecanismo de transferência (défaisance) através de uma cláusula de
regresso a uma melhor situação. Para além disso, a Comissão assegurou-se de que seria realizada uma
distinção nítida entre o Crédit Lyonnais e a estrutura de acantonamento, a fim de evitar qualquer
conflito de interesses. No que diz respeito a este aspecto, o Crédit Lyonnais só poderá adquirir
determinados activos transferidos para a estrutura de acantonamento ao mesmo preço da cessão para
este. Por outro lado, na decisão de aceitar o sistema de recuperação do Crédit Lyonnais a Comissão
teve com conta o facto de o Crédit Lyonnais poder provavelmente ser privatizado num prazo de cinco
anos. Nesse momento, se a cláusula "regresso de melhor fortuna" for cedida, peritagens independentes
serão chamadas a verificar a correspondência do preço de cessão com o preço de mercado. Foi
igualmente previsto um sistema de controlo do plano de reestruturação e da aplicação do dispositivo
de decisão da Comissão. Quanto a esta questão, há que referir que se os custos finais do mecanismo
ultrapassarem o montante do auxílio aprovado pela Comissão, estas novas intervenções deverão ser
objecto de uma notificação à Comissão, que deverá examinar a sua compatibilidade com o mercado
comum. Nesse momento, será necessário reexaminar a importância da redução da presença comercial
do Crédit Lyonnais, que poderá ser levado a fornecer contrapartidas adicionais. Por outro lado, a
Comissão considera que o plano garante o regresso do Crédit Lyonnais à viabilidade; é dada uma
contribuição máxima pelo Crédit Lyonnais para o sistema a fim de reduzir os auxílios ao mínimo
estritamente necessário. Para além disso, o plano garante através da privatização um corte das ligações
privilegiadas entre o Crédit Lyonnais e o Estado, limitando desta forma as eventuais distorções da
concorrência no futuro.

2.7. Sector dos transportes

2.7.1. Transporte rodoviário

França

No âmbito de um plano de ordenamento do transporte rodoviário em França, a Comissão considerou
compatíveis com o mercado comum duas medidas de auxílio destinadas às pequenas empresas
rodoviárias, que são as que registam maiores dificuldades em se adaptarem à recente liberalização.
Estas duas medidas têm um orçamento global de 26,5 milhões de ecus: Trata-se em primeiro lugar de
um prémio à cessão voluntária de actividade que foi considerado em 12 de Julho de 1995 como não
constituindo um auxílio na acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado CE e, em segundo lugar, um
auxílio ao agrupamento de pequenas empresas, desde que se verificasse uma redução das
sobrecapacidades, que foi considerado em 18 de Outubro compatível devido ao facto de se destinar
a facilitar o desenvolvimento do sector sem alterar as condições das trocas comerciais numa medida
contrária ao interesse comum.

Itália

Por outro lado, em 18 de Agosto de 1995, a Comissão apresentou um recurso junto do Tribunal de
Justiça contra a República italiana que não tomou as medidas necessárias para respeitar a decisão de
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9 de Junho de 1993, que declarava um crédito de impostos aos transportadores rodoviários
profissionais em Itália incompatível com o mercado comum e instava as Autoridades italianas a
recuperarem os montantes pagos.

Para além disso, este regime, que tinha sido considerado como um simples auxílio ao funcionamento
e que inicialmente estava previsto para o ano fiscal de 1992, foi prorrogado pelas Autoridades italianas
para 1993 e 1994, com um orçamento de 558 milhões de ecus. A Comissão decidiu, em 4 de Outubro
de 1995, dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE contra estas derrogações,
tendo solicitado a suspensão imediata do auxílio.

Portugal

Com o objectivo de melhorar o impacte ambiental do transporte rodoviário de mercadorias em
Portugal, o Governo português apresentou igualmente um projecto de auxílio no valor de 60,9 milhões
de ecus em cinco anos, que foi aprovado pela Comissão em 26 de Abril de 1995 com base no
Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente37, bem como no nº 3, alínea c),
do artigo 92º do Tratado CE. Este regime inclui diversas medidas que se destinam à transferência de
capacidades do transporte por conta própria para o transporte por conta de outrém, mais eficaz, bem
como a redução das emissões sonoras e de gases.

2.7.2. Navegação interna

Em 1995, a Alemanha, os Países Baixos e a França notificaram à Comissão programas de auxílios
estatais em benefício da sua navegação interna.

Estes programas incluiam como primeiro objectivo uma reestruturação do sector nacional dos
transportes fluviais através de medidas de redução das sobrecapacidades no âmbito de uma acção
avaliada a nível comunitário. Seguidamente, incluiam medidas de acompanhamento, destinadas mais
especialmente a apoiar o sector e nomeadamente as pequenas empresas (com 1 a 2 barcos). Trata-se
de as preparar para enfrentarem com êxito as dificuldades que lhes colocaria o processo de
liberalização do mercado fluvial visado pela Comissão na sua proposta de directiva de 23 de Maio de
199538.

2.7.3. Transporte ferroviário

Reino Unido

Garantia do Governo para a locação de material rolante europeu para serviços nocturnos

Em 16 Janeiro de 1995, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a uma garantia do
Governo à European Night Services Ltd., uma empresa pública, para a locação de carruagens cama
para os serviços internacionais de passageiros através do Túnel da Mancha. A disposição substitui a
actual garantia da British Rail Board que chegou ao seu termo.

O Governo britânico tenciona privatizar a ENS vendendo-a a um consórcio que conceberá, construirá
e operará na ligação ferroviária do Túnel através do Túnel da Mancha.
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Concessão de auxílios à Union Railways Limited

A Comissão decidiu em 17 de Maio de 1995 não levantar quaisquer objecções relativamente à
prestação de assistência suplementar a fim de permitir à Union Railways, uma companhia pública,
proceder a novos trabalhos de concepção e engenharia na rota de Channel Tunnel Rail Link.

Venda de empresas rodoviárias de material rolante (ROSCO)

A Comissão decidiu em 29 de Novembro de 1995 encerrar o processo, uma vez que as garantias
previstas para os compradores das três empresas maximizaram o rendimento e, por conseguinte não
constituíram um auxílio estatal.

Itália

Auxílio estatal a favor da Ferrovie dello Stato S.p.A.

Em 18 de Outubro de 1995, a Comissão aprovou uma garantia estatal à Ferrovie dello Stato S.p.A.
concedida pelo Gorverno italiano relativamente a um empréstimo de 372 milhões de ecus para
investimentos em infra-estruturas ferroviárias no comboio de alta velocidade que liga Brenner a
Verona.

2.7.4. Transporte aéreo

TAP e Air France

Em 1994, a Comissão autorizou a concessão de auxílios à reestruturação a serem pagos em fracções
a favor da TAP e da Air France. Em ambos os casos, a aprovação da Comissão estava sujeita ao
cumprimento por parte de Portugal e da França de uma série de compromissos e de uma correcta
aplicação dos planos de reestruturação. Em 1995, com a assistência de peritos independentes, a
Comissão controlou o cumprimento desses compromissos.

No que diz respeito à TAP, a Comissão concluiu que a transportadora aérea tinha executado com êxito
o plano durante o período em apreço, e que tinha cumprido estritamente as condições estabelecidas
na decisão. Por conseguinte, em Abril de 1995, autorizou o pagamento da segunda fracção do auxílio39.

Do mesmo modo, em Julho de 1995, no caso da Air France, a Comissão considerou que os resultados
do primeiro ano do plano de reestruturação eram em geral satisfatórios e que a França tinha cumprido
os seus compromissos. Por conseguinte, a Comissão decidiu não levantar objecções ao pagamento da
segunda fracção40.

CDC

Em 1994, a Comissão decidiu que a subscrição realizada pela entidade pública francesa CDC-P de
obrigações emitidas pela Air France constituiam um auxílio ilegal, incompatível com o mercado
comum tendo solicitado à França que garantisse o reembolso do auxílio acrescido de juros. A
Comissão tomou nota das dificuldades técnicas com que a França se debateria para executar a decisão,
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uma vez que o reembolso daria origem à violação por parte da Air France da legislação francesa dos
contratos. Dado o facto de, em Outubro de 1994, a França e a Air France terem recorrido da decisão
da Comissão junto dos tribunais comunitários, a Comissão decidiu, em 4 de Abril de 199541, alterar
a sua decisão inicial e solicitar à França que garantisse que o auxílio e os juros sobre os pagamentos
em atraso seriam depositados numa conta bancária bloqueada até o tribunal proferir uma decisão final
sobre o caso. O efeito económico deste mecanismo consiste em evitar que a Air France utilize o
dinheiro correspondente ao auxílio, na pendência do resultado do processo em apreciação nos tribunais.

SABENA

Em Maio de 1995, a Comissão analisou as transacções financeiras incluídas no acordo entre a Swissair
e a Bélgica, destinadas à aquisição por parte da primeira de uma participação estratégica (49,5%) da
Sabena. A operação implicou a emissão por parte da Sabena de novas acções no valor de 245 milhões
de ecus (9,5 mil milhões de francos belgas), sendo 155 milhões de ecus (6 mil milhões de francos
belgas) subscritos pela Swissair e a parte restante pela Belgian e por um grupo de investidores belgas.
A operação exigiu igualmente a aquisição por parte de uma instituição pública belga de uma
participação importante detida pela Air France, em parte através de um empréstimo efectuado pela
Swissair. Com base na sua prática consolidada, a Comissão recordou que quando o holding público
de uma empresa deve ser aumentado, a injecção de capital não envolve auxílio estatal desde que o
investimento público seja acompanhado por uma injecção de um montante significativo de capital por
parte de um accionista privado. A subscrição por parte da Swissair de novas acções ao mesmo preço
e nas mesmas condições do que a Belgian e os investidores belgas foi aceite como prova de que a
operação constituia uma transacção financeira normal e não um auxílio estatal. Para além disso, a
revogação por parte da Belgian de certas contribuições sociais especiais relativas aos pilotos e à
tripulação, que se destinava apenas à correcção de uma situação anómala do sistema de segurança
social belga, foi aceite como uma medida geral de política económica cuja responsabilidade incumbia
inteiramente ao Estado.

LUFTHANSA

Em 10 de Maio de 1995, a Comissão Europeia decidiu não levantar objecções aos planos do Governo
alemão de contribuir para fundos de pensões a favor dos trabalhadores da Lufthansa como parte do
programa de privatização da empresa iniciado em 1992. As medidas estavam associadas aos encargos
impostos sobre a Lufthansa na sequência da sua retirada obrigatória de um fundo de pensão
suplementar gerido pela entidade pública VBL a que, enquanto empresa pública, tinha sido obrigada
a pertencer. A Comissão considerou que um investidor privado na mesma situação do Estado alemão,
obrigado a abandonar o controlo da Lufthansa, teria agido da mesma forma a fim de maximizar o valor
final da sua participação.

AOM

Em 19 de Julho de 1995, a Comissão analisou uma injecção de capital no valor de 46,9 milhões de
ecus (300 milhões de francos franceses) à empresa AOM através da sua empresa-mãe pública Credit
Lyonnais. A Comissão, após ter analisado o plano de reestruturação da companhia aérea, chegou à
conclusão de que a AOM era susceptível de equilibrar a sua contabilidade num futuro próximo e que
o valor líquido real de futuros cash-flows era superior ao do investimento. A operação foi considerada
equivalente a uma transacção financeira normal e não a um auxílio estatal, uma vez que um investidor
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privado operando numa economia de mercado nas mesmas circunstâncias teria efectuado o
investimento na AOM.

SARDINIA

Na mesma data, a Comissão decidiu que o regime de auxílios criado pela legislação italiana de 20 de
Janeiro de 1994 era incompatível com o mercado comum. A lei previa vastos poderes discricionários
na concessão de subvenções a determinadas companhias aéreas que efectuavam serviços regionais de
transporte aéreo para a e a partir da Sardenha. Ao contrário do processo destinado a impor obrigações
de serviço público nos termos do artigo 4º do Regulamento (CEE) 2408/92, o regime não era
suficientemente transparente e deixava espaço para subvenções cruzadas de outros serviços.

VLM

Em 26 de Julho, a Comissão declarou que o empréstimo isento de juros no valor de 517 mil ecus (20
milhões de francos belgas) concedido pela Região flamenga à companhia aérea VLM em 1994 incluia
uma componente de auxílio incompatível com o mercado comum42. Contudo, a Comissão considerou
que os prejuízos da VLM no início de 1994 não são de molde a impedir o acesso ao mercado
financeiro e, por conseguinte, considerou que o montante de auxílio era igual aos juros que a VLM
teria de ter pago em condições normais de mercado. A Comissão tomou em consideração o prémio
de risco que teria sido acrescentado à taxa de base na Bélgica para um empréstimo a seis anos nessa
altura, e decidiu exigir à Bélgica que ordenasse o pagamento de juros de 9,3% sobre o empréstimo
de 517 mil ecus (20 milhões de francos belgas) no prazo de dois meses.

Alemanha

Em 29 de Novembro de 1995, a Comissão examinou o mecanismo excepcional de desvalorização de
aeronaves registadas na Alemanha e utilizadas para actividades comerciais internacionais ou para
serviços de transporte prestados no estrangeiro. Em determinadas circunstâncias, o regime permitia
uma desvalorização excepcional até 30% do custo total da aquisição. A Comissão considerou que o
regime equivalia a uma medida específica e não a uma medida de natureza fiscal geral. Para além
disso, foi referido que o regime não poderia ser abrangido pelos nºs 2 e 3 do artigo 92º do Tratado
CE. Por conseguinte, foi solicitado às Autoridades alemãs que não prorrogassem a sua aplicação por
mais cinco anos.

2.7.5. Transporte marítimo

Espanha 

A Comissão considerou que alterações introduzidas no acordo entre as Autoridades regionais
espanholas e uma empresa de transporte marítimo suprimia disposições que constituiam um auxílio
estatal e, por conseguinte, o processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE, iniciado em 29
de Setembro de 1993, poderia ser encerrado. A decisão foi tomada em 6 de Junho de 1995.
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França

Foram levantadas dúvidas quanto à compatibilidade do auxílio concedido à empresa marítima pública
Compagnie Générale Maritime ("CGM") com o Tratado. A Comissão decidiu em 31 de Outubro de
1995 dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º. O auxílio eleva-se aproximadamente a 330
milhões de ecus.

Dinamarca

Foi autorizado pela Comissão em 1 de Fevereiro de 1995 um regime dinamarquês destinado a apoiar
o desenvolvimento de um simulador de pontes. Seria utilizado na formação de trabalhadores marítimos
e contribuiria para melhorar os níveis de competência e, por conseguinte, de segurança no mar. A
contribuição estatal eleva-se a 4 milhões de ecus.

2.8. Sector agrícola

Até ao momento, a Comissão aprovou a maior parte dos auxílios notificados pelos novos
Estados-membros. No entanto, teve dar de início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado
CE relativamente a dois auxílios austríacos que foram considerados auxílios ao funcionamento,
incompatíveis com o mercado comum e com o Acto de Adesão.

Trata-se de dois prémios ao hectare (um prémio per capita a favor do leite e das vitelas e um prémio
no sector das oleaginosas, plantas medicinais e plantas condimentares). Ora, a Comissão tem por regra
considerar incompatível com o mercado comum os auxílios estatais que incluam qualquer tipo de
medidas e apoio a receitas num mercado, uma vez que, habitualmente, estes auxílios, concedidos por
exemplo por unidade de produção ou por hectare, ameaçam perturbar os mecanismos comunitários de
apoio e, enquanto auxílios ao funcionamento, não têm um efeito duradouro sobre o funcionamento do
sector em causa.

A Comissão acompanhou esta abordagem igualmente em relação a vários auxílios ao funcionamento
concedidos por outros Estados-membros.

Deste modo, a Comissão adoptou uma decisão final negativa relativamente a um regime de auxílios
italiano que incluia um conjunto de medidas na região da Sardenha, destinadas nomeadamente a sanear
o passivo das cooperativas agrícolas em dificuldade (auxílio nº C 18/94). Deu igualmente início ao
processo previsto no nº 2 do artigo 93º contra medidas comparáveis da região da Sicília, que qualificou
"como auxílios retroactivos ao funcionamento das próprias cooperativas".

Do mesmo modo, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
contra vários regimes de auxílios que não parecem beneficiar de uma das derrogações previstas no
artigo 92º do Tratado. É o caso dos auxílios às acções publipromocionais a favor do sector ovino
francês (auxílio nº NN 103/94). Com efeito, com base em informações de que dispõe, a Comissão
verificou que a aplicação do Enquadramento dos auxílios nacionais à publicidade dos produtos
agrícolas43, mais do que as acções publicitárias em causa, parecem constituir uma infracção ao artigo
30º do Tratado, incentivando os consumidores a comprarem produtos nacionais pela única razão da
sua origem nacional. É igualmente o caso relativamente a medidas da região da Sícilia em matéria de
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calamidades naturais (auxílio nº NN 31/94), relativamente às quais não pode verificar-se o
cumprimento dos critérios comunitários em matéria de auxílios nacionais para as calamidades naturais.

No âmbito do exame aos auxílios estatais que são abrangidos pelo âmbito de aplicação do
Regulamento (CEE) nº 2328/91 do Conselho44 e do Regulamento (CEE) nº 2741/89 da Comissão, no
sector vitícola45, a Comissão deu início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE
relativamente a um auxílio da região da Renânia-Palatinato,na Alemanha, que se destinava a
racionalização da viticultura em sucalcos. Com efeito, o montante deste auxílio relativamente a
determinados aspectos, ultrapassa as taxas de auxílio autorizadas ao abrigo do nº 1 do artigo 12º do
Regulamento nº 2328/91. Simultaneamente, a Comissão adoptou medidas adequadas, nos termos do
nº 1 do artigo 93º do Tratado CE, relativamente a auxílios já existentes no mesmo domínio. 

Na sequência da adaptação pelo Conselho do Regulamento (CEE) nº 2611/95, que prevê a
possibilidade de conceder um auxílio nacional de compensação pelas perdas de receitas agrícolas
causadas por movimentos monetários noutros Estados-membros46, a Comissão não levantou objecções
relativamente a auxílios excepcionais concedidos pela França, destinados a compensar as perdas de
receitas dos criadores de jovens bovinos na sequência das perturbações agrimonetárias ocorridas na
Primavera de 1995 (auxílios nº NN 176/95 e N 922/95). A Comissão considerou com efeito que estes
auxílios satisfaziam todos os critérios para serem considerados conformes às disposições do
regulamento do Conselho.

Em todos os casos de auxílios incompatíveis com o mercado comum, a Comissão adoptou nas suas
decisões uma atitude rigorosa face aos Estados-membros e utilizou todos os meios à sua disposição
no Tratado e na jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a Comissão mostra-se mais vigilante sobre o cumprimento dos prazos impostos aos
Estados-membros para aplicar as decisões da Comissão e sobre a recuperação dos auxílios
incompatíveis concedidos sem aguardar uma decisão final da Comissão. Assim, exige, nos prazos
impostos, não apenas o compromisso do Estado-membro em causa recuperar o auxílio em questão, mas
a prova da recuperação realizada. A Comissão pôs esta ideia em prática nomeadamente no âmbito do
processo relativo aos auxílios franceses ao sector da carne porcina, que tinham sido objecto de
decisões finais negativas em 1994 (auxílios nº C 8/94 e C 9/94), solicitando às Autoridades francesas
que fornecessem as provas do reembolso por parte dos beneficiários dos montantes ilegalmente pagos.

No mesmo espírito, a Comissão decidiu pela segunda vez, em Julho de 1995, apresentar ao Tribunal
de Justiça um pedido de anulação de uma decisão do Conselho da União Europeia no sentido de
autorizar, a título de circunstâncias excepcionais47, um auxílio francês denominado "ao controlo da
produção no sector vitícola", contra o qual a Comissão tinha, em Fevereiro, dado início ao processo
previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE (auxílio nº NN 127/94). No que diz respeito ao auxílio
comparável concedido para a campanha vitícola anterior, que tinha sido objecto do primeiro pedido
de anulação junto do Tribunal de Justiça (processo nº C-122/94), o advogado-geral apresentou as suas
conclusões em 21 de Novembro de 1995.
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No que diz respeito às relações entre a política agrícola comum e as outras políticas comunitárias na
aplicação das regras de concorrência, é útil apresentar o caso dos auxílios aos biocombustíveis. A
Comissão examinou auxílios neste sector na Bélgica, em França e em Itália. Na Bélgica, trata-se de
auxílios à produção do colza de Inverno sob forma de prémios por hectare ou de garantia de preços
(auxílios nº N 679/94 e N 741/94); em França (auxílios nº NN 10/A/92, NN 10/B/92 e BB 51/94) e
em Itália (auxílio nº NN 49/93), medidas fiscais em benefício dos biocombustíveis acabam de se juntar
aos auxílios nacionais aos produtos de base. A Comissão deu início ao processo previsto no nº 2 do
artigo 93º do Tratado CE relativamente a todas estas medidas, que revelaram várias infracções,
relativamente ao artigo 95º do Tratado, face aos regulamentos relativos à organização comum dos
mercados respectivamente em causa e ao Regulamento (CEE) nº 1765/92 do Conselho, que institui
um regime de apoio aos produtores de certas culturas aráveis48.

A Comissão especificou bem que esta tomada de posição não põe em causa a política comunitária de
incentivo ao desenvolvimento dos biocombustíveis. Pretendeu no entanto sublinhar que esta última só
se poderá realizar no cumprimento das regras fundamentais do Tratado e das disposições da política
agrícola comum, que proíbem nomeadamente, por um lado, qualquer medida fiscal discriminatória
segundo a origem nacional dos produtos em causa e, por outro, auxílios estatais reservados aos
produtos originários de terras colocadas em poisio.

2.9. Outros sectores

Áustria

Início do processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE relativamente a um auxílio à
reestruturação da Head Tyrolia Mares.

Em Dezembro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado
CE relativamente ao auxílio concedido à empresa austríaca Head Tyrolia Mares (HTM), um importante
produtor de artigos desportivos (principalmente para esqui e para ténis) detida a 100% pela tabaqueira
pública Austria Tabawerke (AT).

Após ter injectado capital de emergência na empresa em dificuldades financeiras HTM alguns meses
antes, a AT decidiu vender a HTM a investidores privados. Foi acordado um preço simbólico,
enquanto a AT tinha de fornecer uma contribuição final para o capital da HTM. A Comissão agiu
rapidamente na sequência de várias denúncias de concorrentes e da situação difícil do mercado
mundial do esqui e do ténis.

O Governo austríaco considerou não se encontrava envolvido qualquer auxílio estatal, ponto de vista
que não era partilhado pela Comissão. Em especial, a Comissão, ao contrário dos argumentos das
Autoridades austríacas, considerou que:

1) Se encontravam envolvidos recursos estatais na operação, uma vez que: a) a AT não poderia
alegar ser independente do seu accionista público, uma vez que este detinha 100% das acções
e nomeava os membros da administração da AT; b) o perfil financeiro tradicionalmente
positivo da AT e o fluxo de dividendo realmente fornecidos ao seu accionista não pode ser
dado como prova de um não involvimento de fundos estatais, uma vez que os lucros
provinham principalmente do monopólio público da AT nas actividades do tabaco; c) os

                                                            

48 JO L 181 de 1.7.1992, p. 12.
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recentes resultados da AT devido ao seu envolvimento com prejuízo na HTM constituem uma
falta de remuneração para o accionista público, ou seja, uma concessão directa de recursos
estatais a favor da HTM.

2) A HTM não agia como um investidor privado numa economia de mercado, uma vez que: a)
a primeira intervenção de emergência foi realizada na ausência de um plano de reestruturação
e deveria normalmente efectuar-se numa fase muito anterior; b) a venda da HTM nas
condições acordadas não podia ser considerada como a opção mais económica para a AT
concluir o seu investimento com prejuízos; c) a recapitalização e a venda da HTM não podem
ser comparadas com outras operações semelhantes realizadas por empresas privadas; d) a
venda da HTM não é o resultado de um concurso público, transparente incondicional; e) a
venda da HTM está relacionada com considerações "não comerciais", com uma manutenção
da actividade da HMT na Áustria e com o plano do Governo austríaco de privatizar a AT
durante 1996.

O auxílio concedido financiará a recuperação e reestruturação da HTM. O plano de reestruturação da
HTM constituirá a base para a avaliação final do auxílio. O inquérito público permitirá aos
concorrentes da HTM e a todas as partes interessadas apresentarem observações sobre o caso.

Para além do início da investigação, a Comissão decidiu, na pendência da sua decisão final, permitir
um auxílio de recuperação provisório a fim de cobrir as exigências intercalares da HTM em termos
de liquidez. 

França

a) Correios franceses

Com base em denúncias, a Comissão examinou se determinadas isenções fiscais a favor dos correios
franceses constituíam auxílios estatais na acepção do nº 1 do artigo 92º que distorcem a concorrência
nos mercados competitivos em que os correios franceses operam e, em caso afirmativo, se podem ser
compatíveis com o mercado comum.

Na sua decisão, a Comissão refere que nos termos do nº 2 do artigo 90º do Tratado CE, as empresas
a quem é conferido o funcionamento de serviços de interesse económico geral estão sujeitas às regras
de concorrência do Tratado CE, incluindo as regras relativas aos auxílios estatais previstas nos artigos
92º a 94º, na medida em que a aplicação dessas regras não impeça o desempenho, de jure ou de facto
das tarefas específicas que lhes foram conferidas49. À luz do que foi referido e em articulação com o
nº 1 do artigo 92º, a Comissão considera que as isenções fiscais a favor dos correios franceses
constituem um benefício económico que, a fim de beneficiar da isenção prevista no nº 2 do artigo 90º,
não deve exceder o estritamente necessário para prestar os serviços de interesse geral impostos aos
correios franceses. Por outras palavras, esta vantagem económica não deve beneficiar as actividades
realizadas pelos correios franceses em mercados concorrenciais.

A Comissão estabeleceu que o valor destas isenções fiscais é inferior aos custos das obrigações dos
serviços públicos impostas aos correios franceses que consistem numa obrigação de estar presente com
postos de correio em todo o país e no requisito de entregar o correio em todo o território da França

                                                            

49 Neste contexto, a Comissão faz referências específicas ao acórdão do Tribunal de Justiça proferido em 15.3.1994
no processo C-387/92, Col. 1994, I-884, fundamento 17.
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independentemente do facto de os preços deste serviço nem sempre corresponderem aos custos. O
valor das isenções fiscais é calculado em 186 milhões de ecus (1 196 mil milhões de francos
franceses), enquanto os custos adicionais que as obrigações de serviço público acima referidas são
avaliados em pelo menos 434,6 milhões de ecus (2 782 mil milhões de francos franceses). Todavia,
este último montante é calculado com base em todas as actividades dos correios franceses. A fim de
tomar em consideração as vantagens para as actividades dos correios franceses nos mercados
concorrenciais resultantes das actuais infra-estruturas postais em áreas rurais, a Comissão considerou
necessário reduzir o último montante para 434,6 milhões de ecus (2 782 mil milhões de francos
franceses) com uma percentagem correspondente à percentagem destas actividades comerciais do
volume de negócios total dos correios franceses, ou seja, 34,7%. Desta forma, os custos totais das
obrigações de serviço público foram reduzidas para 284 milhões de ecus (1,82 mil milhões de francos
franceses) que ultrapassa o valor das isenções fiscais de 186 milhões de ecus (1 196 mil milhões de
francos franceses).

À luz do que precede, a Comissão considerou que as isenções fiscais a favor dos correios franceses
não ultrapassam o estritamente necessário para prestar o serviço de interesse geral conferido aos
correios franceses. Por conseguinte, foi decidido, nos termos do nº 2 do artigo 90º, que as isenções
fiscais não constituem auxílios estatais na acepção do nº 1 do artigo 92º.

Alemanha

a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

Em Dezembro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente
a algumas medidas de auxílio a favor da empresa Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (GAV), que
opera no mercado da recolha e reciclagem de resíduos industriais.

Enquanto a recolha de resíduos domésticos é tradicionalmente uma tarefa das Autoridades municipais,
a Comissão considera que tal não acontece relativamente à recolha, escolha e comercialização dos
resíduosindustriais. Muitas empresas comerciais desenvolvem actividades neste domínio em
concorrência entre si. Por conseguinte, a Comissão considera que o auxílio à GAV é susceptível de
distorcer a concorrência e afectar as trocas comerciais na acepção do nº 1 do artigo 92º do Tratado
CE do mercado dos resíduos industriais. Ao chegar a esta conclusão, a Comissão considerou que o
facto de a GAV ser uma empresa não rentável é irrelevante para o caso. Além disso, uma vez que a
Comissão não pode imediatamente verificar se as medidas de auxílio, incluindo um auxílio ao
investimento no montante de 1,5 milhões de ecus para a construção de um novo departamento de
escolha e subvenções anuais destinadas a promover a motivação dos seus trabalhadores num total de
1,7 milhões de ecus, são compatíveis com o mercado comum, decidiu dar início ao processo previsto
no nº 2 do artigo 93º.

b) Sector das máquinas-ferramentas

Em Dezembro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente
a algumas medidas relativas à empresa Gildemeister AG, um fabricante alemão de
máquinas-ferramentas.

Na sequência de denúncias de que o auxílio tinha sido concedido à empresa, a Comissão recebeu
informações por parte das Autoridades alemãs respeitantes à relação da Gildemeister AG com a
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) e o Land da Renania do Norte Vestefália, bem como
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às medidas tomadas no âmbito da tomada de partipação da Gildemeister na Deckel/Maho, um
fabricante bávaro de máquinas-ferramentas, que tinha declarado falência em 1994.

A partir dessas informações, a Comissão determinou a necessidade de reexaminar certas medidas mais
aprofundadamente, nomeadamente uma renúncia em 1984 de dívidas no valor de 26,1 milhões de ecus
(47 milhões de marcos alemães) por parte do WestLB; uma garantia concedida pelo Land da Renânia
do Norte Vestefália em 1993 em relação a um crédito no valor de 411,1 milhões de ecus (20 milhões
de marcos alemães) concedidos à Gildemeister em 1992; o financiamento em 1994 por parte das
Autoridades bávaras através do programa "Bayernfonds" de 1% da taxa de juros a 9,25% de um
crédito no valor de 8,3 milhões de ecus (15 milhões de marcos alemães) concedido pelo Bayerische
Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) no âmbito da tomada de participação na Gildemeister na
Deckel/Maho; e uma garantia subordinada para 5,6 milhões de ecus (10 milhões de marcos alemães)
concedida pela LfA e pela Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) a favor do WestLB
para a sua garantia pela colocação no mercado do aumento de capital da Gildemeister no valor de 18,9
milhões de ecus (34 milhões de marcos alemães) em Outubro de 1994.

A Comissão considerou, com base nas informações de que dispõe, que estas medidas devem ser
consideradas parte do esforço de reestruturação de Gildemeister AG. A Comissão considerou que nessa
fase era duvidoso saber se satisfaziam as condições definidas nas Orientações comunitárias relativas
aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade; não tinha
sido apresentado à Comissão qualquer plano de reestruturação e, dada a situação do sector das
máquinas-ferramentas, não era evidente se a tomada de participação de determinadas partes da
Deckel/Maho pela Gildemeister dava origem a uma redução na capacidade na empresa no seu
conjunto.

c) Sector da petroquímica

Em Novembro, a Comissão tomou uma decisão final relativamente a auxílios a favor da empresa BSL
Polyolefinverbund GmbH, que é constituída pelas empresas petroquímicas da antiga Alemanha Oriental
Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH e parte da Leuna-Werke GmbH nos novos Länder da
Saxónia e da Saxónia-Anhalt. Estas três empresas foram propriedade e eram geridas desde 1990 pela
holding pública Treuhandanstalt (THA)50 e desde 1995 pela sua sucessora Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), que começou a reestruturação através do encerramento
de fábricas obsoletas, procedendo a investimentos urgentes em segurança e controlo da poluição e
reduzindo os postos de trabalho de 26 000 para 5 800.

Após um concurso público, a Dow Chemical surgiu como o único comprador potencial das três
empresas em questão; o plano de privatização acordado entre a Dow e as Autoridades alemãs incluiria,
contudo, grandes montantes de auxílio. Em Junho de 1995, a Comissão decidiu examinar se o projecto
integrado proposto pela Dow seria viável. Duvidou igualmente da necessidade da totalidade do auxílio
e objectou aos montantes de auxílio não quantificáveis.

No âmbito do processo, realizaram-se negociações com o Governo alemão. O Governo alemão
concordou em alterar vários pontos da sua proposta. No âmbito do processo, a Comissão foi apoiada
por peritos independentes, que analisaram a viabilidade do cenário proposto pela Dow e que deram
igualmente o seu parecer sobre a necessidade do auxílio e sobre os efeitos que o plano teria sobre a

                                                            

50 XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 361.
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concorrência na Comunidade. Vários concorrentes e um outro Estado-membro apresentaram igualmente
observações no âmbito do processo.

Enquanto o plano Dow reduz a capacidade de produção das oleolefinas e de alguns produtos a jusante,
aumenta e cria capacidades de produção relativamente a outros produtos a jusante. A Comissão
verificou com os seus consultores se cada um destes investimentos era necessário e essencial para o
complexo integrado e o efeito que teria sobre a concorrência. verificou que apenas a fábrica de anilina
apresentava problemas. Este investimento no valor de 83,3 milhões de ecus (150 milhões de marcos
alemães) foi assim excluído do plano de reestruturação objecto de auxílio. O auxílio à energia no
montante de 533,3 milhões de ecus (960 milhões de marcos alemães) e o auxílio ao funcionamento
no valor de 188,9 milhões de ecus (340 milhões de marcos) após a reestruturação foram igualmente
suprimidos. O potencial montante remanescente do auxílio foi fixado em 5 309 milhões de ecus
(9 556,22 milhões de marcos alemães). A Comissão considerou que o pacote de auxílio alterado
constitui o mínimo necessário para a realização do programa de reestruturação. Um processo de
controlo assegurará que o auxílio é apenas utilizado para os fins para que foi aprovado.

Itália

a) Decisões finais condicionais que aprovam auxílios à reestruturação à Enichem Agricoltura
S.p.A. e à Iritecna S.p.A.

Em Junho, a Comissão decidiu encerrar dois processos iniciados ao abrigo do nº 2 do artigo 93º
aprovando o auxílio concedido às empresas italianas Enichem Agricoltura S.p.A. e Iritecna S.p.A.,
duas empresas propriedade a 100% respectivamente de duas holdings estatais italianas, a ENI e a IRI.

A Comissão aprovou os dois auxílios à reestruturação mediante determinadas condições. À luz destas
condições, as duas medidas de auxílio preenchem os critérios incluídos nas Orientações comunitárias
relativas aos auxílios estatais de emergência à reestruturação de empresas em dificuldade económica.
Assim, são compatíveis com o mercado comum nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º. Os
principais pontos subjacentes à aprovação foram: 1) Os planos de reestruturação tanto da Enichem
Agricoltura como da Iritecna envolvem encerramentos e cessões de unidades produtivas, activos e
filiais. Para além disso, envolve a concentração da actividade nas actividades principais e nas unidades
mais eficientes e lucrativas tendo em vista a sua privatização. A parte remanescente das empresas deve
ser vendida ou liquidada; 2) Os dois planos prevêem um esforço considerável de redução da
capacidade produtiva e a presença dos dois grupos no mercado, em toda a sua gama de produtos. Estão
igualmente previstas reduções significativas do número de trabalhadores, vindo a maior parte dos
trabalhadores das empresas a ser despedidos no final do processo. As condições impostas para a
reestruturação são as seguintes: 

1) os plano de reestruturação e de liquidação devem ser completamente realizados;
2) o Governo italiano deve respeitar o compromisso de no final privatizar as duas empresas; 
3) o rendimento total obtido com a venda das empresas reestruturadas deve ser utilizado para

reduzir os custos e os prejuízos cobertos pelo auxílio. Não pode ser investido de modo a dar
origem a um novo auxílio a outras empresas ou actividades do grupo que não foram ainda
vendidas;

4) a privatização deve ser pública, transparente e incondicional e não deve ser financiada por
novos auxílios estatais;

5) a realização do plano de reestruturação será controlada pela Comissão. 
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No que diz mais especialmente respeito à Enichem Agricoltura, dadas as suas actividades num sector
que se caracteriza por uma sobrecapacidade estrutural no mercado comum, a Comissão exigiu que os
encerramentos de capacidades envolvidos devem ser genuínos e irreversíveis, sendo tal facto respeitado
até ao momento em que os efeitos do auxílio sobre a situação concorrencial na Comunidade seja
insignificantes. Para além disso, qualquer plano de reactivação das fábricas que estão agora paradas
aguardando liquidação ou encerramento deve ser notificado à Comissão e objecto de uma autorização
prévia. 

b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

Em Fevereiro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente
a contribuições financeiras num montante total de 256,4 milhões de ecus (52 mil milhões de liras
italianas) da holding pública EFIM à empresa BFM e uma garantia estatal que permite à empresa obter
empréstimos no valor de 49,3 milhões de ecus (cerca de 10 mil milhões de liras italianas) de bancos
privados. 

Tendo em conta as dificuldades financeiras graves da empresa, incluindo prejuízos em 1993 que
excederam o volume de negócios da empresa e uma dívida total cinco vezes superior ao seu capital,
a Comissão considerou que o investidor que operasse em condições de mercado não teria efectuado
uma contribuição financeira deste tipo. Mesmo a longo prazo, um investidor privado não poderia
razoavelmente esperar um rendimento deste investimento. A contribuição financeira, constituiu, por
conseguinte, um auxílio estatal a favor da empresa. Por razões semelhantes, a Comissão considerou
que a garantia estatal constituía um auxílio estatal, uma vez que a empresa, tendo em conta as suas
dificuldades económicas, não teria podido obter financiamento no mercado privado sem essa garantia.
Além disso, a empresa beneficiou de uma isenção a uma regra no âmbito da legislação italiana,
segundo a qual, devido aos seus problemas financeiros, teria sido obrigada a proceder à liquidação. 

Com base nas informações de que dispõe, a Comissão tem sérias dúvidas quanto à compatibilidade
destas medidas de auxílio com o mercado comum.

c) Auxílio à produção e ao emprego no sector do calçado

Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 3 do artigo 92º do Tratado CE contra auxílios
concedidos no âmbito do regime "intervenção extraordinária em apoio da produção e do emprego no
sector do calçado", aprovado pelo Governo italiano. 

O plano em que esta intervenção extraordinária se insere prevê auxílios que consistem na fiscalização
total ou parcial dos encargos sociais pagos pelas empresas relativamente a qualquer trabalhador
recentemente contratado. O número de trabalhadores a contratar segundo estas condições é de 5 000,
dos quais metade com contratos de duração indeterminada. Prevê-se que a fiscalização dos encargos
seja concedida por um período de cinco anos e que seja degressiva no que diz respeito aos
trabalhadores contratados com um contrato de duração indeterminado.

A Comissão considerou que as medidas em questão constituem um auxílio sectorial, dado que o
benefício das medidas é reservado a determinados sectores, os que registam uma crise de emprego.
Além disso, tanto os sectores em crise como os sectores dinâmicos como o do calçado, podem registar
uma crise de emprego; as Autoridades italianas não demonstraram a necessidade de conceder um
tratamento especial a este sector. Estes auxílios aliviam as empresas de uma parte dos custos salariais
que constituem despesas normais, realizadas no exercício da actividade de produção. Este facto
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permite, por conseguinte, a estas empresas melhorarem artificialmente a sua posição concorrencial em
detrimento dos concorrentes dos países do EEE.

A vantagens que as empresas italianas podem retirar dessas medidas é tanto maior quanto a indústria
italiana do calçado participa em quase metade nas trocas comerciais que se realizam entre os
Estados-membros da União neste domínio e que os países da EFTA constituem o primeiro mercado
de exportação fora da União.

As modalidades de concessão do auxílio fazem com que este se equipare a um auxílio ao
funcionamento.

d) Contribuição para a reciclagem do polietileno

A Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE contra
auxílios que decorrem da "Contribuição para a reciclagem do polietileno", instituída em Itália, bem
como das modalidades de cobrança deste imposto.

A contribuição consiste num imposto de 10% do volume de negócios sobre o polietileno virgem
comercializado no território italiano e destinado à produção de películas plásticas utilizadas no
mercado italiano. A contribuição, igualmente num montante de 10% do volume de negócios, é devida
igualmente sobre o polietileno e as películas plásticas de proveniência comunitária. Por outro lado, os
produtos exportados para fora de Itália são isentos.

Este imposto tem um duplo objectivo. Por um lado, visa financiar actividades de recolha diferenciada
de recuperação e de regeneração dos resíduos de polietileno e, por outro, financiar o desenvolvimento
de mercados de utilização de materiais provenientes da regeneração e da reciclagem de películas
plásticas. 

Os elementos de auxílio sobre a compatibilidade dos quais a Comissão tem pelo menos dúvidas,
podem ser classificados em vários grupos:

- O facto de as importações provenientes de outros países da União serem tributadas e, por
conseguinte, financiarem as medidas (acima referidas) que constituem o objectivo do imposto,
beneficiam as empresas italianas, que são as principais beneficiárias destas medidas.

- Apenas as películas plásticas e os produtos de películas plásticas importados em Itália estão
sujeitos ao pagamento do imposto. Uma vez que o imposto é cobrado sobre o volume de
negócios realizado, os produtores italianos de películas plásticas são beneficiados, uma vez que
pagaram já o imposto sobre as suas vendas de polietileno (matéria-prima), enquanto as
empresas que exportam para a Itália o pagam sobre o valor das películas plásticas ou dos
produtos de películas plásticas (produtos intermédios ou acabados). O impacto deste auxílios
é tanto mais importante quanto as películas plásticas são utilizadas num grande número de
sectores de produção. 

- O financiamento da recuperação, da regeneração do polietileno e do desenvolvimento de
mercados de utilização de produtos provenientes da reciclagem do polietileno constitui muito
provavelmente um auxílio a empresas específicas. Contudo, uma vez que as Autoridades
italianas não determinaram ainda as modalidades de concessão do auxílio, a Comissão não
dispõe de elementos de provas suficientes para se pronunciar sobre a sua compatibilidade.
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- Finalmente, a isenção do pagamento do imposto relativamente aos produtos exportados parece
constituir um auxílio à exportação.

e) Início do processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE relativamente ao grupo Enirisorse

Em Dezembro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado
CE relativamente a alegadas medidas de auxílio estatal no montante de 887 500 ecus (1,8 biliões de
liras italianas) em benefício do grupo Enirisorse. Estas medidas dividem-se da seguinte forma:

- 246 500 ecus (500 mil milhões de liras italianas) para reduzir as dívidas financeiras do grupo;

- 394 476 ecus (800 mil milhões de liras italianas) para cobrir prejuízos da liquidação de certas
empresas e encerramento de fábricas e

- 246 500 ecus (500 mil milhões de liras italianas) para cobrir custos extraordinários do
funcionamento das empresas a fim de facilitar despedimentos, medidas de protecção do
ambiente, etc.

A Comissão não está convencida de que o capital que foi disponibilizado para a Enirisorse corresponde
aos custos exactos decorrentes da liquidação e das vendas de várias empresas e da reestruturação das
remanescentes e que foi apenas utilizado para este efeito.

Para além disso, não foi estabelecido até ao momento que a reestruturação conduzirá ao grupo
Enirisorse à viabilidade e rendibilidade, em especial, uma vez que a reestruturação não disse respeito
aos principais prejuízos - actividades a nível da produção de chumbo e zinco.

Por conseguinte, a Comissão considera duvidoso que um investidor privado operando numa economia
de mercado tivesse agido da mesma forma do que a ENI.

Continua por verificar se um investidor privado nas mesmas condições do que a ENI não se teria
retirado da Enirisorse após anos de prejuízos e dívidas crescentes e de uma suposta falta de viabilidade
a médio ou a longo prazo. 

Espanha

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

Em 1991, a Comissão aprovou um auxílio concedido à PYRSA, que opera no sector siderúrgico da
fundição e que produz rodas dentadas e peças GET. Em Maio de 1993, o Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias decidiu anular a decisão da Comissão, à excepção de uma subvenção no valor
de 975 905 000 pesetas concedidas no âmbito de um regime de auxílios com finalidade regional e em
Julho de 1993 a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente
ao auxílio.

A principal razão para o Tribunal ter anulado a decisão da Comissão foi que a Comissão na sua
aprovação do auxílio tinha procurado basear-se na ausência de sobrecapacidades no subsector das rodas
dentadas e peças GET. Contudo, durante o processo no Tribunal a Comissão não pôde provar que este
facto era verdadeiro e, por conseguinte, viu-se obrigada a dar início ao processo previsto no nº 2 do
artigo 93º.
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Durante o processo previsto no nº 2 do artigo 93º, a Comissão recebeu informações que lhe permitiram
estabelecer que já em 1990 tinha existido uma situação de sobrecapacidade no mercado relevante, ou
seja, o mercado siderúrgico da fundição, que tinha provavelmente sido ainda superior em 1988 e 1989.
Apesar de a PYRSA se situar numa região elegível para auxílios regionais nos termos do nº 3, alínea
a), do artigo 92º, o auxílio concedido à PYRSA não se qualifica automaticamente para aprovação no
âmbito desta derrogação. De facto, uma vez que o auxílio em questão não foi concedido no âmbito
de um regime de auxílios regionais aprovado, a Comissão teve de realizar uma avaliação individual
do auxílio. Uma vez que o beneficiário do auxílio opera num sector que regista sobrecapacidades, a
Comissão tem de assegurar-se que o impacto negativo do auxílio no sector em causa não ultrapassa
os efeitos positivos para a região. Tendo em conta o facto de o auxílio à PYRSA contribuir para
deteriorar ainda mais a situação no sector, esta condição não estava preenchida no caso presente e a
Comissão não pôde aprovar o auxílio no âmbito do nº 3, alínea a), do artigo 92º. Por razões
semelhantes, a Comissão considerou que o auxílio não poderia ser aprovado ao abrigo do nº 3, alínea
c), do artigo 92º.

Tendo em conta o que precede, a Comissão adoptou em Março uma decisão negativa final
relativamente ao auxílio à PYRSA. Uma vez que o auxílio tinha já sido concedido, a Comissão decidiu
para além disso que o auxílio deveria ser reembolsado pela empresa com juros a partir do dia do
pagamento do auxílio.

b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

Em Julho de 1994, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º
relativamente a uma garantia a 18 meses concedido pelo Governo espanhol à empresa Guascor, um
fabricante de motores e geradores, relativamente a empréstimos comerciais num total de 4,6 milhões
de ecus (730 milhões de pesetas). A Comissão tinha dúvidas quanto à compatibilidade desta garantia
com o mercado comum de acordo com os critérios definidos nas Orientações comunitárias dos auxílios
estatais de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldades económicas51.

As Autoridades espanholas alegaram que a garantia foi concedida no âmbito de um regime aprovado
de auxílios de emergência e à reestruturação de PME e que a garantia fora concedida para permitir que
a empresa sobrevivesse enquanto estava a ser elaborado um plano de reestruturação. As Autoridades
espanholas consideraram, por conseguinte, a garantia como um auxílio de emergência. Todavia, no
âmbito do regime aprovado para as PME e em conformidade com as Orientações acima referidas, os
auxílios não devem ter uma duração superior a seis meses. Por conseguinte, a Comissão considerou
que a garantia, com uma duração de 18 meses, não preenchia as condições relativas aos auxílios de
emergência, não podendo, por conseguinte, ser aprovada como um novo auxílio de emergência ad hoc
no âmbito das Orientações. Para além disso, a garantia não parecia satisfazer as condições no âmbito
do regime aprovado relativo aos auxílios à reestruturação, uma vez que o plano de reestruturação para
a empresa não parecia prever reduções de capacidade em pelo menos um dos sectores dos produtos
(unidades geradoras a diesel) em que se regista uma sobrecapacidade na CE. Por razões semelhantes,
a Comissão considerou que a garantia não preenchia as condições previstas nas Orientações acima
referidas relativamente aos auxílios à reestruturação e que não poderia, por conseguinte ser aprovada
como um novo auxílio ad hoc.

Em Julho, a Comissão decidiu, por conseguinte, que a garantia constituía um auxílio estatal que era
incompatível com o mercado comum, não podendo, por conseguinte, ser aprovado. Contudo, uma vez
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que o auxílio tinha já sido reembolsado pela empresa com juros no momento em que a decisão foi
adoptada, não havia necessidade de adoptar quaisquer novas medidas, pelo que a Comissão encerrou
o processo.

3. Auxílios horizontais

3.1. Ambiente

Dinamarca

a) Novo pacote de impostos sobre a energia

Em Julho, a Comissão aprovou um novo pacote dinamarquês de impostos sobre a energia que impunha
uma taxa de CO2 ainda mais elevada do que a actualmente existente, alargando o imposto sobre a
energia utilizada para aquecimento doméstico à indústria e introduzindo um novo imposto de energia
sobre as emissões de SO2. . Com este pacote de impostos sobre a energia, a Dinamarca vai muito mais
além do que o que os outros Estados-membros introduziram actualmente em termos de "impostos
verdes" e que será considerado à luz da ausência, até ao momento, de um acordo a nível comunitário
relativamente a um imposto comum de CO2/energia. O regime impõe um imposto de 12,6 ecus por
tonelada de CO2 emitido a partir da energia utilizada no processo de produção e um imposto de 77
ecus por tonelada de CO2 emitido a partir da energia utilizada para aquecimento doméstico. Para além
disso, é gradualmente introduzido a partir de 1996-2000 um imposto de 1,3 ecus por quilograma de
SO2 emitido. No âmbito do regime, as empresas energia intensiva, que realizam determinados
processos de produção energia intensiva beneficiarão de uma isenção fiscal temporária e degressiva
do imposto CO2 sobre a energia utilizada no processo de produção. Esta isenção fiscal pode ser
aumentada no caso de as empresas energia intensiva concluírem acordos voluntários com as
autoridades em que se comprometem a investir em medidas de eficácia energética, reduzindo deste
modo as emissões de CO2. O imposto CO2 sobre a energia utilizada para aquecimento doméstico será
gradualmente reduzido, não beneficiando as empresas de quaisquer isenções fiscais. No que diz
respeito ao imposto SO2, as mesmas empresas energia intensiva que beneficiam de isenções do imposto
CO2 beneficiarão igualmente de uma isenção fiscal temporária.

Os impostos sobre a energia serão reembolsados à indústria quer através de medidas gerais a favor da
indústria no seu conjunto, tais como uma redução geral do imposto sobre o trabalho, quer através de
medidas específicas em benefício de empresas que adoptem medidas de protecção ambiental, tais como
investimentos em poupança de energia.

Prevê-se que o pacote energético contribua consideravelmente para reduzir as emissões de CO2 em
20% no ano 2005, em comparação com o nível de 1988, bem como para reduzir as emissões SO2 no
ano 2000 em 80% em comparação com o nível de 1980. O pacote energético será revisto em 1998 a
fim de se avaliar se os objectivos ambientais estão a ser atingidos.

Ao reduzir a emissão dos efeitos de estufa através de impostos sobre o consumo de energia por parte
da indústria, os novos impostos dinamarqueses sobre a energia estão em conformidade com os
objectivos fundamentais da Comunidade nesta matéria e com o princípio do poluidor-pagador que
exige que todos os custos ambientais sejam internalizados nos custos de produção das empresas. As
isenções de impostos ambientais desta natureza a favor de empresas de energia intensiva devem ser
considerados como o preço inevitável a pagar por se encontrarem entre os primeiros países a
introduzirem um imposto que será benéfico para o ambiente em geral, mas que, sem algumas isenções
prejudicaria gravemente a competitividade das empresas energia intensiva nos países que lançam o
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imposto, de modo que seriam politicamente impraticáveis. Estas considerações são tanto mais
relevantes neste caso quanto a carga fiscal líquida sobre o ambiente relativamente às empresas de
energia intensiva serão consideravelmente aumentados em comparação com a actual carga fiscal. Por
conseguinte, o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente previu isenções
de impostos ambientais, desde que estas isenções sejam temporárias e em princípio degressivas. Tendo
em conta o facto de as isenções fiscais concedidas no âmbito do regime dinamarquês satisfazerem
estas condições e a Comissão ter podido estabelecer que as empresas de energia intensiva não
beneficiarão de uma vantagem económica líquida através de um combinação de isenções fiscais e de
medidas de reembolso no âmbito do regime, a Comissão decidiu aprovar estas isenções fiscais nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º. Para além disso, uma vez que as medidas de reembolso em
benefício das empresas que realizam investimentos benéficos para o ambiente estão em conformidade
com o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente, a Comissão decidiu
igualmente aprovar esta parte do regime ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 92º.

b) Sistema para recolha e reciclagem de baterias usadas

Em Novembro, a Comissão decidiu encerrar o processo relativamente a um sistema dinamarquês para
a recolha e tratamento de baterias usadas com substâncias perigosas. No âmbito do sistema, o Governo
dinamarquês impôs um encargo sobre a venda de novas baterias, independentemente de serem
importadas ou fabricadas internamente, com certas substâncias consideradas particularmente
prejudiciais para o ambiente. O encargo é utilizado para pagar às empresas pela recolha e tratamento
dos produtos após utilização. A Comissão considera que este sistema não inclui um auxílio estatal,
uma vez que o encargo é imposto a todos os importadores/fabricantes dos produtos em causa de uma
forma não discriminatória, que o pagamento às empresas de recolha se baseia em condições comerciais
normais e que o sistema não permite, directa ou indirectamente, às empresas de recolha de venderem
os produtos recolhidos a preços inferiores aos preços de mercado.

Países Baixos

a) Imposto sobre as águas subterrâneas e os resíduos

A Comissão decidiu em Maio aprovar o regime neerlandês que cria um imposto sobre o consumo de
águas subterrâneas e sobre os resíduos transportados para instalações de tratamento de resíduos nos
Países Baixos, prevendo simultaneamente determinadas isenções dessas medidas fiscais. A Comissão
não considerou que as duas medidas fiscais constituíssem em si auxílios estatais. Todavia, a isenção
do imposto sobre as águas subterrâneas para águas usadas para o acondicionamento de produtos
reutilizáveis e a isenção de impostos sobre os resíduos para limpar os resíduos e os resíduos plásticos
recicláveis beneficiam determinadas empresas, tendo por conseguinte sido considerados auxílios
estatais. Para além disso, os impostos reduzidos representavam uma carga fiscal líquida superior para
as empresas em causa.

A introdução de impostos ambientais está em conformidade com os objectivos comunitários
consagrados no artigo 130º-R do Tratado CE e em conformidade com o princípio do poluidor-pagador.
Contudo, sem algumas isenções a competitividade de algumas empresas em países que introduzem
estes impostos seria prejudicada de forma a tornar a sua criação politicamente impraticável. Assim,
no âmbito do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente, essas isenções
fiscais podem ser aprovadas caso sejam temporárias e necessárias para impedir que algumas empresas
se encontrem numa situação de desvantagem em comparação com os concorrentes de países que não
impõe impostos ambientais semelhantes. Além disso, no âmbito do actual regime, uma tributação
completa das actividades objecto de isenção afigura-se contraproducente do ponto de vista ambiental.
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O regime fiscal neerlandês foi por conseguinte considerado compatível com o mercado comum nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE.

b) Sistema de recolha e tratamento de sucata de automóveis

Em Novembro, a Comissão decidiu encerrar o processo relativamente ao regime neerlandês para a
recolha e tratamento de sucata de automóveis, uma vez que a Comissão considerou que o sistema não
incluia um auxílio estatal na acepção do nº 1 do artigo 92º. A decisão baseou-se em princípios
equivalentes ao acima referidos relativamente ao sistema dinamarquês para recolha e tratamento de
baterias usadas.

c) Regime de imposições sobre a energia para consumidores de energia em pequena escala

Em Dezembro, a Comissão decidiu aprovar o auxílio a favor de certos consumidores de energia de
grandes dimensões incluindo num regime neerlandês de imposição sobre a energia para consumidores
de energia em pequena escala.

A imposição incidirá sobre o consumo dos primeiros 50 000 kWh de electricidade e dos primeiros
170 000m3 de gás natural. A imposição destina-se apenas a consumidores de energia em pequena
escala, principalmente famílias e consumidores comerciais em pequena escala. O objectivo da
imposição é contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono e promover a poupança de
energia. As receitas da imposição serão reembolsadas ao contribuintes através de uma redução da
tributação directa e do rendimento sobre o trabalho não aumentando, por conseguinte, a carga fiscal
líquida.

No que diz respeito aos consumidores de energia de grandes dimensões, existem outras medidas para
reduzir o seu consumo de energia e quanto à imposição sobre a electricidade e sobre o gás os grandes
consumidores de energia estarão isentos plena ou parcialmente. A Comissão considera estas isenções
auxílios estatais, uma vez que se destinam especificamente a um número limitado de empresas apenas,
nomeadamente as grandes utilizadoras de energia. Contudo, a Comissão considerou o regime de auxílio
compatível com o mercado comum, uma vez que está em conformidade com a política comunitária
no domínio da tributação ambiental e, em especial, com o Enquadramento comunitário dos auxílios
estatais a favor do ambiente52. Deste modo, a isenção fiscal é temporária, ou seja, é considerada
necessária nova notificação após 3 anos para compensar perdas em termos de competitividade a nível
internacional e, para além disso, os consumidores de energia em grande escala nos Países Baixos estão
vinculados a acordos multianuais a fim de reduzirem já substancialmente o seu consumo de energia.
Para além disso, o regime está em conformidade com a própria proposta da Comissão no sentido de
criar uma imposição sobre as emissões de dióxido de carbono e sobre a energia e as Autoridades
neerlandesas alterarão se necessário, o regime a fim de respeitar uma proposta comum a nível
comunitário de uma taxa Co2/energia.

A autorização da Comissão não é aplicável ao sector siderúrgico relativamente ao qual será tomada
uma decisão distinta. 
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3.2. Investigação e desenvolvimento

França

Projectos EUREKA 

Em Outubro, a Comissão decidiu aprovar, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º, o auxílio
proposto pelas Autoridades francesas no contexto da notificação do auxílio concedido durante 1992,
1993 e 1994 a fim de satisfazer os critérios especificados numa carta aos Estados-membros de
Fevereiro de 1990 relativa à notificação dos projectos EUREKA, ou seja, auxílios de apoio aos
projectos EUREKA EU 205 EXIMER, EU 863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU
68 FIELDBUS e EU 676 EUROLANG. Destinam-se, respectivamente, a realizar investigação nos
domínios da aplicação laser, concepção/fabrico assistida por computador, gestão dos resíduos,
tecnologia laser, rede especial para a transferência de informações e tradução assistida por computador.
Os auxílios são concedidos em aplicação de um ou vários dos seguintes regimes: "Filière
électronique", "Fonds de la Recherche et de la Technologie (FRT) e "Grands Projets Innovants" (GPI),
aprovados pela Comissão em 1986, 1988 e 1989 respectivamente.

Os beneficiários, para além de algumas PME e laboratórios, são os seguintes: Laserdot (EU 205),
Matra (EU 863), Generale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) e
Sonovision Itep Technologies (EU 676).

À excepção dos projectos EU 863 e EU 815, em que se trata apenas de investigação aplicada e de
desenvolvimento, o resto dos projectos dizem igualmente respeito à investigação industrial de base.O
tipo de auxílios aplicável aos diferentes tipos de investigação consiste em adiantamentos reembolsáveis
em relação aos primeiros e subvenções em relação aos segundos. Os níveis de financiamento do
projecto variam consoante os diferentes projectos se encontrem todos em conformidade com o
Enquadramento à I&D e com a política da Comissão.

A Comissão examinou relativamente a cada projecto a evolução dos custos de I&D das empresas
durante os últimos anos e verificou que as despesas de I&D aumentaram. Por conseguinte, os auxílios
tiveram como efeito um incentivo de esforços suplementares no domínio da I&D e acima do normal
que as empresas realizaram nas suas actividades diárias. Para além disso, os auxílios incentivam os
beneficiários a participarem em projectos de cooperação transfronteira, que se encontra claramente fora
do âmbito das actividades normais das empresas. Por conseguinte, os auxílios estão em conformidade
com os critérios da adicionalidade.

GENELEX

Em Julho, a Comissão decidiu aprovar, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE,
o auxílio proposto pelas Autoridades francesas de apoio ao projecto EUREKA EU 524 Genelex.
Destina-se a criar um dicionário electrónico multilingue para efeitos de tradução não literária. As
línguas em causa são o italiano, o francês, o espanhol e o português, com possibilidades de
alargamento para outras línguas europeias, tais como o inglês e o alemão. O auxílio será concedido
em aplicação dos regimes "filière électronique", aprovados pela Comissão em 1986, e do "Fonds de
la Recherche et de la Technologie (FRT)", aprovado pela Comissão em 1988.

O beneficiário é o SEMA Grupo. Os outros participantes no projecto EUREKA são os seguintes: Bull,
Hachette, IBM-France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (França), Tecsidel, Salvat,
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Universidad Autónoma de Barcelona (Espanha), Iltec (Portugal) e SERV.EDI, Consorzio Lexicon
Richerche (Itália).

O projecto envolve a investigação industrial de base e investigação aplicada e desenvolvimento. Os
níveis do financiamento do projecto são 45% e 25% respectivamente, o que está em conformidade com
o Enquadramento à I&D e com a política da Comissão. O auxílio consiste numa subvenção no valor
de 6,4 milhões de ecus (42,3 milhões de francos franceses) por 5 anos. O investimento total exigido
para o projecto relativamente aos custos elegíveis no âmbito do Enquadramento à I&D para o período
de 5 anos é de 21 milhões de ecus (138 milhões de francos franceses).

O projecto encontra-se associado aos projectos ESPRIT MULTILEX e AQUILEX, bem como ao
programa EALES e EUROLANG, um outro projecto EUREKA.

O auxílio incentiva o Grupo SEMA a participar num projecto de cooperação transfronteiras, que está
claramente fora do âmbito das operações normais da empresa. Por conseguinte, o auxílio satisfaz os
critérios de adicionalidade.

PLANET

Em Julho, a Comissão decidiu aprovar, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE,
o auxílio proposto pelas Autoridades francesas e italianas de apoio ao projecto EUREKA EU 265
PLANET (Production Line for Automotive New Electronic Technologies). O objectivo do projecto
consiste em conceder e implementar uma linha de montagem totalmente automatizada para a produção
de sistemas de gestão de combustível controlados electronicamente. O projecto envolve investigação
industrial de base e investigação aplicável ao desenvolvimento.

Os beneficiários são a Marelli Autronica S.p.A. (Itália) e a Marelli Autronica S.A (França). Os auxílios
serão concedidos em aplicação dos regimes "Fondo Ricerca Applicata", aprovado em 1989 para a Itália
e "Filière électronique", aprovado em 1986 para a França. Serão concedidas subvenções de
respectivamente no máximo de 14,3 milhões de ecus (30 817 mil liras italianas) para o período 1988-
1995 e 5 milhões de ecus (33,4 milhões de francos franceses) para o período 1989-1994.

O projecto será realizado em cooperação com outras empresas de Espanha (Jaeger Ibérica) e França
(SORMEL) e com departamentos universitários do Reino Unido (Wolfson Image Analysis Unit -
Universidade de Manchester), Irlanda (Centro A.M.T. - Universidade de Dublin), Espanha
(Universidade de Madrid) e Portugal (Instituto de Soldadura e Qualidade).

O projecto PLANET é um projecto EUREKA de investigação que pode, de acordo com o
Enquadramento à I&D, beneficiar de níveis mais elevados de auxílio, uma vez que se encontra
associado a programas comunitários de ITD (como ESPRIT) e envolve cooperação internacional. Os
níveis de financiamento dos projectos de 33,29% para a Itália e 34% para França estão em
conformidade com a prática da Comissão.

O projecto de investigação PLANET foi realizado no momento em que tanto a Marelli Autronica como
a Marelli Autronica França se encontravam numa situação de restrições financeiras e o auxílio
projectado permitia-lhes manterem (e mesmo aumentar no caso da empresa italiana) o investimento
em actividades de investigação. Por conseguinte, o auxílio satisfaz os critérios de adicionalidade.
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Alemanha

Investigação aeronáutica e tecnologia

Em Julho, a Comissão decidiu aprovar, nos termos do nº 3, alínea c) do artigo 92º do Tratado CE, um
regime de auxílio destinado a incentivar a investigação no sector aeronáutico. O objectivo da
investigação consiste em aumentar e validar a médio prazo os conhecimentos básicos numa gama de
disciplinas aeronáuticas relacionadas com a ciência e tecnologia, na medida em que os fenómenos
essenciais são melhor compreendidos e a relevância de tecnologias e métodos de produção para
aplicações técnicas pode ser melhor tomada em consideração. O auxílio centra-se em domínios de
conceitos comuns de tecnologia à luz da cooperação industrial intra-europeia para as aeronaves
(parceiros Airbus) e helicópteros (cooperação germano-francesa) de grandes dimensões.

O orçamento total do regime é de 324 milhões de ecus e cobre o período de 1995-1998. Os
beneficiários são institutos de investigação e a indústria. Os direitos de propriedade intelectual
pertencerão à indústria, mas esta será obrigada a publicar os resultados da investigação e a conceder
direitos de utilização/usufruto não exclusivos e não transferíveis a terceiros para fins internos e
necessidade de cooperação internacional.

Os auxílios à investigação fundamental constituirão 5-10% do orçamento, dos quais 85-90% dirão
respeito à investigação industrial de base e menos de 5% à investigação aplicada e desenvolvimento.
As intensidades de auxílio serão de 100% para a investigação fundamental, de 50% para investigação
industrial de base e 25% para investigação aplicada e desenvolvimento. Estão previstos prémios de
10% para PME e 10% para a ex-RDA. Estes níveis de financiamento do projecto estão em
conformidade com o Enquadramento dos auxílios estatais à I&D e com a prática da Comissão.

Itália

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN e Italtel S.p.a.

Em Maio, a Comissão decidiu aprovar auxílios estatais a favor das quatro empresas acima referidas
para participarem num projecto de investigação EUREKA denominado JESSI. O objectivo do
programa JESSI consiste em reforçar a indústria electrónica europeia através da criação de saber-fazer
e de redes de investigação em toda a Europa, em que cientistas, fabricantes de componentes e
utilizadores de sistemas trabalharão em conjunto a fim de garantir uma posição europeia independente
relativamente à tecnologia de base da microelectrónica. O auxílio será pago a todas as empresas sob
a forma de uma subvenção que não ultrapasse 35% dos custos elegíveis. O montante total do auxílio
para às quatro empresas eleva-se a aproximadamente 5,5 milhões de ecus.

A Comissão baseou sua aprovação do auxílio no nº 3, alínea b), do artigo 92º do Tratado CE, uma
vez que o auxílio promove a realização de um importante projecto de interesse comum europeu. O
programa JESSI foi considerado no passado como um projecto EUREKA abrangido por esta
disposição. Deste modo, a Comissão considera que o auxílio às empresas que participam no programa
JESSI tem um efeito de promoção, se destina a um projecto que é claramente definido no que diz
respeito às suas condições e objectivos e que o projecto é significativo e representa um passo
importante para a prossecução dos objectivos específicos da Comunidade. O interesse comum europeu
consiste igualmente na necessidade de alcançar uma posição estratégica no âmbito da Comunidade,
em relação à concorrência americana e japonesa no domínio da microelectrónica. 
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Apesar de a Comissão normalmente aprovar apenas uma intensidade de auxílio de 25% para a
investigação aplicada e desenvolvimento, a intensidade nominal do auxílio de 35% foi considerada
compatível com o mercado comum, tendo em conta o facto de o auxílio estar associado ao programa
JESSI que envolve empresas, universidades e centros de investigação de onze países europeus.

b) Alcatel Italia S.p.a.

Em Janeiro, a Comissão decidiu aprovar, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do Tratado CE,
um auxílio do Governo italiano de apoio a um projecto EUREKA, e Hierarquia Digital Síncrona.
Destina-se a definir uma nova hierarquia digital que foi sugerida por novas necessidades nas redes de
transmissão que não podem ser cobertas pelos actuais sistemas "plesiochronus". As técnicas de
transmissão síncrona são adequadas para dar resposta à procura de uma maior flexibilidade nos
sistemas de transmissão, uma vez que evitam funções complexas de "mapping-demapping" através de
uma reconfiguração simples dos enquadramentos multiplexos.

O beneficiário do auxílio á a Alcatel Italia S.p.A.. A empresa desenvolve e fabrica sistemas de
transmissão digital por cabo, terminais de transmissão óptica, sistemas de transmissão por fibra óptica
para ligações de longa distância e outros aparelhos electrónicos. O projecto está associado a outros
programas europeus de cooperação tecnológica. A totalidade do auxílio eleva-se a 9,5 milhões de ecus
por um período de 4 anos. O projecto de investigação diz principalmente respeito a investigação
aplicada e desenvolvimento (apenas cerca de 10% de investigação de base estará envolvida). A
intensidade do auxílio é de 32%, o que está em conformidade com a política da Comissão relativa aos
auxílios estatais à I&D.

O auxílio incentivará a empresa a manter e mesmo a aumentar os seus recursos destinados às
actividades de I&D em causa, ainda que nos últimos anos o seu volume de negócios tenha diminuído.
Para além disso, a participação na cooperação transfronteiras acima referida ultrapassa claramente as
operações comerciais normais da empresa e, por conseguinte, a Comissão considera que o auxílio
satisfaz o critério da adicionalidade.

3.3. Auxílio à internacionalização

Em Outubro, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente
a um regime alemão e austríaco que concede garantias estatais e/ou empréstimos suaves a favor de
investimentos directos na Europa Oriental, em especial para a criação de empresas comuns e
aquisições. A Comissão considera que, uma vez que as empresas europeias não se encontram só em
concorrência no âmbito da CE/EEE mas igualmente nos mercados estrangeiros de investimento, tais
como Europa Oriental, a Rússia e o Sudeste Asiático, tais auxílios podem distorcer a concorrência e
afectar as trocas comerciais no âmbito da Comunidade. Para além disso, a Comissão tem dúvidas
quanto às condições em que os regimes de auxílio ao investimento desta natureza podem ser
aprovados, o que foi ainda mais acentuado pelo facto de os dois regimes não se limitarem às PME e
às intensidades do auxílio ao investimento previstas no Enquadramento dos auxílios às PME53. A fim
de estabelecer uma política clara neste domínio, a Comissão decidiu dar início ao processo previsto
no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE e convidar os Estados-membros e terceiros a apresentarem-lhe
as suas observações.

                                                            

53 JO C 213 de 22.8.1992.
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Contudo, em Dezembro, a Comissão aprovou um regime alemão de garantias concedidas às PME para
empréstimos de parceria ou participação em PME localizadas em países da Europa Oriental, que se
encontrem num processo de reforma democrático e de economia de mercado. A intensidade do auxílio
deste regime é de 2% e, por conseguinte, consideravelmente abaixo dos limiares de intensidade dos
auxílios autorizados no âmbito do Enquadramento dos auxílios estatais às PME. Uma vez que o regime
está em conformidade com o Enquadramento dos auxílios estatais às PME, a Comissão decidiu não
levantar objecções à aplicação do regime.

B - Lista dos auxílios estatais em sectores que não a agricultura, pescas,
transportes e carvão

1. Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou propostas pela
Comissão

Data Publicação

Taxa de juro a aplicar para efeitos de
reembolso de auxílios concedidos ilegalmente

01.02.95 Carta aos Estados-membros,
22.02.95

Comunicação relativa ao reembolso de auxílios
concedidos sem a aprovação da Comissão

10.05.95 JO C 156, 22.06.95

Proposta da Comissão de Directiva do
Conselho relativa à construção naval

26.07.95 COM(95)410
JO L 332, 30.12.95

Orientações relativas aos auxílios ao emprego 19.07.95 JO C 334,12.12.95

Readopção e extensão do enquadramento dos
auxílios ao sector dos veículos automóveis

05.07.95 JO C 284, 28.10.95

Prorrogação até 31.03.96 do enquadramento
relativo ao sector das fibras sintéticas

12.04.95 JO C 142, 8.06.95

Comunicação relativa à cooperação com os
tribunais nacionais

31.10.95 JO C 312, 23.11.95

Enquadramento dos auxílios estatais à I & D 20.12.95 JO C 45, 17.02.95

2. Casos em que a Comissão não levantou objecções sem dar início a um processo de
exame 

Alemanha

N/0621/94 04.01.1995 AUXÍLIO À I&D PARA UMA JO C 058 DE 08.03.1995
PRODUÇÃO ECOLÓGICA E QUE RESPEITE 
 O AMBIENTE (BERLIM-LESTE)

N/0664/94 17.01.1995 AUXÍLIOS AO MELHORAMENTO DAS JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)35 CONDIÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DOS
PRODUTOS SILVÍCOLAS (TURÍNGIA)
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N/0768/94 17.1.1995 REGIMES DE AUXÍLIOS À PRIVATIZAÇÃO JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)36 NOS NOVOS LÄNDER

N/0405/94 23.01.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
 AUTOMÓVEIS-STEUERFREIE RUCKLAGE 

1991 -VOLKSWAGEN

N/0524/94 23.01.1995 AUXÍLIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA JO C 265 DE 12.10.1995
COMUNITÁRIO A FAVOR DA REGIÃO DO 

 OBJECTIVO 5B DO LAND DA 
RENÂNIA-PALATINADO

N/0554/94 23.01.1995 PROGRAMA A FAVOR DA TECNOLOGIA JO C 062 DE 11.03.1995

N/563/A/94 23.01.1995 ORÇAMENTO PRE PARA 1995 JO C 265 DE 12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 FUNDO ESPECIAL A FAVOR DAS PME JO C 265 DE 12.10.1995
(BERLIM)

N/0700/94 23.01.1995 PROGRAMA A FAVOR DA COLOCAÇÃO JO C 265 DE 12.10.1995
EM EXPLORAÇÃO DE TERRENOS PARA 
A INDÚSTRIA, NO ÂMBITO DOS FUNDOS 
ESTRUTURAIS COM FINALIDADE REGIONAL 
(BAIXA SAXÓNIA)

N/0737/94 23.01.1995 AUXÍLIOS ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS NA 
ALEMANHA

N/0752/94 23.01.1995 AUXÍLIO À GESTÃO DO SISTEMA DE 
QUALIDADE NAS PME (NOVOS LÄNDER)

N/0770/94 23.01.1995 AUXÍLIO AO AMBIENTE: PROGRAMA LFA DE
PROTECÇÃO DO AMBIENTE

N/0784/93 23.01.1995 PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO E JO C 058 DE 08.03.1995
 TÉCNICA NAVAL

N/767/A/94 26.01.1995 INICIATIVAS NO SECTOR DO AMBIENTE JO C 265 DE 12.10.1995
(BERLIM-OESTE)

N/745/C/94 30.01.1995 PROGRAMA DE CONVERSÃO DO JO C 265 DE 12.10.1995
LAND DE HESSE

N/745/B/94 30.01.1995 PROGRAMA DO LAND DE HESSE A JO C 265 DE 12.10.1995
FAVOR DO ORDENAMENTO DE TERRENOS 
PARA FINS INDUSTRIAIS

N/0001/95 01.02.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)78 A FAVOR DA WARNOW WERFT

N/0007/95 01.02.1995 ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DO LAND JO C 265 DE 12.10.1995
DA RENÂNIA -PALATINADO A FAVOR 
DAS PME SITUADAS EM REGIÕES
DOS OBJECTIVOS 2 E 5B DO LAND NÃO 
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ELEGÍVEIS PARA AUXÍLIOS NACIONAIS 
COM FINALIDADE REGIONAL, NO ÂMBITO
DA ACÇÃO DE INTERESSE COMUM:
"MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS
ECONÓMICAS REGIONAIS"

N/0009/95 01.02.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)80 A FAVOR DO PEENE WERFT

N/0618/94 01.02.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE: JO C 265 DE 12.10.1995
 "UFP IV" (BERLIM-OESTE)

N/0622/94 01.02.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE: JO C 265 DE 12.10.1995
 "UFP III" (BERLIM-LESTE)

N/0722/94 01.02.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE: JO C 290 DE 01.11.1995
PROGRAMA UMWELTFORDERUNG

N/0619/94 07.02.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE:  JO C 265 DE 12.10.1995
[ZOW] (BERLIM-OESTE)

N/0733/94 07.02.1995 AUXÍLIO AOS INVESTIMENTOS NO JO C 265 DE 12.10.1995
SECTOR DO TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
(BRANDEBURGO)

N/767/B/94 07.02.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE:  JO C 265 DE 12.10.1995
[ZOW] (BERLIM-LESTE)

N/0084/94 13.02.1995 AUXÍLIO À INVESTIGAÇÃO DE BASE JO C 265 DE 12.10.1995
COM VISTA À UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

N/0772/94 13.02.1995 PROGRAMA A FAVOR DAS TECNOLOGIAS JO C 265 DE 12.10.1995
DA INFORMAÇÃO (BERLIM)

N/0550/94 14.02.1995 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NAS JO C 265 DE 12.10.1995
PME (TURÍNGIA)

N/175/A/94 14.02.1995 AUXÍLIOS À I&D NO SECTOR JO C 062 DE 11.03.1995
DOS TRANSPORTES PARA 1994-99

N/0534/94 16.02.1995 AUXÍLIO À PROMOÇÃO DAS 
MULHERES EM ZONAS RURAIS 
(SAXÓNIA)

N/0051/95 01.03.1995 PROGRAMA FEDERAL DE PROMOÇÃO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)190 DAS VENDAS DE EMPRESAS DA

ALEMANHA ORIENTAL EM CERTOS
MERCADOS OCIDENTAIS

N/0099/95 01.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)191 FERROVIÁRIOS A FAVOR DA KAELBLE 

GMEIDER GMBH
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N/0320/94 01.03.1995 PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO NO JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)185 DOMÍNIO DOS NOVOS MATERIAIS

N/0584/94 01.03.1995 REGIME DO LAND DE MECKLEMBURGO-
IP(95)186 POMERÂNIA OCIDENTAL A FAVOR DE 

PROJECTOS DE CONSOLIDAÇÃO
 
N/0641/93 01.03.1995 MEDIDAS A FAVOR DOS TRANSPORTES JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)175 MARÍTIMOS

NN/021/95 01.03.1995 PROGRAMA DE AUXÍLIO DO LAND DA JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)192 SAXÓNIA A FAVOR DA CRIAÇÃO DE 

POSTOS DE APRENDIZ

N/0119/95 08.03.1995 PROGRAMA FEDERAL A FAVOR DAS JO C 266 DE 13.10.1995
EMPRESAS AFECTADAS POR INUNDAÇÕES

N/745/D/94 08.03.1995 PROGRAMA DO LAND DE HESSE A JO C 266 DE 13.10.1995
FAVOR DA CRIAÇÃO DE CENTROS DE 
INOVAÇÃO REGIONAIS

N/745/E/94 08.03.1995 PROGRAMA DO LAND DE HESSE A JO C 266 DE 13.10.1995
FAVOR DAS INFRA-ESTRUTURAS 
PÚBLICAS DE TURISMO

N/0128/95 14.03.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)253 FAVOR DA ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0156/95 14.03.1995 AUXÍLIO NO SECTOR DOS PRODUTOS À JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)254 BASE DE METAIS NÃO FERROSOS À 

ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH

N/0761/94 24.03.1995 VERTENTE "CRIAÇÃO E CRESCIMENTO" 
DO PROGRAMA DE INCENTIVOS À 
ECONOMIA DO LAND DA 
RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA

N/0166/95 30.03.1995 PROGRAMA A FAVOR DO TRABALHO JO C 266 DE 13.10.1995
E DA TECNOLOGIA 1995-98

N/0006/95 04.04.1995 AUXÍLIO À I&D: PRODUÇÃO 2000 JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)351

N/0740/94 04.04.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [NÃO CECA] JO C 295 DE 10.11.1995
A FAVOR DA MANNESMANN-ROHREN-
WERKE SACHSEN GMBH

N/0161/95 06.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DO MELHORAMENTO  JO C 267 DE 14.10.1995
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DAS 
EMPRESAS [1995-2005] (TURÍNGIA)
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N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMA DE GARANTIAS ESTATAIS DO
IP(95)380 LAND DE SARRE

N/0052/95 12.04.1995 PROJECTO-PILOTO DE PREPARAÇÃO DE JO C 295 DE 10.11.1995
UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL E 
ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
NOS NOVOS LÄNDER

N/0081/95 12.04.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO DO LAND DE JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)382 BERLIM

N/0117/95 12.04.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO DO LAND JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)382 DA SAXÓNIA

N/0184/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BRANDEBURGO 
A FAVOR DA RECONVERSÃO DOS 
TRABALHADORES DAS PME 
NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A TÍTULO 
DO OBJECTIVO 1

N/0185/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BERLIM A FAVOR DA 
RECONVERSÃO DOS TRABALHADORES 
DAS PME NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A 
TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0186/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE MECKLEMBURGO-
POMERÂNIA OCIDENTAL A FAVOR DA 
RECONVERSÃO DOS TRABALHADORES 
DAS PME NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A 
TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0187/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE TURÍNGIA A 
FAVOR DA RECONVERSÃO DOS 
TRABALHADORES DAS PME NO 
ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A TÍTULO 
DO OBJECTIVO 1

N/0188/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE SAXÓNIA-ANHALT 
A FAVOR DA RECONVERSÃO DOS 
TRABALHADORES DAS PME NO ÂMBITO DE 
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0189/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA SAXÓNIA A FAVOR DA 
RECONVERSÃO DOS TRABALHADORES 

 DAS PME NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A 
TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0190/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BRANDEBURGO 
A FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE 
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1
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N/0191/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND  DE BERLIM A FAVOR DA 
CONTRATAÇÃO DE DESEMPREGADOS 
NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A 
TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0192/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE MECKLEMBURGO-
POMERÂNIA OCIDENTAL A FAVOR DA 
CONTRATAÇÃO DE DESEMPREGADOS 
NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A TÍTULO 
DO OBJECTIVO 1

N/0193/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA TURÍNGIA 
A FAVOR DA CONTRATAÇÃO 
DE DESEMPREGADOS NO ÂMBITO 
DE INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0194/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA SAXÓNIA-ANHALT 
A FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE 
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0195/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA SAXÓNIA A 
FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0196/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BAVIERA A FAVOR 
DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR ANTIGOS 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES
A TÍTULO DOS OBJECTIVOS 2 E 5B

N/0197/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BRANDEBURGO A 
FAVOR DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR 
ANTIGOS DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0198/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE BERLIM A FAVOR 
DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR ANTIGOS 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES
A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0199/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE MECKLEMBURGO-
POMERÂNIA OCIDENTAL A FAVOR DA CRIAÇÃO 
DE EMPRESAS POR ANTIGOS DESEMPREGADOS NO
ÂMBITO DE INTERVENÇÕES A TÍTULO DO
OBJECTIVO 1

N/0200/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DE TURÍNGIA A FAVOR 
DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR ANTIGOS 
DESEMPREGADOS NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES
A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0201/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA SAXÓNIA-ANHALT 
A FAVOR DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR 
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ANTIGOS DESEMPREGADOS NO ÂMBITO
DE INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0202/95 12.04.1995 MEDIDAS DO LAND DA SAXÓNIA A 
FAVOR DA CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR 
ANTIGOS DESEMPREGADOS NO ÂMBITO
DE INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 1

N/0203/95 12.04.1995 PROGRAMA DE AUXÍLIO DO LAND DE 
TURÍNGIA A FAVOR DA CRIAÇÃO DE 
POSTOS DE APRENDIZ

N/0204/95 12.04.1995 PROGRAMAS DO LAND DA RENÂNIA DO 
NORTE-VESTEFÁLIA RELATIVOS A MEDIDAS 
DE FORMAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO 
NO ÂMBITO DE INTERVENÇÕES 
A TÍTULO DOS OBJECTIVOS 2 E 5B

N/0205/95 12.04.1995 PROGRAMAS DO LAND DA RENÂNIA DO 
NORTE-VESTEFÁLIA RELATIVOS A MEDIDAS 
DE FORMAÇÃO NAS PME NO ÂMBITO DE 
INTERVENÇÕES A TÍTULO DO OBJECTIVO 5B

N/0227/95 12.04.1995 LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE ÁGUAS JO C 267 DE 14.10.1995
RESIDUAIS (TURÍNGIA)

N/0127/95 03.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS COMPONENTES JO C 272 DE 18.10.1995
DE CONSTRUÇÃO A FAVOR DA 
BRANDEBURGER BAUELEMENTE

N/0240/95 03.05.1995 AUXÍLIO À CRIAÇÃO DE POSTOS DE 
APRENDIZ NAS PME (SAXÓNIA-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 AUXÍLIO A UMA EMPRESA DE MATERIAL 
TÉCNICO (SAXÓNIA-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR ECOLÓGICO: 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (BAIXA SAXÓNIA)

N/0345/95 03.05.1995 AUXÍLIO À PROMOÇÃO DAS VENDAS DE 
BENS DE CONSUMO (EX-RDA)

N/0074/95 10.05.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO DO LAND DA JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)460 SAXÓNIA-ANHALT

N/0355/95 18.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A FAVOR DA 
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.05.1995 AUXÍLIO À KUAGTEXTIL GMBH (KONZ)

N/0075/95 23.05.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)503 DO LAND DE MECKLEMBURGO-

POMERÂNIA OCIDENTAL
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NN/073/95 23.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DAS PME JO C 324 DE 05.12.1995
IP(95)508 (BERLIM)

N/0663/94 06.06.1995 AUXÍLIOS À I&D (BAIXA SAXÓNIA) JO C 324 DE 05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DA UTILIZAÇÃO JO C 290 DE 01.11.1995
RACIONAL DA ENERGIA E DAS FONTES 
DE ENERGIA RENOVÁVEIS

N/0371/95 06.06.1995 REDE DE INVESTIGAÇÃO ALEMÃ JO C 324 DE 05.12.1995

N/0181/95 07.06.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO DO LAND DE JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)561 BRANDEBURGO

N/0376/95 07.06.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)565 FAVOR DA JOS L. MEYER GMBH (INDONÉSIA)

NN/001/95 07.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)566 [AUXÍLIOS SUAVES] (HESSE)

NN/002/95 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO
IP(95)567 A FAVOR DA BUNA GMBH

NN/003/95 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO
IP(95)567 A FAVOR DA SACHSISCHEOLEFINWERKE

N/0019/95 27.06.1995 AUXÍLIOS AOS INVESTIMENTOS A FAVOR
DE CENTROS DE INVESTIGAÇÃO NÃO 
UNIVERSITÁRIOS (SAXÓNIA)

N/0084/95 21.06.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)622 FAVOR DO VOLKSWERFT

N/0306/95 28.06.1995 FUNDO DE AUXÍLIO À ECONOMIA NO 
DOMÍNIO DA ECOLOGIA - ORIENTAÇÕES 
"NOVAS TECNOLOGIAS DO AMBIENTE" 
(BAIXA SAXÓNIA)

N/0307/95 28.06.1995 FUNDO DE AUXÍLIO À ECONOMIA NO 
DOMÍNIO DA ECOLOGIA - ORIENTAÇÕES 
"ECONOMIA E AMBIENTE" (BAIXA SAXÓNIA)

 
N/0340/95 28.06.1995 PROJECTO-PILOTO A FAVOR DAS PME JO C 295 DE 10.11.1995

(BAVIERA)

N/0458/95 04.07.1995 PROGRAMA PARA A CRIAÇÃO DE JO C 290 DE 01.11.1995
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
COMPLEMENTAR EM MECKLEMBURGO-
POMERÂNIA OCIDENTAL

N/0344/95 05.07.1995 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO REGIONAL 
(RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA)
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N/0071/95 06.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO JO C 276 DE 21.10.1995
DESENVOLVIMENTO
DAS TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS (BERLIM)

N/0377/95 06.07.1995 PROGRAMA DE INOVAÇÃO JO C 335 DE 13.12.1995
( BADE-VURTEMBERGA)

N/0169/95 19.07.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)773 DA KRUPP HOESCH STAHLAG

N/0170/95 19.07.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)773 DA THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.07.1995 PROGRAMA DE CRÉDITO DO LAND JO C 290 DE 01.11.1995
DA BAVIERA A FAVOR DAS CLASSES 
MÉDIAS

N/0549/95 24.07.1995 PROGRAMA PME - FEIRAS JO C 276 DE 21.10.1995
(SAXÓNIA ANHALT)

N/0555/95 24.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TRATAMENTO JO C 276 DE 21.10.1995
DE RESÍDUOS ABFALL-
BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT

N/0381/95 26.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DA I & D JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)836

N/0453/95 26.07.1995 AUXÍLIO ESTATAL À BRAUEREI GOTHA JO C 276 DE 21.10.1995

N/0510/95 26.07.1995 PROGRAMA DE AUXÍLIO A CAPITAIS 
IP(95)839 PRÓPRIOS NOS NOVOS LÄNDER

N/0309/95 01.08.1995 PROGRAMA BÁVARO DE EMPRÉSTIMOS À JO C 318 DE 29.11.1995
 PROTECÇÃO CONTRA O RUÍDO E AS 

VIBRAÇÕES E PARA A RECOLHA 
REGULAMENTAR DE RESÍDUOS DE EMPRESAS

N/0540/95 01.08.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA MECÂNICA JO C 295 DE 10.11.1995
A FAVOR DA OBTMANAGEMENT

N/0380/95 05.09.1995 GARANTIAS DO LAND DE BADE JO C 318 DE 29.11.1995
-VURTEMBERGA A FAVOR DO 
LANDESKREDITBANK

N/0590/95 05.09.1995 MEDIDAS A FAVOR DA MICRO- JO C 324 DE 05.12.1995
ELECTRÓNICA

N/0663/95 05.09.1995 AUXÍLIO ESTATAL AO SECTOR DA JO C 298 DE 11.11.1995
CONSTRUÇÃO A FAVOR DA 
JANEBA BAU GMBH

N/0559/95 12.09.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA JO C 324 DE 05.12.1995
KEIPER RECARO REMSCHELD
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N/0588/95 12.09.1995 AUXÍLIO À I&D: REALIZAÇÃO E JO C 290 DE 01.11.1995
INOVAÇÃO NO DOMÍNIO DO 
TELETRABALHO (BAVIERA)

N/0591/95 12.09.1995 AUXÍLIOS AO SECTOR DA JO C 298 DE 11.11.1995
MICROELECTRÓNICA

N/0572/95 20.09.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A
IP(95)1009 FAVOR DE MTW SCHIFFSWERFTGMBH

N/0637/95 20.09.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A FAVOR 
IP(95)1010 DO KVAERNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.09.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CERÂMICA A JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)1011 FAVOR DA WINTERLING PORZELAN AG

N/0700/95 20.09.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A FAVOR 
IP(95)1013 DE ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 02.10.1995 ORIENTAÇÕES NO SECTOR DA ENERGIA 
(BAIXA SAXÓNIA)

N/0748/95 02.10.1995 AUXÍLIO ÀS PME (HAMBURGO) JO C 335 DE 13.12.1995

N/646/A/95 04.10.1995 FUNDO DE REFORÇO DO CAPITAL 
PRÓPRIO DAS EMPRESAS DOS NOVOS 
LÄNDER : PROGRAMA DA KREDITANSTALT 
FÜR WIEDERAUFBAU

N/646/B/95 04.10.1995 FUNDO DE REFORÇO DO CAPITAL 
PRÓPRIO DAS EMPRESAS DOS NOVOS 
LÄNDER : PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS 
BONIFICADOS DO DEUTSCHE 
AUSGLEICHSBANK

N/0742/95 09.10.1995 INVESTIMENTOS A FAVOR DE PEQUENAS
INSTALAÇÕES HIDROELÉCTRICAS 
(BAVIERA)

N/0573/95 13.10.1995 UTILIZAÇÃO RACIONAL DA ENERGIA E 
FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS 
(BADE-VURTEMBERGA)

N/0717/95 13.10.1995 MEDIDA A FAVOR DA ENERGIA 
REUTILIZÁVEL

N/0688/95 18.10.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL 
IP(95)1142 [Nº 7 DO ARTº 4º DA SÉTIMA DIRECTIVA]

A FAVOR DA CHINA

N/0747/95 18.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO JO C 335 DE 13.12.1995
IP(95)1143 A FAVOR DA BRANDEBURGER 

TIEFBAU GMBH
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N/0627/95 06.11.1995 PROGRAMA DE INVESTIMENTO DO LAND 
DE MECKLEMBURGO-POMERÂNIA 
OCIDENTAL A FAVOR DAS PME

N/0628/95 06.11.1995 AUXÍLIOS A INICIATIVAS DE CRIAÇÃO 
DE PRIMEIROS EMPREGOS EM
MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL

N/0845/95 06.11.1995 AUXÍLIO À CRIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE 
SISTEMAS DE QUALIDADE NAS PME 
(NOVOS LÄNDER)

N/0801/95 14.11.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A
IP(95)1253 FAVOR DA VOLKSWERFTSTRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO 
DOS NOVOS MATERIAIS (BAVIERA)

N/0827/95 16.11.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO A 
FAVOR DA AHG BAUSTOFFELATZ 
STACHE GMBH (BRANDEBURGO)

N/0638/95 21.11.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO DO LAND 
DA SAXÓNIA

N/0709/95 21.11.1995 AUXÍLIO ÀS PME ATRAVÉS DA 
MITTELSTÄNDISCHE 
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT 
(SAXÓNIA ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIOS À INFORMAÇÃO 
NO DOMÍNIO DAS TECNOLOGIAS DA 
COMUNICAÇÃO

N/0770/95 23.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIOS A JOVENS 
EMPRESAS ORIENTADAS PARA O SECTOR DA 
TECNOLOGIA (BAVIERA)

N/494/A/95 29.11.1995 PRORROGAÇÃO/ ALTERAÇÃO DO 
PRÉMIO FISCAL AO INVESTIMENTO A FAVOR 
DOS NOVOS LÄNDER

N/0536/95 29.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DA CONSTRUÇÃO 
IP(95)1326 NAVAL NA ALEMANHA -1995

N/710/C/95 29.11.1995 EXTENSÃO DO PRÉMIO FISCAL AO 
INVESTIMENTO A FAVOR DE EMPRESAS DO 
SECTOR DO COMÉRCIO DOS NOVOS 
LÄNDER

N/0767/95 29.11.1995 AUXÍLIOS À REESTRUTURAÇÃO DAS PME 
(SAXÓNIA)
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N/0797/95 29.11.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A 
FAVOR DO KVAERNER WARNOWWERFT

N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENTO TÉCNICO NA ZONA 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
ENNSHAFEN

N/0928/95 04.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DE NOVOS 
PRODUTOS E PROCESSOS (SAXÓNIA)

N/0929/95 04.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DE PROJECTOS NO 
DOMÍNIO DAS TECNOLOGIAS DE 
INOVAÇÃO (SAXÓNIA)

N/0660/95 06.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS A FAVOR DA DAIMLER BENZ 
(BERLIM)

N/0867/95 06.12.1995 AUXÍLIO ESTATAL AO SECTOR DA 
CONSTRUÇÃO A FAVOR DA GLASWERK 
SCHONBORN GMBH

N/0896/95 06.12.1995 AUXÍLIO ÀS PME PARA A VENDA DE 
PRODUTOS LOCAIS

N/0053/95 07.12.1995 AUXÍLIO À UTILIZAÇÃO DE CARBURANTE
BIOLÓGICO 
(MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL)

NN/074/95 20.12.1995 FUNDO DE CONSOLIDAÇÃO DAS EMPRESAS 
(TURÍNGIA)

N/0362/95 20.12.1995 GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DA BAIXA 
SAXÓNIA A FAVOR DE EMPRESAS DA 
EUROPA CENTRAL E ORIENTAL E DO 
SUDESTE ASIÁTICO

N/0621/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DAS FIBRAS SINTÉTICAS 
A FAVOR DA TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA MECÂNICA A 
FAVOR DA WILHELM 
MASHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
A FAVOR DA MUHL PRODUCT & SERVICE 
UND THURINGER BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL

N//0846/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA MECÂNICA 
A FAVOR DA GRAFF GMBH
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N/0883/95 20.12.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL 
[Nº 5 DO ARTº 4º DA SÉTIMA DIRECTIVA]

N/0868/95 21.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
A FAVOR DA BETONWERK MUNK UND 
SCHROEDER GMBH

N/0869/95 21.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 
A FAVOR DA BAUTON RATIONNELLES 
BAUEN GMBH

N/0918/95 21.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DE PRODUTOS À
 BASE DE METAIS NÃO FERROSOS A 
FAVOR DA ALUHETT 
ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 PROGRAMA FEDERAL A FAVOR DA 
PROMOÇÃO DAS VENDAS DE EMPRESAS 
DA ALEMANHA ORIENTAL EM CERTOS 
MERCADOS OCIDENTAIS

Áustria

N/0318/95 06.06.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO PRE-PME JO C 290 DE 01.11.1995

N/0315/95 07.06.1995 PROGRAMA REGIONAL PRE JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)563

N/0347/95 20.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DA INOVAÇÃO,
DA TECNOLOGIA E DA I&D JO C 324 DE 05.12.1995

N/0216/95 28.06.1995 MODALIDADES GERAIS DO LAND DE 
BAIXA ÁUSTRIA RELATIVAS À 
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS

N/226/A/95 28.06.1995 PRÉMIO AO INVESTIMENTO DO 
LAND DE BAIXA ÁUSTRIA

N/226/B/95 28.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DA IMPLANTAÇÃO 
DE EMPRESAS DO LAND DE 
BAIXA ÁUSTRIA

N/0164/95 28.06.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO AO INVESTIMENTO 
DO LAND DE BAIXA ÁUSTRIA

N/0319/95 04.07.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO PRE JO C 324 DE 05.12.1995

N/0135/95 26.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
IP(95)833 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA OPEL JO C 310 DE 22.11.95

ÁUSTRIA: REGIME DE I&D DA CIDADE DE VIENA ; 
LEI RELATIVA ÀS GARANTIAS DE 1977

N/0580/95 01.08.1995 PROGRAMA PRE NO SECTOR DO TURISMO
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N/0582/95 01.08.1995 PROGRAMA DO LAND DE BURGEN
A FAVOR DO TURISMO

N/0589/95 01.08.1995 PROGRAMA DE PRÉMIOS AO 
INVESTIMENTO DO LAND DE BURGEN

N/0837/95 29.11.1995 ALTERAÇÃO TÉCNICA DO MAPA DAS 
REGIÕES ASSISTIDAS AUSTRÍACAS 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
ENNSHAFEN

N/0104/95 06.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS INFRA-ESTRUTURAS 
TURÍSTICAS

N/0105/95 06.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DA PROMOÇÃO 
DO TURISMO-TOP

Bélgica

N/0727/94 23.01.1995 AUXÍLIO À PROMOÇÃO DO COMÉRCIO 
EXTERNO [DECRETO DE 13.01.94] 
(REG.BRUXELAS-CAP.)

N/0321/95 12.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR TÊXTIL A JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)383 FAVOR DA EM-FILATURE

N/0298/95 06.06.1995 AUXÍLIOS A EMPRESAS SINISTRADAS JO C 272 DE 18.10.1995
POR INUNDAÇÕES

N/0285/95 05.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO AÇO A FAVOR 
DA ALZ GENK

N/0297/95 05.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO AÇO 
[ARTº 3º, CECA] A FAVOR DA SIDMAR

N/307/B/93 05.07.1995 REVISÃO DAS ZONAS DE JO C 318 DE 29.11.1995
IP(95)697 DESENVOLVIMENTO (EXCEPTO HAINAUT)

N/0241/95 19.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 5 DE 10.01.1996
IP(95)774 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA 

FORD WERKE AG

N/0605/95 26.07.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A 
IP(95)842 FAVOR DA VLAAMSE SCHEEPSBOUW 

MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 MEDIDA "NIVELINVEST" - INICIATIVA 
IP(95)1326 COMUNITÁRIA RESIDER 

(REGIÃO DA VALÓNIA)

N/0766/94 29.11.1995 MEDIDA "INVEST" NA BACIA INDUSTRIAL
IP(95)1326 DO MEUSE-VESDRE (OBJ. 2) - 

(REGIÃO DA VALÓNIA)
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N/0372/94 29.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO "A.I.D.E" A EMPRESAS 
DA BACIA DO MEUSE-VESDRE (OBJ. 2) - 
(REGIÃO DA VALÓNIA)

N/0361/94 29.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO "A.I.D.E."A EMPRESAS 
(OBJ. 5B) - (REGIÃO DA VALÓNIA)

NN/057/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO AÇO A FAVOR DA
COCKERIL SAMBRE

Dinamarca

N/0605/94 13.01.1995 AUXÍLIOS À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO JO C 265 DE 12.10.1995

N/0002/95 01.02.1995 EXTENSÃO DO REGIME DE AUXÍLIO A JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)79 ESTALEIROS NAVAIS

N/778/A/94 23.03.1995 AUXÍLIO À I&D : REGIME FISCAL JO C 266 DE 13.10.1995

N/778/B/94 23.03.1995 AUXÍLIO À I&D: PRORROGAÇÃO JO C 266 DE 13.10.1995
PARA 1995 DA LEI FISCAL

N/0698/94 12.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO JO C 267 DE 14.10.1995
DE ENERGIA

N/0714/94 03.05.1995 MEDIDAS A FAVOR DO TURISMO JO C 272 DE 18.10.1995

N/0528/94 23.05.1995 PROGRAMA "ENERGIA 2000" : JO C 290 DE 01.11.1995
IP (95)502 NOVAS TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS

N/0391/95 21.06.1995 AUXÍLIOS A FUNDOS DE GARANTIA JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)625

N/0155/95 28.06.1995 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL DINAMARQUÊS JO C 272 DE 18.10.1995

N/0459/95 19.07.1995 REGIME DE IMPOSTOS AMBIENTAIS JO C 324 DE 05.12.1995
IP(95)777 E ISENÇÕES

N/0471/95 01.08.1995 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO DE JO C 318 DE 29.11.1995
PELES

N/0460/94 01.08.1995 PROJECTO DE RENOVAÇÃO E PROJECTOS JO C 324 DE 05.12.1995
DE DEMONSTRAÇÃO NO ESTRANGEIRO

N/0538/95 12.09.1995 AUXÍLIO À APLICAÇÃO DE LASER JO C 324 DE 05.12.1995
EM INDÚSTRIAS PESADAS

N/0541/95 02.10.1995 MEDIDAS NO SECTOR DO TURISMO JO C 335 DE 13.12.1995

Espanha

N/0696/93 17.01.1995 AUXÍLIOS DO IFA PARA 1993 (ANDALUZIA)
IP(95)33
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N/0462/94 17.01.1995 AUXÍLIOS À PROMOÇÃO DA ANDALUZIA
IP(95)33

N/0106/94 23.01.1995 AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DE JO C 058 DE 08.03.1995
EMPRESAS IMPLANTADAS NO 
"PARQUE CARTUJA 93" (ANDALUZIA)

N/0551/94 23.01.1995 AUXÍLIOS AO INVESTIMENTO A FAVOR 
DAS PME (CASTILLA-LA MANCHA)

N/0628/94 01.02.1995 AUXÍLIOS A EMPRESAS DO SECTOR 
FLORESTAL (ILHAS BALEARES)

N/0665/94 07.02.1995 AUXÍLIOS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL JO C 265 DE 12.10.1995
(CANÁRIAS)

N/0721/94 07.02.1995 MEDIDAS A FAVOR DE COOPERATIVAS JO C 265 DE 12.10.1995
E SOCIEDADES ANÓNIMAS (CATALUNHA)

N/0448/94 09.02.1995 SEIS PROGRAMAS A FAVOR DAS PME JO C 265 DE 12.10.1995
(PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS)

N/0033/95 09.02.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO 
(CATALUNHA)

N/260/A/94 13.02.1995 PROJECTOS CONCERTADOS DE I&D: 
EMPRÉSTIMOS SEM JUROS

N/0067/95 20.02.1995 AUXÍLIOS À INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
[PRIB] (ILHAS BALEARES)

N/0450/94 28.02.1995 AUXÍLIOS AO EMPREGO (CANÁRIAS) JO C 265 DE 12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 PROGRAMA DE AUXÍLIO À I&D 
(LA RIOJA)

N/0068/95 13.03.1995 MEDIDAS NA ZONA DE PROMOÇÃO 
ECONÓMICA (VALÊNCIA) JO C 266 DE 13.10.1995

N/0080/95 13.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO A JO C 266 DE 13.10.1995
FAVOR DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
(VALÊNCIA)

N/0046/95 21.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO JO C 266 DE 13.10.1995
(VALÊNCIA)

N/0066/95 21.03.1995 MEDIDAS NO SECTOR DA ENERGIA JO C 266 DE 13.10.1995
(VALÊNCIA)

N/0079/95 21.03.1995 AUXÍLIOS À REALIZAÇÃO DE PROJECTOS JO C 266 DE 13.10.1995
NOS SECTORES DO AMBIENTE E DA 
ENERGIA (ILHAS BALEARES)
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N/0078/95 21.03.1995 AUXÍLIOS ECONÓMICOS À PROMOÇÃO JO C 266 DE 13.10.1995
COMERCIAL [PRIB] (ILHAS BALEARES)

N/0138/95 21.03.1995 AUXÍLIO AOS SECTORES DA INDÚSTRIA JO C 266 DE 13.10.1995
COMERCIAL E DOS SERVIÇOS
(ILHAS BALEARES)

N/0235/95 03.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 267 DE 14.10.1995
DE JOVENS (GALIZA)

N/0233/95 03.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME (MADRID)

N/0215/95 03.04.1995 AUXÍLIOS AO EMPREGO DE JO C 267 DE 14.10.1995
DESEMPREGADOS DE LONGA 
DURAÇÃO (GALIZA)

N/0234/95 03.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL (ILHAS BALEARES)

N/0020/95 03.04.1995 AUXÍLIOS AO SECTOR INDUSTRIAL PARA JO C 267 DE 14.10.1995
A PROMOÇÃO DA QUALIDADE INDUSTRIAL 
(LA RIOJA)

N/0039/95 04.04.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO DE BARCOS JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)353 DE PESCA - CAMARÕES; MEMBROS DA 

ASEGA (GALIZA)

N/0083/95 12.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 267 DE 14.10.1995
AUTOMÓVEIS A FAVOR DA 
FASA-RENAULT SA

N/0174/95 12.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DO TURISMO JO C 267 DE 14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 AUXÍLIO A FAVOR DA FORMAÇÃO JO C 267 DE 14.10.1995
PROFISSIONAL (GALIZA)

N/0250/95 12.04.1995 RENOVAÇÃO DOS IMÓVEIS EM ZONAS JO C 276 DE 21.10.1995
RURAL

N/0251/95 12.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DE ESTABELECIMEN- JO C 276 DE 21.10.1995
TOS TURÍSTICOS (CANÁRIAS)

N/0252/95 12.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DE EMPRESAS JO C 276 DE 21.10.1995
TURÍSTICAS, DE LAZER E DE RESTAURAÇÃO
(CANÁRIAS)

N/0253/95 12.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DO MELHORAMENTO JO C 276 DE 21.10.1995
 DAS INSTALAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS
 DE ALOJAMENTO TURÍSTICO

N/0023/95 26.04.1995 PROGRAMA PITMA II JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)398
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N/0065/95 03.05.1995 SUBVENÇÕES NO SECTOR DO JO C 272 DE 18.10.1995
ARTESANATO (ESTREMADURA)

N/0072/95 03.05.1995 AUXÍLIOS AOS INVESTIMENTOS JO C 276 DE 21.10.1995
(VALENÇA)

N/0092/95 03.05.1995 AUXÍLIO À PROTECÇÃO DO AMBIENTE JO C 276 DE 21.10.1995
(VALENÇA)

N/0275/95 03.05.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO 
(MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO
A FAVOR DE ESTABELECIMENTOS 
TURÍSTICOS

N/0782/94 18.05.1995 AUXÍLIOS ÀS INFRA-ESTRUTURAS JO C 276 DE 21.10.1995
TURÍSTICAS DE DONANA (ANDALUZIA)

N/0329/95 18.05.1995 AUXÍLIOS AO DESENVOLVIMENTO DE JO C 276 DE 21.10.1995
REDES DE GÁS (PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS)

N/0341/95 18.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DE UM 
PROGRAMA DE ACÇÃO TECNOLÓGICO [PCTI]

N/0351/95 18.05.1995 PROGRAMA REGIONAL A FAVOR DAS JO C 276 DE 21.10.1995
EMPRESAS (CANTÁBRIA)

N/0552/94 06.06.1995 AUXÍLIO À INVESTIGAÇÃO: 
DIVERSIFICAÇÃO E INOVAÇÃO (VALENÇA)

N/0401/95 21.06.1995 PROGRAMA A FAVOR DA FORMAÇÃO JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)626 PROFISSIONAL (MÚRCIA)

N/0402/95 21.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DA FORMAÇÃO JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)626 PROFISSIONAL (VALENÇA)

N/0522/95 04.07.1995 AUXÍLIO À I&D : INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (CATALUNHA)

N/230/A/95 04.07.1995 REGIME QUADRO DOS AUXÍLIOS À JO C 335 DE 13.12.1995
INICIATIVA COMUNITÁRIA LEADER II

N/0382/95 04.07.1995 AUXÍLIOS NO SECTOR INDUSTRIAL JO C 276 DE 21.10.1995
(ANDALUZIA)

N/0021/95 05.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO DESENVOLVIMENTO JO C 298 DE 11.11.1995
DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (GALIZA)

N/0404/95 05.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 276 DE 21.10.1995
IP(95)705 (ARAGÃO)
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N/0342/95 11.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO A JO C 324 DE 05.12.1995
FAVOR DE NOVAS INFRA-ESTRUTURAS 
TURÍSTICAS

N/0410/95 11.07.1995 AUXÍLIOS AO SECTOR DAS JO C 324 DE 05.12.1995
TELECOMUNICAÇÕES

N/0413/95 19.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DE EMPRESAS JO C 318 DE 29.11.1995
IP(95)775 JORNALÍSTICAS (GALIZA)

N/0432/95 19.07.1995 AUXÍLIOS AO EMPREGO JO C 324 DE 05.12.1995
IP(95)776 PARA 1995 (MÚRCIA)

N/0444/94 24.07.1995 AUXÍLIOS ÀS PME (ARAGÃO) JO C 276 DE 21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO TURISMO JO C 324 DE 05.12.1995
(CANTÁBRIA)

N/0328/95 24.07.1995 PROGRAMA DE AUXÍLIOS À JO C 290 DE 01.11.1995
 INVESTIGAÇÃO (ASTÚRIAS)

N/0350/95 26.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO E JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)834 DA FORMAÇÃO (CANTÁBRIA)

N/0379/95 26.07.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)835 A FAVOR DOS ARMADORES ESPANHÓIS

N/0403/95 26.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 335 DE 13.12.1995
IP(95)834 (VALENÇA)

N/0532/95 26.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)834 PARA 1995 (ANDALUZIA)

N/0553/95 26.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DA FORMAÇÃO JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)834 PROFISSIONAL (ARAGÃO)

N/0269/95 01.08.1995 MEDIDAS NO SECTOR COMERCIAL JO C 298 DE 11.11.1995
A FAVOR DAS PME (CASTELA-LEÃO)

N/0270/95 01.08.1995 MEDIDAS A FAVOR DE ASSOCIAÇÕES COM JO C 298 DE 11.11.1995
CARÁCTER COMERCIAL (CASTELA-LEÃO)

N/0313/95 01.08.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME 
(ESTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 MEDIDAS A FAVOR DO ARTESANATO JO C 298 DE 11.11.1995
(CANTÁBRIA)

N/0417/95 01.08.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS COMPONENTES JO C 295 DE 10.11.1995
AUTOMÓVEIS A FAVOR DO 
GRUPO ESPAÑA SA

N/0576/95 01.08.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO ARTESANATO JO C 290 DE 01.11.1995
(ARAGÃO)
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N/0581/95 01.08.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME 
(PAÍS BASCO)

N/0145/95 05.09.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO GÁS NATURAL: JO C 290 DE 01.11.1995
SEGUNDA FASE DE EXPANSÃO DO 
GASODUTO VALENÇA-ORIHUELA

N/0412/95 12.09.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR JO C 290 DE 01.11.1995
INDUSTRIAL (ILHAS BALEARES)

N/0422/95 12.09.1995 PROGRAMA A FAVOR DO EMPREGO DE JO C 290 DE 01.11.1995
JOVENS (MÚRCIA)

N/0630/95 12.09.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 290 DE 01.11.1995
(ANDALUZIA)

NN/080/95 20.09.1995 AUXÍLIO ÀS EMPRESAS PARA O JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)1016 MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO 

AMBIENTE (CASTELA-LEÃO)

N/0606/95 02.10.1995 PRORROGAÇÃO DO PROGRAMA DE 
MELHORAMENTO DAS CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO DO
SECTOR INDUSTRIAL (PAÍS BASCO)

N/0607/95 02.10.1995 AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS INVESTIMENTOS 
INDUSTRIAIS

E/0012/91 04.10.1995 PROGRAMA NACIONAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

N/0732/95 04.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DA CONSTRUÇÃO 
NAVAL

N/0545/95 09.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME (ARAGÃO) JO C 335 DE 13.12.1995

N/0564//95 13.10.1995 INVESTIMENTOS NO SECTOR DA 
DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL (PAÍS BASCO)

N/0378/95 18.10.1995 AUXÍLIO AO MELHORAMENTO DAS 
IP(95)1141 CONDIÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO

DOS PRODUTOS SILVÍCOLAS

N/0640/95 16.11.1995 AUXÍLIOS CIRIT-CIDEM À I&D PARA O 
EMPREGO DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS 
(CATALUNHA)

N/0312/95 29.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DOS PRODUTOS 
FLORESTAIS (GALIZA)

N/0421/95 05.12.1995 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL (MÚRCIA)
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N/0831/95 06.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS NOVAS EMPRESAS
(ANDALUZIA)

N/500/C/95 07.12.1995 MELHORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE CEREAIS, ÁGUAS MINERAIS, PASTELARIA
INDUSTRIAL, CHOCOLATE, CARAMELOS 
E SORVETES

N/0895/95 07.12.1995 AUXÍLIOS À CRIAÇÃO DE EMPREGOS 
ESTÁVEIS EM SECTORES E ACTIVIDADES 
CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 AUXÍLIO À PROMOÇÃO DO SECTOR 
INDUSTRIAL

N/538/95 20.12.1995 AUXÍLIO NO SECTOR DOS VEÍCULOS 
IP(95)1444 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA FORD ESPAÑA

N/0924/95 20.12.1995 AUXÍLIO A TRABALHADORES POR CONTA 
PRÓPRIA (CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 AUXÍLIOS A DESEMPREGADOS DE 
LONGA DURAÇÃO

N/0420/95 21.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO (MÚRCIA)

Finlândia

N/0115/95 14.03.1995 AUXÍLIOS AO EMPREGO JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)252

N/0857/95 29.11.1995 AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO 
DAS PME

França

N/0708/94 10.01.1995 REGIMES DE AUXÍLIOS DA JO C 062 DE 11.03.1995
ILHA DA REUNIÃO

N/0712/94 10.01.1995 CRIAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE 
CONVERSÃO NA BACIA DAS MINAS 
DE POTASSA DA ALSÁCIA

N/0425/94 13.01.1995 DOTAÇÃO RELATIVA A 1994 A FAVOR JO C 215 DE 19.08.1995
DAS SOCIEDADES DE CONVERSÃO DAS 
"CHARBONNAGES DE FRANCE" "SOFIREM" 
E "FINORPA"

N/0716/94 26.01.1995 AUXÍLIO AO MELHORAMENTO DA JO C 324 DE 05.12.1995
ENGENHARIA FINANCEIRA DAS 
EMPRESAS (GUADALUPE)

N/0715/94 30.01.1995 AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DO JO C 324 DE 05.12.1995
SECTOR DO TURISMO (GUADALUPE)

25° REL. CON. 1995



APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 273

N/0717/94 30.01.1995 DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL DE JO C 324 DE 05.12.1995
RISCO ATRAVÉS DE UMA SUBVENÇÃO À 
SAGIPAR (GUADALUPE)

N/0027/94 01.02.1995 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
PME-PMI

N/0758/94 13.02.1995 ALTERAÇÃO DAS MODALIDADES DE JO C 215 DE 19.08.1995
INTERVENÇÃO DA SOFIREM

N/0762/94 13.02.1995 SOCIEDADE DE CONVERSÃO DOS GRUPOS JO C 215 DE 19.08.1995
SIDERÚRGICOS SODIE : 
DOTAÇÃO RELATIVA A 1993

N/0004/95 23.02.1995 REFINANCIAMENTO DO REGIME 
ATOUT-PUMA PARA 1995

N/0005/95 23.02.1995 REFINANCIAMENTO DO REGIME GRANDES JO C 265 DE 12.10.1995
PROJECTOS INOVADORES PARA 1995

N/0637/94 28.02.1995 TAXA PARAFISCAL SOBRE OS JO C 324 DE 05.12.1995
ESPECTÁCULOS

N/0063/95 01.03.1995 CRIAÇÃO DE UM FUNDO ESTRATÉGICO JO C 324 DE 05.12.1995
PARA A GUIANA

N/0124/95 03.03.1995 ESTIMATIVA DOS MEIOS DE INTERVENÇÃO 
PARA 1995 DOS GRUPOS INDUSTRIAIS 
PÚBLICOS EXCEPTO SIDERURGIA 
CARBONÍFERA

N/0064/95 14.03.1995 CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE GARANTIA JO C 324 DE 05.12.1995
DA GUIANA

N/0724/94 14.03.1995 PRÉMIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NOS
DEPARTAMENTOS ULTRAMARINOS JO C 324 DE 05.12.1995

N/0030/95 22.03.1995 RENOVAÇÃO DA TAXA PARAFISCAL JO C 266 DE 13.10.1995
SOBRE A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

N/0070/95 12.04.1995 REGIMES "FACT" E "ACE" : FUNDO DE JO C 276 DE 21.10.1995
MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E AUXÍLIO À 
CONSULTORIA ÀS EMPRESAS

NN/070/94 23.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR TÊXTIL JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)505 A FAVOR DA FABERTEX "(INSENHEIM)

NN/0111/93 21.06.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE NAVIOS DE PASSAGEIROS 
À VELA

N/0365/95 21.06.1995 AUXÍLIOS À CONSTRUÇÃO NAVAL
IP(95)624

25.° REL. CON. 1995



274 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

N/0501/95 04.07.1995 NOVAS CONTRIBUIÇÕES A FAVOR DA JO C 276 DE 21.10.1995
"SODIE" PARA A EXTENSÃO DO SEU 
PERÍMETRO DE INTERVENÇÃO 
(LORIENT, MARSELHA)

NN/084/95 19.07.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA "MARELLI JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)771 AUTRONICA S.A." : 

PROJECTO EU 265 PLANET

N/0462/95 19.07.1995 TAXA PARAFISCAL SOBRE OS 
PRODUTOS EM BETÃO E TERRACOTA

NN/085/95 19.07.1995 AUXÍLIO À I&D : PROJECTO EU 624 JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)781 GENELEX

N/0461/95 26.07.1995 TAXAS PARAFISCAIS A FAVOR DO JO C 276 de 21.10.1995
SECTOR DO VESTUÁRIO, DOS TÊXTEIS E
DA MALHA

N/0447/95 26.07.1995 TAXA PARAFISCAL SOBRE O JO C 276 de 21.10.1995
SECTOR DO COURO

NN/086/95 20.09.1995 AUXÍLIO À I&D: EUREKA EU205 - EXIMER JO C 324 de 05.12.1995
IP(95)1017  SOPRA e LASERDOT

N/0516/95 20.09.1995 TAXA PARAFISCAL SOBRE O SECTOR DA  JO C 295 de 10.11.1995
IP(95)1008 RELOJOARIA E BIJUTARIA

NN/123/95 04.10.1995 AUXÍLIO À I&D: EUREKA EU 863 -CAS.CAD JO C 324 DE 05.12.1995
IP(95)1081

NN/124/95 04.10.1995 AUXÍLIO À I&D: EUREKA EU 815 - INTEC JO C 324 DE 05.12.1995
IP(95)1081 [GENERALE DES EAUX]

NN/125//95 04.10.1995 AUXÍLIO À I&D : EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL E OUTRAS)

NN/126/95 04.10.1995 AUXÍLIO À I&D : EUREKA EU 68 
FIELDBUS (CEGELEC E MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 TAXA PARAFISCAL SOBRE O MOBILIÁRIO JO C 335 DE 13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 EXTENSÃO DAS ZONAS DE INTERVENÇÃO 
DA SOFIREM E DE FIBM NO 
CANTÃO DE GRAUHET

NN/135/95 18.10.1995 AUXÍLIO À I&D: EUREKA EU676 - JO C 335 DE 13.12.1995
IP(95)1145 EUROLANG

N/0799/95 23.11.1995 AUXÍLIOS EXCEPCIONAIS LIGADOS ÀS JO C 335 DE 13.12.1995
INUNDAÇÕES NAS ARDENAS

E/010//90 29.11.1995 AUXÍLIOS COM FINALIDADE REGIONAL 
NA FRANÇA METROPOLITANA

25° REL. CON. 1995



APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 275

N/0493/95 29.11.1995 LEI DE ORIENTAÇÃO RELATIVA AO 
IP(95)1326 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

NN/130/95 20.12.1995 AUXÍLIO À I&D : EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 AUXÍLIO À I&D : EU 606 ACROPOL

Grécia

N/0302/94 01.02.1995 AUXÍLIOS AOS INVESTIMENTOS A FAVOR JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)76 DO ESTALEIRO NAVAL ELEFSIS SA [DECRETO

MINISTERIAL 30512 DE 13.9.91]

NN/014/95 03.05.1995 LEI 2234/94 QUE ALTERA O REGIME GREGO
IP(95)435 DE AUXÍLIOS REGIONAIS

N/0337/95 28.06.1995 MEDIDAS A FAVOR DO TURISMO E 
DO ARTESANATO

N/0728/95 20.09.1995 REGIME DE AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL
IP(95)1014 (SÉTIMA DIRECTIVA)

N/0418/95 29.11.1995 AUXÍLIO AO INVESTIMENTO NO SECTOR 
IP(95)1326 DA REPARAÇÃO NAVAL A FAVOR DA 

NEORION SHIPYARDSYROU SA

Irlanda

N/0509/95 04.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PEQUENAS 
EMPRESAS - ACESSO A FUNDOS

Itália

N/0163/94 10.01.1995 PROGRAMA TRIENAL A FAVOR DO JO C 265 DE 12.10.1995
EMPREGO (FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0338/94 10.01.1995 PROGRAMA TRIENAL A FAVOR DO JO C 265 DE 12.10.1995
EMPREGO [LEI REGIONAL 32/85] 
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0718/94 10.01.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR
DO TURISMO (CALÁBRIA) JO C 265 DE 12.10.1995

N/0598/94 17.01.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA ALCATEL JO C 265 DE 12.10.1995
IP(95)34 ITALIA SPA : EUREKA EU 481 - JESSI

N/0651/94 09.02.1995 AUXÍLIOS À REESTRUTURAÇÃO DA REDE JO C 265 DE 12.10.1995
DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL (LIGÚRIA)

N/0295/94 16.02.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS JO C 276 DE 21.10.1995
(PROVÍNCIA DE BELLUNO)

N/0040/95 01.03.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO COM JO C 184 DE 18.07.1995
IP(95)187 FINALIDADE REGIONAL
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N/0091/95 08.03.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS VÍTIMAS DE JO C 266 DE 13.10.1995
CATÁSTROFES NATURAIS

NN/112/94 14.03.1995 MEDIDA FINANCEIRA A FAVOR DA JO C 266 DE 13.10.1995
IP(95)259 HOLDING PÚBLICA IRI SPA

N/0050/95 14.03.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO
IP(95)251  NAVAL

N/0365/94 21.03.1995 INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DE JO C 266 DE 13.10.1995
NOVAS EMPRESAS E PARA A INOVAÇÃO 
(EMÍLIA-ROMANA)

N/0742/94 21.03.1995 MEDIDAS A FAVOR DO AGRUPAMENTO JO C 290 DE 01.11.1995
ECONÓMICO, DA COOPERAÇÃO E
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
(EMÍLIA-ROMANA)

N/0056/95 21.03.1995 MEDIDAS A FAVOR DO ARTESANATO JO C 266 DE 13.10.1995

N/0055/95 27.03.1995 FUNDO REGIONAL PARA A PROMOÇÃO JO C 266 DE 13.10.1995
DO EMPREGO DE JOVENS E DE INCENTIVO À 
CRIAÇÃO DE EMPRESAS [LEI 61/94]

N/0267/95 27.03.1995 ALTERAÇÃO DO MAPA DE DERROGAÇÕES 
AO Nº 3, ALÍNEA C), DO ARTº 93º DO
TRATADO CE NO QUE SE REFERE A AUXÍLIOS
COM FINALIDADE REGIONAL

N/0291/94 11.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS JO C 267 DE 14.10.1995
[L.R. N31] (VENEZA)

N/0769/94 26.04.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA ANSALDO JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)397 GIE SRL

NN/014/94 03.05.1995 AQUISIÇÃO DE UMA PARTICIPAÇÃO  JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)434 MINORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL DA 

"FERRIERE NORD" PELA 
HOLDING ITALIANA FRIULIA

N/0183/95 03.05.1995 AUXÍLIO À REDUÇÃO DA POLUIÇÃO JO C 272 DE 18.10.1995
PROVOCADA POR AMIANTO

N/0595/94 10.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA FIN- JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)459 MECCANICA (ALENIA)SPA: EUREKA 

EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA BULL HN : JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI

N/0597/94 10.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA ITALTEL JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)459 SPA : EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI
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N/0732/94 10.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA STE PA, JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO

RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS

N/0734/94 10.05.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA S.G.S. JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)459 THOMSON SRL : 

EUREKA EU 127 T22 - JESSI

N/0142/94 23.05.1995 REFINANCIAMENTO DAS LEIS Nº 41 JO C 272 DE 18.10.1995
DE 3.2.89 E Nº 221 DE 30.7.90 A FAVOR DA 
RECONVERSÃO NO SECTOR MINEIRO

NN/093/94 23.05.1995 IMPOSTOS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO 
IP(95)506 DE SACOS DE PLÁSTICO E SOBRE A 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE POLIETILENO

N/338/A/95 27.06.1995 MEDIDAS RELATIVAS À CERTIFICAÇÃO JO C 324 DE 05.12.1995
DE BENS E SERVIÇOS

N/338/B/95 27.06.1995 FUNDO DE ROTAÇÃO PARA O ARRANQUE
DAS PME (LIGÚRIA)

N/140/A/95 06.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO DE JO C 324 DE 05.12.1995
 JOVENS [LEI 431] (MARCHE)

N/0487/95 06.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME

NN/132/93 19.07.1995 LEI REGIONAL 51/93 QUE PREVÊ AUXÍLIOS 
AO ARTESANATO DA SARDENHA

N/0731/94 19.07.1995 AUXÍLIO À MARELLI AUTRONICA : JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)771 PROJECTO EU 265 PLANET

N/0143/94 26.07.1995 AUXÍLIO AOS CUSTOS SOCIAIS DA JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)832 REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO ILVA

N/0204/94 01.08.1995 LEI 15/94 QUE CONSAGRA MEDIDAS A 
FAVOR DAS ACTIVIDADES INDUSTRIAIS

N/0389/95 14.08.1995 PROGRAMA TRIENAL 1995-1997 A FAVOR JO C 298 DE 11.11.1995
DO EMPREGO (FRIULI VENEZA GIULIA)

N/0472/94 05.09.1995 MEDIDAS A FAVOR DO ARTESANATO E JO C 335 DE 13.12.1995
COMÉRCIO (SICÍLIA)

N/0662/95 06.09.1995 FUNDO DE GARANTIA A FAVOR DAS PME JO C 343 DE 21.12.1995
DO OBJECTIVO 1

N/367/A/94 12.09.1995 LEI 11/94 QUE CONSAGRA MEDIDAS A JO C 343 DE 21.12.1995
FAVOR DE JOVENS EMPRESÁRIOS (SICÍLIA)
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N/0730/95 12.09.1995 INTERVENÇÕES DA REGIÃO DA SICÍLIA JO C 343 DE 21.12.1995
A FAVOR DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

N/0273/95 02.10.1995 AUXÍLIO A EMPRESAS AFECTADAS PELAS JO C 343 DE 21.12.1995
INUNDAÇÕES DE OUTUBRO DE 1991 : 
PL N 649 DE FEVEREIRO 1994 (SICÍLIA)

N/324/B/95 02.10.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA : AUXÍLIOS À
 COMPRA E VENDA DE AGUARDENTE

N/0528/95 02.10.1995 AUXÍLIOS À PROMOÇÃO DO TURISMO JO C 335 DE 13.12.1995
RURAL

NN/069/95 04.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DO ARTESANATO, DO JO C 335 DE 13.12.1995
TURISMO E DO COMÉRCIO (BOLZANO)

N/0231/95 09.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO TURISMO JO C 335 DE 13.12.1995
RURAL (MOLISE)

NN/091/A/95 18.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO EMPREGO JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)1144 (SICÍLIA)

N/0815/95 31.10.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA 
"SGS THOMSON MICROELECTRONICS" : 
PROJECTO JESSI

N/0546/95 14.11.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A 
IP(95)1252 FAVOR DA COOPERATIVA 

LUIGI ORLANDO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 AUXÍLIO COM FINALIDADE REGIONAL : 
REVISÃO DO LIMITE ORÇAMENTAL 
REFERIDO NO ART. 5º DA 
DECISÃO CEE DE 9.12.92

N/0595/95 23.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIOS À I&D NO SECTOR
 INDUSTRIAL (REGIÃO AUTÓNOMA DO 
VALE DE AOSTA)

N/0784/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR 
DA FERRIERA ACCIAERIA DEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA FERRIERA SAN CARLO SPA

N/0775/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA FERRIERA VALCHIESE SPA

N/0776/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA FERRIERA TREVALI SPA

N/0778/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA AFIM SPA
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N/0779/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIERIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIERIA DI LONATOSPA

N/0785/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIAIERE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIAIERA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA SIDERÚRGICA F.LLI PASINI

DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR 
IP(95)1304 DA S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
IP(95)1304 DA ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA 
ITALTEL SPA:PROJECTO UT-B-ISDN

N/0809/95 29.11.1995 AUXÍLIO A FAVOR DA
"ITALTEL SPA": PROJECTO - REMAT 2

N/0810/95 29.11.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA 
"ITALTEL SPA": PROJECTO TAG

N/0908/95 20.12.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR 
DA ACCIAIRIE FERRERO SPA

N/0909/95 20.12.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA]
A FAVOR DA O.L.M.A. SPA

N/0910/95 20.12.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA]
A FAVOR DA O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA] A FAVOR
DA FERRIERA PONTECHIESE SPA

25.° REL. CON. 1995



280 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

Luxemburgo

N/0060/95 05.07.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA
PROFILARBED SA

Países Baixos

N/0531/94 13.01.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DO JO C 062 DE 11.03.1995
REFINANCIAMENTO PARA 1994 DO 
PROJECTO PHILIPS

N/0743/94 14.02.1995 PRORROGAÇÃO DA POLÍTICA DE 
MELHORAMENTO DO AMBIENTE DAS 
EMPRESAS PARA 1995

N/0017/95 23.02.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA UNIVERSITY JO C 265 DE 12.10.1995
CLUSTERS PHILIPS

N/0760/94 28.02.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS ECONOMIAS JO C 265 DE 12.10.1995
DE ENERGIA PARA 1995

N/0048/95 01.03.1995 MAPA DOS AUXÍLIOS REGIONAIS PARA O JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)188 PERÍODO 1995-1999

N/0015/95 14.03.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)250 FAVOR DA DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0106/95 16.03.1995 AUXÍLIO À PHILIPS PARA O JO C 266 DE 13.10.1995
PROJECTO ECODESIGN

N/0143/95 21.03.1995 MEDIDAS NA SEQUÊNCIA DAS JO C 266 DE 13.10.1995
INUNDAÇÕES

N/0242/95 03.04.1995 REFINANCIAMENTO PARA 1995 DO 
AUXÍLIO A EMPRESAS PARA A SUA 
PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO 
EUREKA / JESSI : FLANKING POLICY

NN/065/93 04.04.1995 MEDIDAS A FAVOR DO AMBIENTE JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)356 PARA A PRODUÇÃO SEM CFC

N/0171/95 04.04.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A JO C 267 DE 14.10.1995
IP(95)354 FAVOR DA ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

N/0636/94 12.04.1995 REGIME DE PRÉMIOS AO INVESTIMENTO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (REGIÃO NORTE)

N/0642/94 12.04.1995 REGIME DE PRÉMIOS AO INVESTIMENTO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (TWENTE)

N/0643/94 12.04.1995 REGIME DE PRÉMIOS AO INVESTIMENTO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (LIMBURGO DO SUL)
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N/0302/95 19.05.1995 MEDIDAS A FAVOR DO PROJECTO AT-T JO C 276 DE 21.10.1995

NN/013/95 23.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO AMBIENTE : JO C 272 DE 18.10.1995
IP(95)516 ALTERAÇÃO DA LEI RELATIVA 

AOS IMPOSTOS

N/0419/95 06.06.1995 AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DE JO C 272 DE 18.10.1995
TECNOLOGIAS QUE RESPEITEM O AMBIENTE

N/0263/95 07.06.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL JO C 343 DE 21.12.1995
IP(95)562 [ART.7º DA SÉTIMA DIRECTIVA] A FAVOR DA 

DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.06.1995 SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DA JO C 276 DE 21.10.1995
REGIÃO NORTE

N/0457/95 05.07.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL JO C 343 DE 21.12.1995
A FAVOR DA DAMEN (YEMEN)

N/0363/95 05.09.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DO JO C 324 DE 05.12.1995
PROJECTO TOK OCE

N/0655/95 12.09.1995 AUTOMATIZAÇÃO DAS CADEIAS DE JO C 324 DE 05.12.1995
ABATE DE SUÍNOS: COOPERAÇÃO ENTRE A 
STORK N.V. E INSTITUTOS DE INVESTIGAÇÃO

NN/099/95 04.10.1995 AUXÍLIO À CRIAÇÃO DE EMPREGOS 
NA REGIÃO DE FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A FAVOR 
DOS ESTALEIROS HOLANDESES

N/0674/95 31.10.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL 
A FAVOR DA DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DE 
UM NOVO SISTEMA NO SECTOR DA ENERGIA

N/0682/95 16.11.1995 MEDIDAS AMBIENTAIS A FAVOR DO 
PROJECTO DE ENSAIOS IMZ 
(ARNHEM NORTE)

N/0762/95 16.11.1995 PROJECTO KIC

N/0841/95 21.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS INDÚSTRIAS DO 
SECTOR MARÍTIMO

N/0850/95 21.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DA REDUÇÃO DOS 
CUSTOS DO PESSOAL DE INVESTIGAÇÃO

N/0936/95 29.11.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL
IP(95)1207
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N/760/95 20.12.1995 TAXA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.01.1995 REGIME DE AUXÍLIO SIRA (AÇORES)

E/0019/94 17.01.1995 ZONA FRANCA DA MADEIRA
IP(95)39

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS

N/0232/95 26.04.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL
IP(95)399

N/0375/95 07.06.1995 BENEFÍCIOS FISCAIS A FAVOR DAS PME JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)564

N/0096/95 21.06.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
IP¨(95)623  NAVAL - LISNAVE

N/0441/95 11.07.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME JO C 290 DE 01.11.1995

N/0686/95 04.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DA CNP NO ÂMBITO 
IP(95)1076 DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÕES

N/0823/95 06.12.1995 AUXÍLIOS AO DESENVOLVIMENTO 
DAS PME (MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS A FAVOR DA DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DA 
ENERGIA E HORTICULTURA EM ESTUFA

N/0943/95 20.12.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL A 
FAVOR DA TUGBOAT

Reino Unido

N/0648/94 13.01.1995 PROJECTO PARA A RENOVAÇÃO DE 
OFICINAS [HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 AUXÍLIO DA SCOTTISH ENTERPRISE AO JO C 058 DE 08.03.1995
IP(95)75 INTERNACIONAL DRILLING 

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC] 
(ABERDEEN, ESCÓCIA)

NN/134/94 01.02.1995 AUXÍLIO DO GRAPIAM REGIONAL JO C 058 DE 8.3.1995
IP(95)75 COUNCIL À INTERNATIONAL DRILLING 

AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER 
(ABERDEEN, ESCÓCIA)

N/0749/94 14.02.1995 PROGRAMA DE I&D: "SPUR E SMART" JO C 265 DE 12.10.1995
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N/0003/95 14.02.1995 AUXÍLIO À I&D : OSO OIL AND GAS JO C 265 DE 12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
 DAS EMPRESAS

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD JO C 266 DE 13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 AUXÍLIO FLEXÍVEL AO JO C 266 DE 13.10.1995
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS 
(WANSBECK)

N/0129/95 21.03.1995 SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO JO C 266 DE 13.10.1995
DA BAÍA DE CARDIFF

N/0120/95 03.04.1995 PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E JO C 267 DE 14.10.1995
CONSULTORIA (ESCÓCIA)

N/0220/95 03.04.1995 INICIATIVA DE APOIO A EMPRESAS 
(HAMILTON)

N/0016/95 04.04.1995 AUXÍLIO AO INVESTIMENTO NO JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)352 ESTALEIRO NAVAL A&P APPLEDORE (TYNE)

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE JO C 272 DE 18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 AUXÍLIOS À CONSULTORIA A FAVOR JO C 276 DE 21.10.1995
DE PME NO DOMÍNIO DO AMBIENTE 
E DAS ECONOMIAS DE ENERGIA

NN/023/95 10.05.1995 AUXÍLIO FINANCEIRO A PEQUENAS  JO C 272 DE 18.10.1995
EMPRESAS (WANSBECK)

N/0366/95 27.06.1995 AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DA JO C 272 DE 18.10.1995
COMERCIALIZAÇÃO (IRLANDA DO NORTE )

N/0237/95 06.07.1995 AUXÍLIO À I&D : INNOVATION 
CREDIT SCHEME (ESCÓCIA)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO DO JO C 324 DE 05.12.1995
RENDIMENTO ENERGÉTICO

N/0142/95 19.07.1995 AUXÍLIOS À CONSTRUÇÃO NAVAL

NN/092/95 26.07.1995 AUXÍLIO À I&D : PROGRAMA COMPETE JO C 324 DE 05.12.1995
 (ANTERIORMENTE DENOMINADO "IRTU")

N/0449/95 01.08.1995 AUMENTO DA INTENSIDADE DE AUXÍLIO JO C 324 DE 05.12.1995
DO REGIME SPUR

N/0213/95 05.09.1995 AUXÍLIOS ÀS PME (INGLATERRA, JO C 335 DE 13.12.1995
ESCÓCIA, PAÍS DE GALES)
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N/0583/95 05.09.1995 PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS JO C 324 DE 05.12.1995
AVANÇADAS

N/0585/95 05.09.1995 INICIATIVA LINK JO C 324 DE 05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 INICIATIVA EUREKA JO C 324 DE 05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 PROJECTOS GERAIS DE COOPERAÇÃO JO C 324 DE 05.12.1995
INDUSTRIAL [GICP]

N/0601/95 05.09.1995 FUNDO DE CAPITAL DE RISCO - 
HAMILTON 

 
NN/098/94 20.09.1995 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS DA JO C 335 DE 13.12.1995

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO 
ORDENAMENTO RURAL

N/0665/95 02.10.1995 CRIAÇÃO DE UMA ZONA AFECTADA 
ÀS EMPRESAS NA ÁREA DE 
TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [NÃO CECA] 
IP(95)1208 A FAVOR DA STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 AUXÍLIO À PROMOÇÃO 
DA COMERCIALIZAÇÃO

N/0144/95 04.12.1995 AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS INFRA-
ESTRUTURAS DA REGIÃO 
DE CLEVELAND

Suécia

N/0165/95 14.03.1995 MEDIDAS A FAVOR DO EMPREGO JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)252

N/0126/95 03.04.1995 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO JO C 267 DE 14.10.1995
 INDUSTRIAL DAS REGIÕES PRIORITÁRIAS 

EM TERMOS DE POLÍTICA REGIONAL

N/0460/95 04.08.1995 INVESTIMENTO COM VISTA AO JO C 318 DE 29.11.1995
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
ECOLÓGICOS

N/0544/95 04.08.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS PME JO C 318 DE 29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA TURFA A FAVOR JO C 298 DE 11.11.1995
IP(95)1012 DA HARJEDALENS AB

N/0370/95 04.10.1995 CRÉDITO DE FINANCIAMENTO À
CONSTRUÇÃO NAVAL
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3. Casos em que a Comissão deu início ao processo nos termos do nº 2 do artigo 93º
ou alargou um processo já iniciado

Alemanha

C/0004/94 01.02.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR JO C 227 DE 01.09.1995
IP(95)84  DA BSL OLEFINVERBUND 

(BUNA, SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 01.02.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA MECÂNICA A JO C 262 DE 07.10.1995
IP(95)77 FAVOR DA MASCHINENFABRIK 

SANGER-HAUSEN (SAXÓNIA-ANHALT)

NN/050/94 14.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO DE JO C 215 DE 19.08.1995
IP(95)255 MÁQUINAS A FAVOR DA SKET 

SCHWERMASCHI-NENBAU 
MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND  

DE SAXÓNIA-ANHALT

E/0006/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DA 

BAIXA SAXÓNIA

E/0007/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DA 

RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA

E/0008/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DA 

RENÂNIA -PALATINADO

E/0009/94 14.03.1994 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 CONCESSÃO DE GARANTIAS 

ESTATAIS DO LAND DA BAVIERA

E/0013/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DE BREMA

E/0014/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DE 

MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL

E/0015/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DE 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

E/0016/94 14.03.1995 ORIENTAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO JO C 242 DE 19.09.1995
IP(95)260 DE GARANTIAS ESTATAIS DO LAND DA SAXÓNIA
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N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMA DE GARANTIAS ESTATAIS JO C 294 DE 09.11.1995
DO LAND DE SARRE

NN/059/95 23.05.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA AERONÁUTICA JO C 295 DE 10.11.1995
IP(95)507 A FAVOR DA ASL LEMWERDER

NN/002/95 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR JO C 203 DE 08.08.1995
IP(95)567  DA SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]

NN/003/95 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR JO C 203 DE 08.08.1995
IP(95)567 DA BUNA GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR JO C 203 DE 08.08.1995
C/0061 E 0062/94 DA BSL OLEFINVERBUND 
NN/056/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA JO C 295 DE 10.11.1995
TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA A FAVOR 
DA GLUNZ AG

N/0076/95 31.10.1995 MEDIDAS DO LAND DE BRANDEBURGO A 
FAVOR DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO 
NA POLÓNIA

NN/69/94 13..12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DAS MÁQUINAS 
IP(95)1392 FERRAMENTAS A FAVOR DA 

GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRA A FAVOR DA BESTWOOD 
E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA 
RECICLAGEM DE RESÍDUOS

Áustria

N/0317/95 31.10.1995 PROGRAMA INTERNACIONAL PRE

N/0320/95 31.10.1995 PROGRAMA PRE PARA A EUROPA DE LESTE

NN/169/95 20.12.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS ARTIGOS 
IP(95)1443 DESPORTIVOS A FAVOR DA 

HEAD TYROLIA MARES

Espanha

NN/144/94 11.01.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 144 DE 10.06.1995
 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA 

SUZUKI SANTANAMOTOR
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NN/032/94 11.01.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 144 DE 10.06.1995
AUTOMÓVEIS A FAVOR DA SUZUKI

NN/121/94 14.02.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA E JO C 282 DE 26.10.1995
NÃO CECA] A FAVOR DA TUBACEX

N/0222/95 13.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 237 DE 12.09.1995
IP(95)433 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA SEAT

NN/063/94 13.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS JO C 237 DE 12.09.1995
IP(95)433 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA SEAT

E/0016/95 20.09.1995 ENQUADRAMENTO DOS AUXÍLIOS AO JO C 304 DE 15.11.1995
IP(95)1007  SECTOR DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

NN/143/95 14.11.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CERÂMICA A 
IP(95)1255 FAVOR DA EMPRESA ALVAREZ (VIGO)

N/0941/95 20.12.1995 AUXÍLIOS AOS ASTILLEROS PUBLICOS 
P(95)1447 ESPAÑOLES

França

NN/111/93 08.02.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL PARA JO C 279 DE 25.10.1995
IP(95)112 E 21.06.1995 A CONSTRUÇÃO DE NAVIOS DE

PASSAGEIROS À VELA

NN/052/95 12.04.1995 MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO NO JO C 121 DE 17.05.1995
  SECTOR BANCÁRIO A FAVOR DA 

RECUPERAÇÃO DO CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DAS FIBRAS JO C 284 DE 28.10.1995
IP(95)400 SINTÉTICAS A FAVOR DO GRUPO 

BEAULIEU (NORD-PAS DE CALAIS)

Grécia

C/0002/88 14.11.1995 AUMENTO DO CAPITAL DA HERACLES
IP(95)1250 GENERAL CEMENT CIE

Itália

NN/009/95 14.02.1995 AUXÍLIO À BREDAFUCINE MERIDIONALI: JO C 293 DE 08.11.1995
IP(95)129 DENÚNCIA DA EMPRESA 

MANOIR INDUSTRIES

NN/059/94 04.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO CALÇADO: JO C 271 DE 17.10.1995
IP(95)357 ISENÇÃO DOS ENCARGOS DE 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

NN/093/94 23.05.1995 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A JO C 290 DE 01.11.1995
IP(95)506 COMERCIALIZAÇÃO DE SACOS DE 

PLÁSTICO E SOBRE A PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE POLIETILENO
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NN/046/95 20.12.1995 AUXÍLIO À ENIRISORSE

4. Casos em que a Comissão deu início ao processo nos termos do nº 4 do artigo 6º
da Decisão 91/3855/CECA ou alargou um processo já iniciado

Alemanha

NN/137/94 17.01.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA JO C 283 DE 27.10.1995
IP(95)38 WERKSTOFF-UNION GMBH 

(LIPPENDORF)

N/0775/94 17.01.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 271 DE 17.10.1995
IP(95)37 DA REINWALD RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.01.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA JO C 271 DE 17.10.1995
IP(95)37 HANSA CHEMIE ABBRUCH 

UND RECYCLING GMBH

N/0777/94 14.02.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 289 DE 31.10.1995
IP(95)95 DA WALZWERK ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.07.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 312 DE 23.11.1995
IP(95)780 DA NEUE MAXHÜTTE 

STAHLWERKE GMBH

Espanha

NN/121/94 14.02.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [CECA E JO C 282 DE 26.10.1995
NÃO CECA] A FAVOR DA TUBACEX

Grécia

N/0167/95 23.05.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 284 DE 28.10.1995
IP(95)504 DA HALYVOURGIA THESSALIAS SA

Irlanda

N/0219/95 04.04.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR 
IP(95)355 DA IRISH STEEL 

Itália

NN/047/95 05.07.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 344 DE 22.12.199
DA FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO

N/0777/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA

N/0780/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA ACCIAIERIA DEL SUD
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N/0790/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA O.L.S. SPA 

N/0791/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1304 DA MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA

5. Casos em que a Comissão encerrou o processo nos termos do nº 2 do artigo 93º
do Tratado CE

Alemanha

C/0028/93 01.02.1995 AUXÍLIO AO SECTOR TÊXTIL A FAVOR DA JO C 327 DE 07.12.1995
IP(95)82 NINO AG NORDHORN

C/0029/93 14.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO ALUMÍNIO
IP(95)258 A FAVOR DA GIESSEREI 

VILINGEN GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR JO C 203 DE 08.08.1995
C/0061/94 DA BSL OLEFINVERBUND
C/0062/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.09.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA [NÃO CECA]
IP(95)1006 A FAVOR DA FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DA CRIAÇÃO DE UMA 
IP(95)1140 INSTALAÇÃO PILOTO ESTER METÍLICO 

DE ÓLEO DE COLZA

Bélgica

C/0022/94 26.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DAS FIBRAS JO C 263 DE 10.10.1995
IP(95)401 SINTÉTICAS A FAVOR DA 

DS PROFIL BVBA (FLANDRES)

Espanha

C/0037/94 26.07.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS MOTORES A JO C 313 DE 24.11.1995
FAVOR DA GUASCOR SA

C/0034/95 31.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS
IP(95)769 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA SEAT
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França

C/0020/94 01.02.1995 AUXÍLIOS À ADAPTAÇÃO DAS JO C 283 DE 27.10.1995
IP(95)85 INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE 

KIMBERLEY EM TOUL/VILLEY 
ST ETIENNE (MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 04.04.1995 AUXÍLIO AO SECTOR GRÁFICO A JO C 309 DE 21.11.1995
IP(95)358 FAVOR DA AVENIR GRAPHIQUE

C/0026/95 26.07.1995 MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO NO JO L 308 DE 21.12.1995
IP(95)829 SECTOR BANCÁRIO A FAVOR DA 

 RECUPERAÇÃO DO CREDIT LYONNAIS

Grécia

C/0010/94 31.10.1995 AUXÍLIO AO ESTALEIRO NAVAL NEORION 
SOB A FORMA DE PERDÃO DE UM
CRÉDITO NO MONTANTE DE 
16,5 MIL MILHÕES DE DRACMAS

Itália

C/0033/94 01.02.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DO PAPEL A FAVOR JO C 294 DE 09.11.1995
IP(95)86 DA CARTIERE DEL GARDA SPA

C/0034/92 01.03.1995 REFINANCIAMENTO DE MEDIDAS DE JO C 265 DE 08.11.1995
IP(95)187 REDUÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

NO MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA CONSTRUÇÃO JO C 120 DE 16.05.1995
IP(95)256 METÁLICA SOB A FORMA DE 

CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL A FAVOR 
DA CMF SUD SPA E CMF CPA

C/0035/92 12.04.1995 LEI 19/91 RELATIVA AO JO C 264 DE 07.11.1995
IP(95)385 DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS E À COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

C/0039/94 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA ENGENHARIA JO C 300 DE 13.12.1995
IP(95)568 CIVIL E INDUSTRIAL A FAVOR 

DA IRITECNA SPA

C/0013/94 21.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS ADUBOS A JO L 28 de 6.2.1996
IP(95)620 FAVOR DA ENICHEM AGRICOLTURA

C/0017/94 21.06.1995 CASO DE APLICAÇÃO ILVA: JO C 309 DE 30.11.1995
IP(95)621 LEI 181/89
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6. Casos em que a Comissão encerrou o processo nos termos do nº 4 do artigo 6º da
Decisão 91/3855/CECA

Alemanha

C/0046/93 01.02.1995 AUXÍLIO À I&D A FAVOR DA JO C 257 DE 27.10.1995
IP(95)83 GEORGSMARIEN-HÜTTE GMBH 

(BAIXA SAXÓNIA)

C/0029/94 01.03.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR JO C 294 DE 09.11.1995
IP(95)194 DA EKO STAHL GMBH

C/0028/94 31.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1215 DA HAMBURGER STAHLWERKE GMBH

(HAMBURGO)

7. Casos em que a Comissão tomou uma decisão condicional nos termos do nº 2 do
artigo 93º do Tratado CE

Alemanha

C/0004/94 08.11.1995 AUXÍLIO AO SECTOR QUÍMICO A FAVOR 
C/0061/94 DA BSL OLEFINVERBUND 
C/0062/94 (BUNA; SOW; LEUNA) [THA]
IP(95)1189

França

C/0026/95 26.07.1995 MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO NO JO L 308 DE 21.12.1995
IP(95)829 SECTOR BANCÁRIO A FAVOR DA 

RECUPERAÇÃO DO CREDIT LYONNAIS

Itália

C/0013/94 29.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS ADUBOS
IP(95)620 A FAVOR DA ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA ENGENHARIA JO C 300 DE 13.12.1995
IP(95)568 CIVIL E INDUSTRIAL A FAVOR DA 

IRITECNA SPA

Espanha

C/0034/95 31.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
IP(95)1188 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA SEAT
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8. Casos em que a Comissão tomou uma decisão negativa ou parcialmente negativa
nos termos do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE

Bélgica

C/0036/93 04.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
IP(95)1086 PESADOS A FAVOR DA DAF TRUCKS NV

Espanha

C/0025/93 14.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA FUNDIÇÃO A JO L 257 DE 27.10.1995
IP(95)257 FAVOR DA PIEZAS Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 ENQUADRAMENTO DOS AUXÍLIOS NO 
IP(95)1442 SECTOR DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

Grécia

C/0001/92 01.03.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS PRODUTOS JO L 265 DE 08.11.1995
IP(95)193 FARMACÊUTICOS

Países Baixos

C/0038/93 04.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS 
IP(95)1086 PESADOS A FAVOR DA 

DAF TRUCKS NV & VAN DOORNE DAF

França

C/0016/93 17.01.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DAS FIBRAS JO L 159 DE 11.07.1995
SINTÉTICAS A FAVOR DA ALLIED 
SIGNAL FIBERS EUROPA SA

 (MEURTHE-ET-MOSELLE)

9. Casos em que a Comissão tomou uma decisão negativa ou parcialmente negativa
nos termos do nº 4 do artigo 6º da Decisão 91/3855/CECA

Alemanha

C/0042/94 04.04.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA
IP(95)359 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BAVIERA) 

C/0028/94 31.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA
IP(95)1215 HAMBURGER STAHLWERKE GMBH 

(HAMBURGO)
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10. Casos em que a Comissão propôs medidas adequadas nos termos do nº 1 do artigo
93º do Tratado CE

Alemanha

E/0003/95 01.03.1995 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA 
ECONOMIA DO LAND DE BADE-
VURTEMBERGA : ORIENTAÇÕES 
RELATIVAS À CONCESSÃO 
DE GARANTIAS ESTATAIS

E/0004/95 01.03.1995 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA 
ECONOMIA DO LAND DE BADE-
VURTEMBERGA : ORIENTAÇÕES 
RELATIVAS À CONCESSÃO DE 
EMPRÉSTIMOS E DE GARANTIAS 
ESTATAIS QUE PERMITAM ASSEGURAR 
A LIQUIDEZ DAS EMPRESAS

E/0005/95 14.03.1995 ORIENTAÇÕES DO LAND DE HAMBURGO 
RELATIVAS À CONCESSÃO DE 
GARANTIAS ESTATAIS

Áustria

N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENTO TÉCNICO NA ZONA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
ENNSHAFEN

Espanha

N/463/94 26.07.1995 MEDIDAS ADEQUADAS RELATIVAS AO MAPA 
ESPANHOL DOS AUXÍLIOS COM 
FINALIDADE REGIONAL

E/12/91 04.10.1995 PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

11. Casos apresentados pela Comissão ao Conselho ao abrigo do artigo 95º do
Tratado CECA

Áustria

N/0095/95 04.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR DA
VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Irlanda

C/0022/95 11.10.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA A FAVOR
IP(95)1101 DA IRISH STEEL
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12. Casos em que a Comissão adoptou uma decisão na sequência de parecer favorável
do Conselho nos termos do artigo 95º do Tratado CECA

Áustria

N/0095/95 29.11.1995 AUXÍLIO À VOEST ALPINE ERZBERG GMBH
IP(95)1305  

13. Outras decisões da Comissão

Alemanha

C/0011/89 01.02.1995 AUXÍLIOS CONCEDIDOS PELA CIDADE DE JO C 251 DE 27.09.1995
HAMBURGO 

(Revogação da decisão)

NN/113/94 20.09.1995 ORIENTAÇÕES SOBRE AUXÍLIOS (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)1015 FINANCEIROS DAS AUTORIDADES 

PÚBLICAS A MEDIDAS RELATIVAS 
A RESÍDUOS

C/0062/91 31.10.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DOS VEÍCULOS (decisão provisória)
IP(95)1187 AUTOMÓVEIS A FAVOR DA 

VOLKSWAGEN AG (SAXÓNIA; TURÍNGIA)

E/0020/94 29.11.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA ÓPTICA A (arquivamento)
FAVOR DA CARL ZEISS JENA

Áustria

N/316/95 12.09.1995 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURAS PRE (nº1 do art.92º não aplicável)

Dinamarca

N/0763/94 04.04.1995 ALTERAÇÃO DA LEI RELATIVA À (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)349 DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE JO C 267 de 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DE (nº1 do art.92º não aplicável)
HABITAÇÕES DE RENDA MODERADA

N/0539/95 29.11.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO RELATIVAS A (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)1326 PILHAS E ACUMULADORES

Espanha

C/0044/95 20.12.1995 ENQUADRAMENTO COMUNITÁRIO DOS  (Obrigação de notificar)
IP(95)1442 AUXÍLIOS AO SECTOR DOS 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

França

NN/135/92 08.02.1995 ACTIVIDADES CONCORRENCIAIS DOS JO C 262 de 07.10.1995
IP(95)111 CORREIOS FRANCESES (nº1 do art.92º não aplicável)
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Itália

N/477/94 07.06.1995 AUXÍLIO À SIDERURGIA (REGIÃO (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)560 AUTÓNOMA DO VALE DE AOSTA)

Países Baixos

NN/093/95 14.11.1995 TRATAMENTO ECOLÓGICO DE DESTROÇOS (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)1254

Reino Unido

N/0721/95 04.10.1995 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO NAVAL (nº1 do art.92º não aplicável)
IP(95)1077 A FAVOR DA MCTAY MARINE

14. Acórdãos dos tribunais comunitários

a) Tribunal de Primeira Instância

Processo Partes Data Publicação

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund
AG/Comissão Europeia

23.02.95 Col. II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH/ Comissão Europeia

23.02.95 Col. II-479

T-442/93 Association des amidonneries de
céréales de la CEE (AAC) e
outros/Comissão Europeia

27.04.95 Col. II-1333

T-435/93 Association of Sorbitol Producers
within the EC (ASPEC) e
outros/Comissão Europeia

27.04.95 Col. II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA/Comissão
Europeia

18.09.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fonds et
valeurs (Sytraval)/Comissão Europeia

28.09.95

b) Tribunal de Justiça

Processo Partes Data Publicação

C-135/93 Reino da Espanha/Comissão Europeia 29.06.95 Col. I-1673
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C - Lista dos auxílios estatais noutros sectores

1. No sector agrícola

1.1. Casos em que a Comissão não levantou objecções

Áustria

27.7.1995 AUXÍLIOS A MEDIDAS NO SECTOR FLORESTAL 
DE CARÁCTER AGRÍCOLA

3.8.1995 MEDIDAS NO SECTOR DO CRÉDITO AGRÍCOLA
16.8.1995 REGIMES DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL
22.8.1995 PROGRAMA PRE A FAVOR DO SECTOR AGRÍCOLA
22.8.1995 SALISBURGO:MEDIDAS CONTRA A DEGRADAÇÃO DAS FLORESTAS 
28.11.1995 BAIXA ÁUSTRIA: INVESTIMENTO NO 

SECTOR AGRÍCOLA
7.12.1995 MEDIDAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO
7.12.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR VINÍCOLA

PARA 1995 -1997
11.12.1995 PRODUÇÃO DE QUALIDADE

Bélgica

31.3.1995 DECRETO RELATIVO AO INVESTIMENTO NA JO C 93 DE 27.7.1995
AGRICULTURA

14.6.1995 PROJECTO A FAVOR DA CULTURA DE LEGUMES
8.11.1995 REGIÃO DA FLANDRES: AUXÍLIOS A EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS NO SECTOR DA HORTICULTURA EM 
ESTUFA E NA CULTURA DE ENDÍVIAS

Dinamarca

13.2.1995 AUXÍLIOS AO INVESTIMENTO NO SECTOR DO 
AMBIENTE

7.3.1995 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E JO C 38 DE 12.2.1993
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

20.3.1995 FUNDOS PROFISSIONAIS NO SECTOR DA BATATA
4.4.1995 DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS 

E SILVÍCOLAS
24.8.1995 MEDIDAS A FAVOR DOS JOVENS AGRICULTORES
30.8.1995 AUXÍLIOS A ESTRUTURAS AGRÍCOLAS E À 

AGRICULTURA BIOLÓGICA
30.8.1995 AUXÍLIOS A ESTRUTURAS AGRÍCOLAS E À 

AGRICULTURA BIOLÓGICA
4.11.1995 DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE 

EXPLORAÇÃO PARA FINS ECOLÓGICOS
7.12.1995 AUXÍLIOS E IMPOSTOS SOBRE OS PESTICIDAS

Alemanha

23.1.1995 TURÍNGIA : MEDIDAS A FAVOR DA UTILIZAÇÃO DE JO C 251 DE 27.9.1995
 MÁQUINAS AGRÍCOLAS
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3.2.1995 SAXÓNIA : PROGRAMA A FAVOR DO JO C 251 DE 27.9.1995
MELHORAMENTO DA AGRICULTURA 

14.3.1995 TURÍNGIA : MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO E JO C 251 DE 27.9.1995
 UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

16.3.1995 SAXÓNIA : PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTECÇÃO JO C 251 DE 27.9.1995
DA NATUREZA E DAS PAISAGENS

20.3.1995 TURÍNGIA : MEDIDAS A FAVOR DA RECONSTRUÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DOS MERCADOS

20.3.1995 BAVIERA : PROGRAMA ESTRUTURAL DE JO C 251 DE 27.9.1995
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 

28.3.1995 BADE-VURTEMBERGA: MEDIDAS A FAVOR DA LUTA 
CONTRA A DOENÇA DA UVA

4.4.1995 RENÂNIA -PALATINADO: INSTALAÇÕES DE JO C 251 DE 27.9.1995
TRANSFORMAÇÃO DE CARNE
JOSEF KALNIK - ALFTER

6.4.1995 BRANDEBURGO: AUXÍLIOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA
20.4.1995 TURÍNGIA : MEDIDAS DE REDUÇÃO DOS CUSTOS DE JO C343 DE 21.12.1995

ESTUDOS DO SOLO
26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN:MEDIDAS A FAVOR DA JO C 343 DE 21.12.1995

 EXPLORAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
17.5.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS 

AGRÍCOLAS EM DIFICULDADE DEVIDO A 
CATÁSTROFES NATURAIS

23.5.1995 BRANDEBURGO: MEDIDAS NO SECTOR DA BATATA
29.5.1995 MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL : 

MEDIDAS A FAVOR DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
29.5.1995 BAVIERA : MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR O 

ABASTECIMENTO DE CARNE
31.5.1995 SAXÓNIA-ANHALT : MEDIDAS NO DOMÍNIO DA

RECONVERSÃO VARIETAL DO LÚPULO
8.6.1995 SAXÓNIA : MEDIDAS DE PROTECÇÃO DAS FLORESTAS
9.6.1995 BAIXA SAXÓNIA: MODERNIZAÇÃO DE UM MATADOURO
9.6.1194 BADE-VURTEMBERGA : MEDIDAS NO SECTOR DO 

ÓLEO DE COLZA
5.7.1995 BRANDEBURGO: MELHORAMENTO DAS 

ESTRUTURAS AGRÍCOLAS
5.7.1995 SAXÓNIA-ANHALT: MEDIDAS A FAVOR DAS 

EMPRESAS AGRÍCOLAS AFECTADAS POR 
CATÁSTROFES NATURAIS

20.7.1995 TURÍNGIA : INICIATIVA COMUNITÁRIA LEADER II
26.7.1995 RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA: MEDIDAS NO 

SECTOR FLORESTAL A FAVOR DE BOSQUES PRIVADOS
27.7.1995 SAXÓNIA : AUXÍLIOS AO SECTOR DA BATATA
27.7.1995 SAXÓNIA : MEDIDAS A FAVOR DA UTILIZAÇÃO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS
16.8.1995 BADE-VURTEMBERGA: PROGRAMA A FAVOR DA EFICÁCIA 

DAS ESTRUTURAS AGRÍCOLAS
21.8.1995 AUXÍLIOS À MELHORIA DA EFICÁCIA DAS 

ESTRUTURAS AGRÍCOLAS
22.8.1995 SAXÓNIA: DESENVOLVIMENTO DAS ALDEIAS E 

MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS RURAIS
6.9.1995 MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL :

AUXÍLIOS À PRODUÇÃO DE BATATA
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18.9.1995 BAVIERA : MEDIDAS A FAVOR DAS SOCIEDADES DE 
PECUÁRIA

18.9.1995 SAXÓNIA-ANHALT : PROGRAMA LEADER II
21.9.1995 SAXÓNIA-ANHALT : CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A 

MEDIDAS DE PROTECÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA NATUREZA E DA PAISAGEM

21.9.1995 RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA : AUXÍLIOS 
DESTINADOS A MINORAR OS ESTRAGOS CAUSADOS 
PELAS ÁGUAS

25.9.1995 SAXÓNIA-ANHALT: MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO 
BIOLÓGICA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

26.9.1995 SAXÓNIA : CONCESSÃO DE RENDIMENTOS 
SUPLEMENTARES A EMPRESAS AGRÍCOLAS FAMILIARES 
EM DIFICULDADES

28.9.1995 HESSE : MEDIDAS A FAVOR DA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO 
NO SECTOR AGRÍCOLA

2.10.1995 MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL: MEDIDAS A 
FAVOR DO ARMAZENAMENTO ECOLÓGICO DE 
EXCREMENTOS DE ANIMAIS

4.10.1995 SAXÓNIA: MÉTODOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
COMPATÍVEIS COM EXIGÊNCIAS DE PROTECÇÃO 
DO AMBIENTE

4.10.1995 MECKLEMBURGO-POMERÂNIA OCIDENTAL: AUXÍLIOS 
À COMPRA DE NOVILHAS

6.11.1995 BAIXA SAXÓNIA : MEDIDAS DE AUXÍLIOS À VENDA DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DE 
PROJECTOS-PILOTO 

21.11.1995 BAIXA SAXÓNIA: AUXÍLIOS ALIMENTARES ÀS 
AVES DO NORTE

21.11.1995 SAXÓNIA-ANHALT: COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS 

21.11.1995 BRANDEBURGO : PROGRAMA LEADER II
21.11.1995 BREMA: MEDIDAS A FAVOR DO ORDENAMENTO RURAL 

QUE RESPEITE O AMBIENTE
28.11.1995 RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA : MEDIDAS DE AUXÍLIOS 

AO SECTOR AGRÍCOLA
28.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS FLORESTAS
7.12.1995 LAND DE SARRE : PROMOÇÃO DE ORGANISMOS DE 

CONSULTA PRIVADOS NO SECTOR DA AGRICULTURA
7.12.1995 BAIXA SAXÓNIA : CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS PARA UMA FÁBRICA 
DE CONSERVAS

7.12.1995 TURÍNGIA : MEDIDAS A FAVOR DAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

Grécia

21.3.1995 APLICAÇÃO DE MÉTODOS MODERNOS DE 
LUTA FITOSSANITÁRIA

8.5.1995 MELHORIA GENÉTICA DOS ANIMAIS
8.5.1995 MELHORIA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

GENÉTICO AUTÓCTONE
8.5.1995 CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE CONTROLO 

DE VARRASCOS
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19.7.1995 TRANSPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CRIAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

20.7.1995 PROTECÇÃO DAS FLORESTAS CONTRA INCÊNDIOS
27.7.1995 MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS VINHAS
22.8.1995 AUXÍLIO REGIONAL AO SANEAMENTO 

DOS EFECTIVOS
24.8.1995 AUXÍLIO REGIONAL À COMPRA DE ESPERMA
24.8.1995 COMPRA DE ESPERMA E DE 

REPRODUTORES MACHOS
24.8.1995 LUTA BIOLÓGICA CONTRA AS DOENÇAS DOS 

PINHAIS-APICULTURA
29.8.1995 AUXÍLIOS A EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS AFECTADAS 

PELOS INCÊNDIOS DE 1994
29.8.1995 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

MATERIAL DE MULTIPLICAÇÃO

Espanha

23.1.1995 CATALUNHA : MEDIDAS A FAVOR DA ELIMINAÇÃO JO C 251 DE 27.9.1995
DA POLUIÇÃO DOS MOINHOS A ÓLEO

13.2.1995 GALIZA: CORUNHA, AUXÍLIOS AO 
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS

13.2.1995 MADRID : COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS

1.3.1995 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS JO C 251 DE 27.9.1995
20.3.1995 GALIZA : AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO JO C 251 DE 27.9.1995 

PARA A PROTECÇÃO DAS FLORESTAS 
CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO 

21.3.1995 CASTELA-LEÃO : MEDIDAS A FAVOR DOS 
PRODUTORES DE FEIJÃO VERDE DESTINADO 
À CONGELAÇÃO

24.3.1995 LA RIOJA : AUXÍLIOS AO SECTOR PECUÁRIO
10.4.1995 GALIZA : MEDIDAS A FAVOR DO 

DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS JO C 343 DE 21.12.1995
12.4.1995 VALENÇA : AUXÍLIOS AO SANEAMENTO DE JO C 343 DE 21.12.1995

PLANTAÇÕES DE CITRINOS
17.5.1995 VALENÇA : AUXÍLIOS A EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
17.5.1995 GALIZA : MEDIDAS DE PROTECÇÃO DA RAÇA 

BOVINA AUTÓCTONE
17.5.1995 PAÍS BASCO : MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR AGRÍCOLA
13.6.1995 ESTREMADURA : AUXÍLIOS FINANCEIROS AO 

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VETERINÁRIO
16.6.1995 ANDALUZIA : MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR 

AGRO-ALIMENTAR
16.6.1995 MEDIDAS A FAVOR DO DESENVOLVIMENTO RURAL
19.6.1995 CANÁRIAS : MELHORIA DA EFICÁCIA DAS ESTRUTURAS 

AGRÍCOLAS
19.6.1995 MEDIDAS A FAVOR DA PROMOÇÃO DE PRODUTOS 

AGRO-ALIMENTARES
26.6.1995 ESTREMADURA : MEDIDAS A FAVOR DO GADO BOVINO, 

OVINO E CAPRINO
26.6.1995 ESTREMADURA : AUXÍLIOS À ATRIAS 

(ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA VEGETAL) 
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30.6.1995 ESTREMADURA : AUXÍLIOS À CONSTRUÇÃO DE 
CENTROS PARA O GADO

13.7.1995 CATALUNHA : AUXÍLIOS AO SECTOR AGRO-ALIMENTAR
28.7.1995 NAVARRA: MEDIDAS A FAVOR DA COMERCIALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
31.7.1995 AUXÍLIOS LEADER II
31.7.1995 ANDALUZIA : AUXÍLIOS AO DESENVOLVIMENTO 

FLORESTAL
3.8.1995 CASTELA-LEÃO : RECONVERSÃO VARIETAL DO 

LÚPULO
3.8.1995 CASTELA-LA MANCHA: AUXÍLIOS A EXPLORAÇÕES 

DE GADO
3.8.1995 ESTREMADURA : MEDIDAS A FAVOR DO 

MELHORAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS 
AGRÍCOLAS

16.8.1995 MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA 
A FAVOR DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

16.8.1995 CANÁRIAS : MEDIDAS A FAVOR DO 
SECTOR DA BANANA

28.9.1995 LA RIOJA : MEDIDAS A FAVOR DAS 
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

4.10.1995 MELHORAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS

4.10.1995 ESTREMADURA : MEDIDAS A FAVOR DO 
SECTOR DO GADO BOVINO

4.10.1995 VALENÇA : MELHORAMENTO DAS 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

31.10.1995 GALIZA : AUXÍLIOS ÀS EMPRESAS DO JO C 19 DE 23.1.1996
SECTOR FLORESTAL

6.11.1995 ANDALUZIA : PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO SECTOR 
AGRO-ALIMENTAR

21.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS AO 
SECTOR DO GADO

21.11.1995 LA RIOJA : MEDIDAS A FAVOR DO 
SECTOR DO GADO

21.11.1995 ANDALUZIA : MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES 
DE TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS

28.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS AOS ENCARGOS 
DECORRENTES DE CERTAS TRANSFERÊNCIAS 
DE PROPRIEDADES RURAIS

28.11.1995 ASTÚRIAS : MEDIDAS A FAVOR DE ENTIDADES 
ASSOCIATIVAS AGRÍCOLAS

28.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS A PROPRIETÁRIOS 
DE EXPLORAÇÕES APÍCOLAS

28.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS À IRRIGAÇÃO
28.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS DESTINADOS A 

PROMOVER A REDUÇÃO DOS CUSTOS DA ENERGIA 
ELÉCTRICA EM INSTALAÇÕES DE IRRIGAÇÃO

28.11.1995 CASTELA-LEÃO : AUXÍLIOS À CRIAÇÃO DE GADO 
EM REGIME EXTENSIVO

28.11.1995 CASTELA-LEÃO: AUXÍLIOS AOS CRIADORES
DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

25° REL. CON. 1995



APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 301

28.11.1995 ASTÚRIAS: CULTURA DE MAÇÃS
12.12.1995 VALENÇA : MEDIDAS A FAVOR DE PRODUTOS 

AGRO-ALIMENTARES
13.12.1995 MADRID : AUXÍLIOS A FAVOR DAS RAÇAS 

AUTÓCTONES E DE ASSOCIAÇÕES DE CRIADORES
15.12.1995 ESTREMADURA : MEDIDAS A FAVOR DO 

SECTOR DO GADO
15.12.1995 GALIZA : MEDIDAS A FAVOR DAS CULTURAS 

PARA 1995

Finlândia

26.6.1995 MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO DE MAÇÃ
3.8.1995 MEDIDAS A FAVOR DA APICULTURA
3.8.1995 MEDIDAS A FAVOR DE PRODUTORES DE BATATA
28.9.1995 GARANTIAS A FAVOR DO SECTOR DOS CEREAIS 

(EMPRESA AVENA LTD)
13.10.1995 AUXÍLIOS À HORTICULTURA
13.10.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR AGRÍCOLA
15.11.1995 MELHORAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS
28.11.1995 CRÉDITOS NO SECTOR AGRÍCOLA 
5.12.1995 AUXÍLIOS À INDÚSTRIA ALIMENTAR

França

2.2.1995 ALTERAÇÃO DO AUXÍLIO À PLANTAÇÃO DE JO C 251 DE 27.9.1995 
CASTAS MELHORADAS

20.3.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS DO 
INSTITUT DES CORPS GRAS (ITERG)

20.3.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS DO JO C 251 DE 27.9.1995 
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES 
SEMENCES,GRAINES E PLANTES

20.3.1995 INDEMNIZAÇÃO AOS ARBORICULTORES - 
VÍRUS DE SHARKA

26.4.1995 AUXÍLIOS À REGIÃO DA "ILE DE FRANCE" A TÍTULO JO C 343 DE 21.12.1995
DE COMPLEMENTO DOS AUXÍLIOS AGRO-AMBIENTE

26.4.1995 AUXÍLIO NACIONAL AOS INVESTIMENTOS PARA JO C 343 DE 21.12.1995
A PROTECÇÃO DO AMBIENTE NA AGRICULTURA

30.5.1995 BONIFICAÇÃO DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS JO C 343 DE 21.12.1995
5.7.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS SOBRE A BETERRABA 

DESTINADA À PRODUÇÃO DE AÇÚCAR (ANDA)
5.7.1995 AUXÍLIOS E TAXA PARAFISCAL SOBRE OS CEREAIS 

E O ARROZ (ANDA)
5.7.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS SOBRE AS SEMENTES 

OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS (ANDA)
5.7.1995 RECONDUÇÃO DO AUXÍLIO À PLANTAÇÃO DE 

CASTAS MELHORADAS
22.8.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS DO GROUPEMENT 

NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, 
GRAINES ET PLANTES (GNIS)

24.8.1995 AUXÍLIOS AO MELHORAMENTO DO PASTOREIO
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18.9.1995 AUXÍLIOS E TAXA PARAFISCAL DO CENTRO
TÉCNICO INTERPROFISSIONAL DOS PRODUTORES
METROPOLITANOS DE OLEAGINOSAS

20.9.1995 AUXÍLIO À QUALIDADE DOS SUÍNOS EM 
ZONA MONTANHOSA

16.10.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

16.10.1995 AUXÍLIOS E TAXA PARAFISCAL SOBRE O LEITE 
DE OVELHA E DE CABRA

14.11.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL DOS CENTROS JO C 343 DE 21.12.1995
TÉCNICOS INTERPROFISSIONAIS DA CANA
E DO AÇÚCAR

21.11.1995 AUXÍLIOS E TAXA PARAFISCAL SOBRE OS FRUTOS E 
LEGUMES A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA
O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

21.11.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL SOBRE O VINHO
21.11.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL SOBRE O LEITE DE VACA 

E SOBRE AS NATAS
21.11.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL SOBRE OS PRODUTOS DA 

HORTICULTURA FLORAL E ORNAMENTAL
21.11.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS DA ONIC E DO ITCF

PARA O FINANCIAMENTO DO SECTOR CEREALÍFERO
21.11.1995 AUXÍLIO E TAXA PARAFISCAL SOBRE A CARNE
21.11.1995 AUXÍLIO AO COMITÉ NACIONAL INTERPROFISSIONAL 

DA HORTICULTURA (CNIH)
21.11.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS DO CENTRO

TÉCNICO INTERPROFISSIONAL DOS FRUTOS 
E LEGUMES (CTIFL)

21.11.1995 AUXÍLIOS E TAXA PARAFISCAL DO CENTRO TÉCNICO
DE CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

11.12.1995 AUXÍLIOS AOS CRIADORES DE JOVENS BOVINOS AFECTADOS 
PELOS MOVIMENTOS MONETÁRIOS

11.12.1995 MEDIDAS DE AUXÍLIO AO SECTOR DA CARNE BOVINA - 
COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DE RENDIMENTO CAUSADAS 
PELOS MOVIMENTOS MONETÁRIOS

Itália

3.2.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR DO AÇÚCAR - JO C 251 DE 27.9.1995
MINARBIO

3.2.1995 MODIFICAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AIMA JO C 251 DE 27.9.1995
PARA O SECTOR DOS BOVINOS

8.2.1995 ABRUZOS : PROGRAMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
23.2.1995 EMÍLIA-ROMANA : MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NO 

SECTOR DA TRANSFORMAÇÃO DA CARNE JO C 251 DE 27.9.1995
20.3.1995 SARDENHA : MEDIDAS A FAVOR DA CULTURA DO 

SOBREIRO
30.3.1995 CAMPÂNIA : CULTURA DE CITRINOS JO C 251 DE 27.9.1995
26.4.1995 EMÍLIA-ROMANA : PROMOÇÃO ECONÓMICA DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTARES REGIONAIS JO C 343 DE 21.12.1995
26.4.1995 ABRUZOS : MEDIDAS A FAVOR DAS FLORESTAS E JO C 343 DE 21.12.1995

DO AMBIENTE
29.5.1995 ABRUZOS : PRORROGAÇÃO DA 

LEI REGIONAL Nº 31 DE 3.6.82 
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29.5.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA, AUXÍLIOS À 
COMPRA DE ÁLCOOL ETÍLICO

16.6.1995 PIEMONTE : MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR 
AGRO-INDUSTRIAL

20.6.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA: AUXÍLIOS AO 
SECTOR DA BATATA

26.6.1995 PROGRAMA EIMA A FAVOR DA VENDA DE ÁLCOOL
30.6.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR DO 

AÇÚCAR - OSTELLATO
3.8.1995 MARCHE : MEDIDAS A FAVOR DOS PRODUTOS 

VITI-VINÍCOLAS E AGRO-ALIMENTARES
22.8.1995 SICÍLIA : LEI REGIONAL 27/95 - EXCLUSÃO DE 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REFINANCIAMENTO 
DA LEI REG. 13/86 

22.8.1995 AUXÍLIOS AOS PRODUTORES DE SEMENTES
OLEAGINOSAS - PROMOÇÃO E INVESTIGAÇÃO

18.9.1995 SICÍLIA : MEDIDAS DESTINADAS AOS CRIADORES 
CUJOS EFECTIVOS TENHAM SIDO AFECTADOS POR 
DOENÇAS INFECCIOSAS; ARTS. 1º, 2º E 8º DA LEI 28/95

25.9.1995 VALE DE AOSTA : EMPARCELAMENTO RURAL
25.9.1995 MEDIDAS NO SECTOR DAS LARANJAS
25.9.1995 VALE DE AOSTA : AUXÍLIO REGIONAL
21.11.1995 PROJECTO CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VENETO : MEDIDAS A FAVOR DA AGRICULTURA
28.11.1995 PROGRAMA NACIONAL DE AIMA NO SECTOR DA 

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DE FRUTOS

Luxemburgo

30.8.1995 AUXÍLIO AO SECTOR DA BATATA

Países Baixos

17.1.1995 AUXÍLIOS AO AMBIENTE E À PRODUÇÃO BIOLÓGICA JO C 251 DE 27.9.1995 
2.2.1995 AUXÍLIOS NO DOMÍNIO AGRÍCOLA 
8.3.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS A FAVOR DO JO C 251 DE 27.9.1995 

SECTOR DO GADOS BOVINO
20.3.1995 TARIFA GÁS NATURAL - HORTICULTURA JO C 251 DE 27.9.1995
26.4.1995 MÉTODOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA COMPATÍVEIS JO C 343 DE 21.12.1995

COM O AMBIENTE
17.5.1995 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS SOBRE O SECTOR DA 

BATATA (AUXÍLIOS À PROMOÇÃO)
13.7.1995 CONTROLO DE QUALIDADE NO SECTOR DA CARNE
31.7.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR DA CARNE
1.8.1995 MEDIDAS NO SECTOR DA CARNE
30.8.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS AGRÍCOLAS 

AFECTADAS PELAS INUNDAÇÕES
14.9.1995 DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA -

SECTOR FLORESTAL
14.11.1995 MELHORAMENTO DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
14.11.1995 AUXÍLIOS AO SECTOR DOS LEGUMES E FRUTOS
14.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DOS LEGUMES E FRUTOS
14.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR HORTÍCOLA
15.11.1995 AUXÍLIOS A FAVOR DA SAÚDE ANIMAL
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21.11.1995 AUXÍLIO À COMERCIALIZAÇÃO DE COGUMELOS
21.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DAS FLORESTAS
21.11.1995 AUXÍLIOS NO SECTOR DA CARNE-SPOM
12.12.1995 AUXÍLIOS A FAVOR DOS ORGANISMOS 

RURAIS RESPONSÁVEIS PELA COOPERAÇÃO
ENTRE EXPLORAÇÕES

Portugal

16.8.1994 PROGRAMA LEADER II
27.11.1995 MEDIDAS A FAVOR DA COMERCIALIZAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS

Reino Unido

27.1.1995 IRLANDA DO NORTE : MILK MARKETING BOARD JO C 251 DE 27.9.1995
3.2.1995 AUXÍLIO À RETOMADA DE PEQUENAS 

EXPLORAÇÕES POR JOVENS
14.2.1995 FARM CAPITAL GRANTS
20.3.1995 THE MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL JO 251 DE 27.9.1995

REDUNDANCY LIABILITY
21.3.1995 AUXÍLIO PARA O ARRANQUE DA COOPERATIVA JO C 402 DE 31.12.1994

LEITEIRA - MILK MARQUE
30.3.1995 PROGRAMA A FAVOR DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
26.4.1995 ILHAS DO CANAL (GUERNSEY): AUXÍLIO AO JO C 343 DE 21.12.1995

SECTOR HORTÍCOLA
11.7.1995 IRLANDA DO NORTE: PROJECTO MOZZARELLA
21.8.1995 ALTERAÇÕES AOS PLANOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS 

SENSÍVEIS EM TERMOS DE AMBIENTE
30.8.1995 LOCHABER AND ARGYLL CROFT ENTRANTS SCHEME
25.9.1995 SUGAR BEE RESEARCH AND EUCATION PROGRAMME - 

TAXAS PARA 1995/96
10.11.1995 TAXAS DA HOME GROWN CEREALS AUTHORITY 
14.11.1995 REGIME A FAVOR DE ÁREAS SENSÍVEIS NO QUE 

SE REFERE A NITRATOS
21.11.1995 ACORDOS DE COMPENSAÇÃO DOS CONTINGENTES DE GADO

1.2. Casos em que foi dado início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE 

Bélgica

20.3.1995 REGIÃO DA FLANDRES : BIOCARBURANTES - 
PLANO DE ACÇÃO PARA A FLANDRES

20.3.1995 CONCESSÃO DE UM PRÉMIO REGIONAL À 
CULTURA DE COLZA DE INVERNO NÃO 
DESTINADA À ALIMENTAÇÃO

14.7.1995 REGIÃO DA VALÓNIA : AUXÍLIOS AOS JO C 294 DE 9.11.1995
INVESTIMENTOS E À INSTALAÇÃO NO SECTOR 
DA AGRICULTURA

24.11.1995 REGIÃO DA VALÓNIA: QUOTIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
FIXAS PARA O SECTOR AVÍCOLA E RETRIBUIÇÕES 
A FAVOR DE ESTABELECIMENTOS LEITEIROS
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Alemanha

7.4.1995 RENÂNIA -PALATINADO: MEDIDAS A FAVOR DO JO C 169 de 5.7.1995
SECTOR DA VINHA

Grécia

27.1.1995 ORGANISMO GREGO DO ALGODÃO JO C 278 de 24.10.1995

Espanha

26.7.1995 NAVARRA : AUXÍLIOS À EMPRESA PAMPLONICA S.A. JO C 293 de 8.11.1995

França

20.3.1995 AUXÍLIO AO CONTROLO DA PRODUÇÃO VITÍCOLA
29.3.1995 AUXÍLIOS AO SECTOR DOS OVINOS JO C 289 DE 31.10.1995

Itália

2.3.1995 SICÍLIA : MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS 
AFECTADAS POR CALAMIDADES NATURAIS JO C 295 DE 10.11.1995

21.3.1995 LÁCIO : CULTURAS AGRÍCOLAS (LEIS 44/89 E 57/92) JO C 267 DE 14.10.1995
3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: FUNDO REGIONAL NO JO C 342 DE 20.12.1995

SECTOR AGRÍCOLA
3.5.1995 ABRUZOS : LEI RELATIVA AO DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA PARA 1995-97 JO C 289 DE 31.10.1995 
27.7.1995 ACORDO RELATIVO À PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO JO C 294 DE 9.11.1995

DO KENAF PARA A PRODUÇÃO DE CELULOSE
27.7.1995 CAMPÂNIA : LEI REGIONAL DE 12/8/1993 N° 24 - JO C 292 DE 7.11.1995

AGRICULTURA BIOLÓGICA
27.7.1995 SARDENHA : LEI REGIONAL DE 19 DE JANEIRO DE JO C 294 DE 9.11.1995

1994 NORMAS RELATIVAS À PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA BIOLÓGICA

31.7.1995 SICÍLIA : LEI REGIONAL DE 14.8.93.: MEDIDAS JO C 295 DE 10.11.1995
EXTRAORDINÁRIAS A FAVOR DO EMPREGO

7.11.1995 LÁCIO : COOPERAÇÃO AGRÍCOLA JO C 327 DE 7.12.1995
21.11.1995 SICÍLIA : SANEAMENTO DAS COOPERATIVAS

1.3. Casos em que foi encerrado o processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE com
uma decisão positiva

Espanha

20.3.1995 ARAGÃO : AUXÍLIOS A COOPERATIVAS AGRÍCOLAS JO C 157 DE 23.6.1995
20.3.1995 AUXÍLIOS À EMPRESA PULEVA JO C 142 DE 8.6.1995
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1.4. Casos em que a Comissão adoptou uma decisão final negativa nos termos do nº 2, alínea
a), do artigo 93º do Tratado CE

Bélgica

4.1.1995 AVICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO JO L 277 DE 21.11.1995
 PORTE - PROJECTO DE DECRETO REAL
4.1.1995 FUNDO DE PROMOÇÃO DOS FRUTOS E LEGUMES, JO L 277 DE 21.11.1995

AVICULTURA E CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
4.1.1995 QUOTIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS DESTINADAS À JO L 277 DE 21.11.1995

PROMOÇÃO DA COLOCAÇÃO NO MERCADO DOS 
PRODUTOS DA AVICULTURA 
E CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

França

28.11.1995 AUXÍLIO AOS PRODUTORES FRANCESES DE SUÍNOS 
SOB A FORMA DE GARANTIA ESTATAL

28.11.1995 MEDIDAS DE REDUÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E 
INDEMNIZAÇÃO RELATIVA AO BLOQUEIO 
RODOVIÁRIO DE 1992

Itália

4.4.1995 SARDENHA: MEDIDAS A FAVOR DA AGRICULTURA JO L 218 DE 14.9.1995
(LEI REGIONAL N° 17 DE 27.07.1992)

1.5. Casos em que a Comissão procedeu, nos termos do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE, ao
exame de um regime existente

Itália

31.7.1995 SICÍLIA: ARTIGO 1º DA LEI REGIONAL N° 13/88

1.6. Decisões do Conselho nos termos do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE

DECISÕES DO CONSELHO DE 22.06.1995 RELATIVAS À CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO
EXCEPCIONAL AOS PRODUTORES DE VINHO DE MESA EM FRANÇA

1.7. Acórdãos do Tribunal de Justiça do Tribunal de Primeira Instância

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 27.04.1995, PROFERIDO NO PROCESSO T-435/93 - ASSOCIATION OF
SORBITOL PRODUCERS WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES
SA E MERCK OHG CONTRA A COMISSÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO 91/474/CEE DA
COMISSÃO DE 16.08.1991 RELATIVA AOS AUXÍLIOS CONCEDIDOS PELO GOVERNO ITALIANO À
SOCIEDADE ITALGRANI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO AGRO-ALIMENTAR NO
MEZZOGIORNO.

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 27.04.1995, PROFERIDO NO PROCESSO T/442/93 - SETE EMPRESAS
DO SECTOR DO AMIDO CONTRA A COMISSÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO 91/474/CEE
DA COMISSÃO DE 16.08.1991 RELATIVA AOS AUXÍLIOS CONCEDIDOS PELO GOVERNO ITALIANO
À SOCIEDADE ITALGRANI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO AGRO-ALIMENTAR NO
MEZZOGIORNO.
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ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE 27.04.1995, PROFERIDOS NO PROCESSO T/443/93 - CASILLO GRANI
SNC CONTRA A COMISSÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE 91/474/CEE DA COMISSÃO
DE 16.08.1991 RELATIVA AOS AUXÍLIOS CONCEDIDOS PELO GOVERNO ITALIANO À SOCIEDADE
ITALGRANI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO AGRO-ALIMENTAR NO MEZZOGIORNO.

2. No sector das pescas

2.1. Casos em que a Comissão não levantou objecções, não tendo dado início a um processo
de exame (1995)

Áustria

N/445/D/95 09.10.95 ORIENTAÇÕES PARA O SECTOR DOS JO C 6 de 11.01.96, p. 6
SERVIÇOS 

Dinamarca

N/526/95 16.05.95 BANCO DA PESCA JO (para publicação)

Alemanha

N/13/95 11.01.95 MEDIDAS NO SECTOR DA PESCA E JO C 192 DE 26.07.95
DA AQUACULTURA

N/37/95 11.01.95 AUXÍLIOS À TRANSFORMAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS JO C 192 DE 26.07.95
DA PESCA

N/472/95 16.05.95 MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO NO JO C 290 DE 01.11.95
SECTOR DA PESCA MARÍTIMA

Grécia

N/34/95 18.01.95 AUXÍLIOS AO SECTOR DA PESCA JO C 272 DE 18.10.95, p. 7

Espanha

N/86/95 27.01.95 AUXÍLIO À PARAGEM TEMPORÁRIA JO C 335 DE 13.12.95
DA FROTA DE PESCA. VALENÇA.

N/236/95 07.03.95 MEDIDAS A FAVOR DA FORMAÇÃO JO C 343 DE 21.12.95
N/245/95 08.03.95 AUXÍLIOS AO SECTOR DA PESCA JO C 192 DE 26.07.95
 E DA AQUACULTURA. CANÁRIAS
N/247/95 08.03.95 INICIATIVA PESCA. CANÁRIAS JO C 6 DE 11.01.96, p. 6
N334/B/95 29.03.95 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR JO C 192 DE 26.07.95

DA PESCA
N/497/95 30.05.95 AUXÍLIOS À PARAGEM DEFINITIVA 

DE NAVIOS DE PESCA. CANTÁBRIA JO C 343 DE 21.12.95
N/520/95 08.06.95 AUXÍLIOS ESTRUTURAIS AO SECTOR JO C 276 DE 21.10.95

DA PESCA. ANDALUZIA
N/608/95 05.07.95 AUXÍLIOS AO DESENVOLVIMENTO JO C 343 DE 21.12.95

 E AQUACULTURA
N/246/95 08.03.95 MODERNIZAÇÃO E RECONVERSÃO JO C 272 DE 18.10.95, p. 8

DA FROTA. CANÁRIAS
N/390/95 04.04.95 MEDIDAS A FAVOR DA PESCA JO C 272 DE 18.10.95, p. 9
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França

N/157/95 21.02.95 AUXÍLIOS À PARAGEM DEFINITIVA JO C 149 DE 16.06.95, p. 1
DE NAVIOS DE PESCA

Países Baixos

N/535/94 08.09.94 FUNDO DE INVESTIGAÇÃO PARA O JO C 6 de 11.01.96, p. 6
COMÉRCIO POR GROSSO

Portugal

N/438/95 10.05.95 PROGRAMA PEDRAA II PESCA- JO C 272 DE 18.10.95, p. 10
RA AÇORES

NN/51/95 21.02.95 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO JO C 192 DE 26.07.95
DAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS - 
MADEIRA

Reino Unido

N/43/95 20.01.95 EMPRÉSTIMOS A FAVOR DOS 
NAVIOS DE PESCA - AQUACULTURA JO C 192 DE 26.07.95

N/44/95 20.01.95 EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS DO JO C 272 DE 18.10.95, p. 9
SECTOR DA TRANSFORMAÇÃO
E AQUACULTURA

2.2. Casos em que a Comissão deu início ao processo nos termos do nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE ou alargou um processo já iniciado (1995)

Alemanha

C/6/95 03.02.95 AUXÍLIOS À FA. JADEKOST

Itália

C/10/95 14.02.95 MEDIDAS A FAVOR DA PESCA JO C 157 DE 23.06.95, p. 8

2.3. Casos em que a Comissão encerrou o processo nos termos do nº 2 do artigo 93º do
Tratado CE

Itália

C/21/94 03.05.94 ABRUZOS. MEDIDAS A FAVOR DO 
SECTOR DA PESCA

C/65/91 24.9.91 MEDIDAS PARA A PARAGEM JO L 126 DE 9.6.95, p. 32
TEMPORÁRIA DE NAVIOS 
(SARDENHA)
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2.4. Decisões da Comissão - evolução

O quadro que em seguida se apresenta reflecte a evolução do número de regimes de auxílio adoptados
no sector das pescas e da aquacultura e examinados pela Comissão, bem como o número de decisões
adoptadas quanto à compatibilidade desses regimes com as regras da concorrência aplicáveis ao sector
das pescas. Os números correspondem aos dados conhecidos à data da tomada de decisão e não
coincidem necessariamente com o número de casos registados ou examinados.

ANO TOTAL

DECISÃO DA COMISSÃO

SEM
OBJECÇÕES

INÍCIO DO
PROCESSO
PREVISTO 
NO Nº 2 DO
ARTIGO 93º

ENCERRA-
MENTO DO
PROCESSO

DECISÃO
NEGATIVA

1991 45 18 7 4 0

1992 33 28 10 9 -

1993 25 21 2 3 -

1994 54 16 2 1 -

1995 60 22 2 1 1

3. No sector dos transportes

3.1. Casos em que a Comissão não levantou objecções

Dinamarca

01.02.1995 Desenvolvimento de um simulador de ponte
IP(95)90 para a formação de tripulações de navios

Alemanha

10.05.1995 Privatização da Lufthansa A.G.
IP(95)456
26.07.1995 Medidas a favor da navegação JO C 343 de 21.12.1995
IP(95)859 interior

França

12.07.1995 Auxílio à cessação voluntária JO C 312 de 23.11.1995
de actividade

18.10.1995 Plano de modernização dos transportes JO C 335 de 13.12.1995
IP(95)1131 rodoviários
14.11.1995 Plano económico e social da navegação
IP(95)1193 interior
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Irlanda

20.12.1995 Medidas a favor da Aer Lingus JO L 54 de 25.02.1994
IP(95)1431

Países Baixos

26.07.1995 Telemática no sector dos transportes JO C 298 de 11.11.1995
IP(95)838
20.09.1995 Investimentos em material para transportes combinados
20.09.1995 Medidas a favor dos transportes 
IP(95)1002 combinados para 1995-1996
18.10.1995 Medidas a favor do sector dos 
IP(95)1130 transportes

Portugal

04.04.1995 Medidas a favor da companhia JO L 279 de 28.10.1994
IP(95)341 aérea portuguesa TAP
26.04.1995 Medidas no domínio dos transportes JO C 276 de 21.10.1995

rodoviários

Reino Unido

16.01.1995 Garantias para a locação European JO C 318 de 29.11.1995
Night Stock

16.05.1995 Auxílio sob a forma de subvenção à JO C 6 de 11.01.1996
Union Railways Ltd

18.10.1995 Transportes marítimos: contribuições 
IP(95)1132 de capital destinadas a compensar 

os encargos

3.2. Casos em que foi dado início ao processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE

Espanha

01.03.1995 Programa de medidas a favor da "IBERIA" JO C 114 de 06.05.1995
IP(95)195

França

31.10.1995 Auxílio não notificado: contribuição 
IP(95)1159 de capital a favor da 
IP(95)1432 Compagnie Générale Maritime (CGM)
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Itália

04.10.1995 Crédito de impostos para os JO C 3 de 06.01.1996
IP(95)1091 transportadores rodoviários 

de mercadorias
14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, artigo 3º do JO C 2 de 05.01.1996

Projecto de Lei Regional N 422/92 
relativa ao sector dos transportes

3.3. Casos em que foi encerrado o processo previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado CE

Espanha

07.06.1995 País Basco : auxílio à empresa JO C 321 de 01.12.1995
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A.
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V - Actividades internacionais

A - Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou
propostas pela Comissão

COM(95)157 final, proposta de Decisão do Conselho e da Comissão relativa à posição a adoptar pela
Comunidade no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo Acordo Europeu entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Checa, por outro, no
que se refere à adopção das necessárias normas de execução do n° 1, pontos (i) e (ii), e do n° 2 do
artigo 64° do Acordo Europeu, de 18.05.1995.

COM(95)156 final, proposta de Decisão do Conselho e da Comissão relativa à posição a adoptar pela
Comunidade no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo Acordo Europeu entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a República Eslovaca, por outro,
no que se refere à adopção das necessárias normas de execução do n° 1, pontos (i) e (ii), e do n° 2
do artigo 64° do Acordo Europeu, de 18.05.1995.

COM(95)528 final, proposta de Decisão do Conselho e da Comissão relativa à posição a adoptar pela
Comunidade no âmbito do Conselho de Associação instituído pelo Acordo Europeu entre as
Comunidades Europeias e os seus Estados-membros, por um lado, e a Bulgária, por outro, no que se
refere à adopção de normas necessárias à execução do nº 1, pontos (i) e (ii), e do nº 2 do artigo 64º
do Acordo Europeu, de 22.11.1995.
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VI - A aplicação das regras da concorrência nos Estados-membros

A - Evolução legislativa e a nível político

Em 1995, a política da concorrência nos Estados-membros continuou a adquirir uma importância
crescente. A Dinamarca e os Países Baixos elaboraram projectos legislativos em matéria de
concorrência, em sintonia com os princípios do direito comunitário; na Alemanha e no Reino Unido
prosseguem os debates sobre esta matéria. A Grécia melhorou consideravelmente o enquadramento
legislativo da política da concorrência a nível nacional e precisou as competências do Comité da
Concorrência no que se refere à aplicação do nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º. Na Itália assistiu-se
a uma evolução semelhante, uma vez que foram aplicados pela primeira vez o nº 6 do artigo 14º do
Regulamento nº 17 e outras disposições semelhantes de outros regulamentos processuais. No que diz
respeito aos novos Estados-membros, a Suécia e a Finlândia tinham já harmonizado os respectivos
direitos da concorrência com o da União antes da adesão. A Áustria procedeu igualmente a esta
harmonização, mas apenas de forma indirecta, através da aplicação das regras da concorrência
consagradas no Acordo EEE.
Este capítulo baseia-se nas contribuições prestadas pelas autoridades nacionais. Podem ser encontrados
mais dados nos relatórios nacionais elaborados pelas autoridades competentes.

Áustria

Aplicação das regras de concorrência na Áustria 

A lei da concorrência EEE54, que rege especialmente os direitos, obrigações e competências do
Ministro Federal dos Assuntos Económicos enquanto autoridade nacional competente em matéria de
concorrência, foi alterada pela segunda vez. Na sequência da criação, em 1994, das condições prévias
para prestar a necessária assistência no que diz respeito às investigações na acepção do nº 6 do artigo
14º do Regulamento nº 1755, foram já executados os ajustamentos formais impostos pela adesão à
União Europeia, tendo essa legislação recebido uma nova denominação56.

Lei relativa às práticas comerciais restritivas57

Antes da revisão de 1995 da Lei relativa às práticas comerciais restritivas, a competência em casos
de práticas restritivas58 pertencia a dois tribunais especiais, a saber, o Tribunal das Práticas Comerciais
Restritivas, ligado ao Supremo Tribunal Provincial de Viena, em primeira instância, e o Tribunal de
Recurso em matéria de Práticas Comerciais Restritivas, ligado ao Supremo Tribunal de Justiça, em
segunda e última instância. Com esta revisão, o legislador pretendia, ao conferir jurisdição sobre estes
casos aos tribunais ordinários59, eliminar as dificuldades decorrentes, no passado, da organização dos
tribunais. 

                                                            

54 Lei Federal relativa à aplicação das regras da concorrência no Espaço Económico Europeu (EEA Competition Act),
Federal Law Gazette 125/1993.

55 Lei Federal que altera a Lei da concorrência EEE, Federal Law Gazette 627/1994.
56 Lei Federal que altera a Lei da concorrência EEE, Federal Law Gazette 175/1995. Nova designação: Lei Federal

relativa à aplicação das regras de concorrência na União Europeia (EU Competition Act).
57 Versão original: Lei Federal de 19 de Outubro de 1988 relativa às práticas comerciais restritivas e outras restrições

da concorrência (1988 Restrictive Trade Practices Act), Federal Law Gazette 600/1988.
58 Lei Federal que altera a Lei de 1988 relativa às práticas comerciais restritivas, Federal Law Gazette 520/1995.
59 O Supremo Tribunal Provincial de Viena funciona actualmente como um tribunal de apreciação das práticas restritivas

e o Supremo Tribunal de Recurso funciona como tribunal superior no âmbito das práticas restritivas.
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Acordos de distribuição verticais

Da revisão de 1993 da Lei relativa às práticas comerciais restritivas resultou um conjunto distinto de
disposições legais aplicáveis aos acordos de distribuição verticais. Desde então, foram registados cerca
de 600 modelos de contratos, igualmente examinados na perspectiva da sua compatibilidade com o
direito da concorrência comunitário. O Ministro Federal da Justiça adoptou, de acordo com o Ministro
Federal dos Assuntos Económicos, um diploma ao abrigo da Lei relativa às práticas comerciais
restritivas que transpõe a legislação comunitária relevante para o ordenamento jurídico austríaco, nos
termos do qual a presunção de que não existem quaisquer fundamentos para impor uma proibição é
justificada no caso de acordos que reúnem os critérios estabelecidos no regulamento relativo às
isenções por categoria60.

Bélgica

A Lei de 5 de Agosto de 1991 contra as restrições da concorrência, que entrou em vigor em 1 de Abril
de 1993, dotou a Bélgica, nesta matéria, de legislação em grande medida baseada nas regras e
princípios consagrados no direito comunitário. As operações de concentração devem ser previamente
notificadas caso sejam ultrapassados dois limiares relacionados com o volume de negócios e a quota
de mercado. Inicialmente, estes limiares consistiam num volume de negócios global combinado de
1 000 milhões de francos belgas e numa parte de mercado combinada de 20% do mercado relevante.
Em 1995, através do Decreto Real de 31 de Março de 1995, procedeu-se a uma revisão importante
destes limiares, tendo sido aumentados os valores fixados no nº 1 do artigo 11º da Lei de 5 de Agosto
de 1991. Os limiares respeitantes ao volume de negócios e à quota de mercado foram aumentados,
respectivamente, para 3 mil milhões de francos belgas e 25%.

Dinamarca

A Lei dinamarquesa sobre a concorrência, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1990, foi alterada
em 1995, alargando o direito de recurso das decisões do Conselho da Concorrência em matéria de
divulgação/confidencialidade para o Conselho de Recurso em matéria de Concorrência. Nos termos
desta lei, o Conselho da Concorrência continua a não ter competência para aplicar directamente o nº
1 do artigo 85º ou o artigo 86º do Tratado. O Comité do Direito da Concorrência, criado sob a égide
do Ministro do Comércio e Indústria, publicou o seu Relatório nº 1297 no início de Agosto de 1995.
Este Comité foi criado em 1993 com o objectivo de examinar a legislação da concorrência da
Dinamarca, em especial assegurar-se da sua articulação de forma adequada com as regras da
concorrência comunitárias. O principal objectivo do projecto de lei integrado no relatório consistia em
alinhar o direito da concorrência dinamarquesa pela legislação comunitária de concorrência, tendo em
consideração a estrutura comercial na Dinamarca, isto é, uma estrutura em que existe um pequeno
número de grandes empresas e um grande número de pequenas empresas. O Comité considerou que
sempre que a Comissão estudar a possibilidade de proibição ou isenção de um caso, as autoridades
dinamarquesas devem abster-se de analisar esse mesmo caso, salvo em circunstâncias excepcionais no
mercado dinamarquês. Este relatório está agora a ser divulgado aos ministérios, organizações, etc. 

                                                            

60 Despacho do Ministro Federal da Justiça de 28 de Fevereiro de 1995 relativo à isenção de acordos de distribuição
verticais, Federal Law Gazette 148/1995.
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Alemanha

A Lei que proíbe as práticas restritivas em matéria de concorrência (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) não foi alterada durante o período em análise (1995). Todavia,
no Relatório Económico Anual de 1995, o Governo Federal anunciou a intenção de alterar a legislação
no sentido de a alinhar pelo direito comunitário europeu. Com vista a preparar o terreno para uma
sexta alteração da GWB, o Ministro Federal dos Assuntos Económicos criou um grupo de trabalho,
em que terão assento representantes do Serviço Federal de Cartéis.

Grécia

Em 1995, a legislação grega em matéria de concorrência (Lei nº 703/77, relativa ao controlo dos
monopólios e oligopólios e à protecção da livre concorrência) foi completada pela Lei nº 2296/95, que
entrou em vigor em 24 de Fevereiro de 1995. As alterações introduzidas por esta lei completam e
melhoram o enquadramento jurídico relativo à protecção da concorrência e criam simultaneamente um
contexto institucional próprio para favorecer a aplicação rápida e eficaz deste enquadramento jurídico,
nomeadamente graças às seguintes medidas: 
- foi instituído um controlo preventivo geral das operações de concentração em todos os sectores

da economia, na medida em que as condições previstas pela lei se encontrem reunidas (volume
de negócios mínimo de 50 milhões de ecus ou parte de mercado pelo menos de 25%);

- foi restabelecido o mecanismo de certificado negativo, de forma a proporcionar segurança
jurídica às empresas;

- foi revisto o montante das coimas por violação da lei e adoptada a aplicação de sanções
pecuniárias compulsórias, a fim de reforçar a sua acção dissuasora sem prejudicar o princípio da
proporcionalidade; 

- foi reorganizado o Comité da Concorrência, passando a uma autoridade administrativa colegial
independente com infra-estrutura administrativa própria e autonomia organizacional;
paralelamente, foi instituído um secretariado que assumiu as competências e funções exercidas,
até à adopção da lei, pela Direcção "Estudos de Mercado - Concorrência";

- foram alargadas as competências do Comité da Concorrência: doravante, detém o poder exclusivo
de adoptar medidas provisórias, de impor coimas e sanções pecuniárias compulsórias em caso
de violação da lei e de não respeito das decisões e, por fim, amplos poderes consultivos. 

No âmbito das alterações acima referidas, foi adoptado o regulamento interno do Comité da
Concorrência, bem como os formulários de notificação das operações de concentração. Por fim, o
decreto presidencial sobre a organização do secretariado não foi ainda adoptado, pelo que o
enquadramento deste último ainda não existe. As alterações introduzidas conduziram recentemente a
uma evolução legislativa substancial no que diz respeito às competências da Autoridade grega da
concorrência no que se refere à aplicação do nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º. Concretamente, o nº 12
do artigo 4º da Lei nº 2296/95 clarificou esta competência.

Espanha

Está a ser estudado um projecto de decreto real, que altera o diploma actualmente em vigor no que
se refere à aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE em Espanha. Este decreto real consagrará
o fundamento jurídico da cooperação que, nos termos dos instrumentos comunitários publicados após
o decreto real em vigor, deve existir entre a Comissão Europeia e as Autoridades espanholas
responsáveis pela concorrência.
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Finlândia

Direito da concorrência finlandês

O direito da concorrência comunitário é directamente aplicável pelas Autoridades competentes
finlandesas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Administrativo no seu acórdão de 30 de
Novembro de 1995. A legislação nacional finlandesa em matéria de concorrência não contém, porém,
disposições que consagrem expressamente a competência das Autoridades da concorrência finlandesas
para aplicar o nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º do Tratado de Roma. A lei relativa às restrições da
concorrência (Lei nº 480/202) e a lei relativa ao Conselho da Concorrência (Lei nº 481/92) entraram
em vigor em 1 de Setembro de 1992. A actual Lei relativa às restrições da concorrência corresponde
em grande medida às regras da concorrência da CE. Esta Lei baseia-se essencialmente no princípio
da proibição, nos termos do qual são proibidos os acordos, decisões de associação e práticas
concertadas e os abusos de posição dominante no mercado. Não existem regras relativas ao controlo
das operações de concentração.

O Ministério do Comércio e da Indústria criou um grupo de trabalho em 18 de Dezembro de 1995,
com a função de estudar e propor eventuais alterações à lei relativa às restrições da concorrência até
31 de Dezembro de 1996.
Em especial, estão a ser estudados os seguintes assuntos:
- reforço da legislação da concorrência com vista a evitar situações monopolísticas;
- possibilidade de os casos de pequena importância deixarem de ser apreciados pelo Serviço da

Livre Concorrência;
- possibilidade de serem concedidos aos empresários certificados negativos emitidos pelo Serviço

da Livre Concorrência;
- eventual inclusão na legislação da concorrência de uma disposição sobre a aplicação directa do

nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º do Tratado CE.

Aplicação dos poderes de investigação da Comissão

Os nºs 1 e 2 do artigo 20º da lei relativa às restrições da concorrência foram alterados a partir de 1
de Julho de 1995 no sentido de o Serviço da Livre Concorrência passar a ter de efectuar as
investigações que a Comissão Europeia solicitar. O Serviço da Livre Concorrência e os Serviços
Provinciais têm a obrigação de colaborar com os funcionários da Comissão na prossecução dessas
investigações.

França

A Lei nº 95-127, de 8 de Fevereiro de 1995, relativa aos contratos públicos e delegações de serviço
público consagra novas disposições destinadas a assegurar uma maior transparência desses contratos.
Completa igualmente o artigo 53º do Decreto nº 86-1243, de 1 de Dezembro de 1986, relativo à
liberdade de preços e da concorrência. Nos termos deste artigo, as disposições definidas pelo decreto
"aplicam-se a todas as actividades de produção, distribuição e serviços, incluindo as exercidas por
entidades públicas", tendo sido completado pela expressão "nomeadamente no âmbito de convenções
de delegação de serviço público". Assim, fica confirmado o facto de as regras da concorrência se
aplicarem às condições de formação destas convenções e de serem executadas pelo Conselho da
Concorrência no âmbito do controlo dos comportamentos das empresas candidatas ou pelo tribunal
administrativo no âmbito do controlo dos actos administrativos de devolução.
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Irlanda

O projecto de alteração da Lei da concorrência de 1994 está ainda a ser apreciado por uma comissão
parlamentar. Esta lei conferirá à Autoridade de Concorrência poderes de aplicação da Lei da
concorrência, tanto a nível civil (mediante possibilidade de introduzir pedidos de injunções ao
Tribunal) como criminal (com sanções que incluem pena de prisão ou multas até 10% do volume de
negócios). Os ilícitos civis e criminais são ambos definidos de uma forma quase idêntica à consagrada
nos artigos 85º e 86º do Tratado. A legislação nacional de 1991 previa já a aplicação da legislação
com base numa simples acção por um particular. Não se registaram quaisquer evoluções legislativas
que afectem a jurisdição ou as competências práticas da autoridade nacional no que se refere à
aplicação do nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º.

Itália

Adopção pelo Parlamento italiano das medidas necessárias para a execução das disposições
comunitárias em matéria de concorrência 

O Parlamento italiano adoptou a "Lei Comunitária" para 1994 que prevê várias medidas destinadas
a cumprir as obrigações resultantes da qualidade de Estado-membro da União Europeia. Algumas
destas medidas dizem respeito à cooperação com a Comissão em matéria de concorrência. O nº 5 do
artigo 54º da referida lei confere à "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" competência
para aplicar o nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º do Tratado, com recurso aos poderes de que dispõe no
âmbito de procedimentos da lei italiana em matéria de concorrência. Os três primeiros números do
mesmo artigo aplicam as disposições dos diferentes regulamentos comunitários que impõem aos
Estados-membros a adopção de medidas regulamentares que garantam aos agentes da Comissão a
necessária assistência para lhes permitir executar a sua missão de averiguação.

Concorrência e regulamentação no sector dos serviços públicos

A Lei nº 481, de 14 de Novembro de 1995, relativa às medidas de concorrência e de regulamentação
no sector dos serviços públicos, institui entidades regulamentadoras do serviço público de gás,
electricidade e telecomunicações. A "Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato" continua a
supervisionar a aplicação da legislação da concorrência nos sectores abrangidos pelas novas
autoridades regulamentadoras.

Países Baixos

Na Primavera de 1995, foi elaborado um projecto de lei em matéria de concorrência integralmente
novo. Em Junho, foi apresentado pelo Governo ao Conselho de Estado.
O objectivo deste projecto consiste em alinhar a legislação neerlandesa em matéria de concorrência
pela legislação europeia. A proposta de lei proíbe os acordos, decisões e práticas concertadas que
tenham por objecto ou efeito impedir, restringir ou distorcer a concorrência em todos os mercados dos
Países Baixos ou em parte dos mesmos. Os acordos proibidos devem ser considerados nulos. Estão
também previstas disposições no sentido de garantir a concessão, com base nos mesmos critérios que
os estabelecidos no nº 3 do artigo 85º do Tratado CE, de isenções individuais ou por categoria.
Existem igualmente disposições que proíbem o abuso por parte das empresas da sua posição
dominante. Por fim, deverá ser introduzido um controlo preventivo de operações de concentração que
excedam um determinado volume de negócios. A aplicação da nova legislação será confiada a um
organismo profissional, cujas obrigações serão estabelecidas por lei, mas que hierarquicamente
dependerá do Ministro dos Assuntos Económicos. 
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Suécia

Em Julho de 1993 entrou em vigor a Lei nº 20:1993, que actualmente regulamenta a concorrência.
Esta lei baseia-se essencialmente nos artigos 85º e 86º do Tratado CE e nas disposições que
regulamentam as operações de concentração na UE. A prática comunitária serve de orientação para
a aplicação desta legislação. 
Em 9 de Novembro de 1995, o Governo decidiu criar um Comité para examinar e avaliar a aplicação
da nova lei da concorrência (na realidade, a criação do Comité estava prevista aquando da adopção
da lei). Este Comité, que deverá concluir o seu relatório até ao final de 1996, estudará as vantagens
e os inconvenientes da aplicação da legislação nacional, cujo teor é substancialmente idêntico aos das
regras comunitárias da concorrência.
Em 1993, o Governo concedeu também nove isenções gerais por categoria a nível nacional, oito das
quais correspondem a isenções por categoria da CE. Concedeu também uma isenção por categoria a
favor de cadeias comerciais. As isenções por categoria nacionais respondem, em certa medida, às
características especiais do mercado sueco; os limites relativos ao volume de negócios nas isenções
comunitárias têm sido aplicados a um nível inferior e em certas isenções por categoria têm sido
introduzidos limites quanto às partes do mercado.
Foram impostos prazos nas isenções por categoria, em parte para que possam ser revistas quando
caducarem as correspondentes isenções por categoria comunitárias. Desta forma, em Novembro de
1995, o Governo decidiu prorrogar a isenção por categoria de acordos de licenças de patentes enquanto
se aguarda a concessão da isenção por categoria comunitária de acordos de transferência de
tecnologias. Decidiu igualmente prorrogar a isenção por categoria de acordos relativos aos serviços
de venda e pós-venda de veículos automóveis.
Analogamente, no Outono de 1995, o Governo decidiu que as isenções por categoria suecas deveriam
ser examinadas à luz da experiência adquirida desde 1993, em especial, da evolução das isenções por
categoria no que diz respeito ao direito comunitário e à sua adequação.

B - Aplicação das regras da concorrência comunitárias pelas autoridades nacionais

As autoridades nacionais da concorrência de alguns Estados-membros não têm ainda competência para
aplicar o nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º do Tratado (nomeadamente a Dinamarca, Irlanda, Finlândia,
Países Baixos, Áustria, Suécia e Reino Unido). Nos países em que a legislação nacional estabelece a
possibilidade de um organismo administrativo aplicar as regras comunitárias da concorrência, existe
uma tendência crescente para a sua aplicação a nível nacional. As principais evoluções podem ser
resumidas da forma que em seguida se apresenta. 

Bélgica

Nos primeiros nove meses de 1995, o Conselho da Concorrência não adoptou qualquer decisão ao
abrigo do nº 1 do artigo 85º ou do artigo 86º do Tratado CE. Contudo, o Presidente do Conselho da
Concorrência tomou uma importante decisão em 1995 que incluiu a imposição de medidas provisórias.
O Conselho Nacional dos Arquitectos foi proibido de continuar a aplicar uma disposição relativa à
fixação de honorários mínimos contida nas regras deontológicas dos arquitectos, conjugada com o
princípio ético nº 2. Na sua decisão, o Conselho da Concorrência referiu nesse acto a Decisão da
Comissão Europeia de 30 de Janeiro de 1995 no processo COAPI61. A decisão do Conselho da
Concorrência foi objecto de recurso.

                                                            

61 JO L 122 de 2.6.1995, p. 37.

25° REL. CON. 1995



APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA 321

Dinamarca

Os trabalhos relativos à ligação fixa do Øresund levou o Conselho da Concorrência a decidir sobre
acordos relativos a dois consórcios que apresentaram propostas de fornecimento de cimento e de betão
preparado. Os acordos foram igualmente notificados à Autoridade da Concorrência sueca e à
Comissão, tendo as três entidades cooperado subsequentemente.

O primeiro acordo foi concluído entre a Aalborg Portland A/S e uma empresa sueca, a Cementa AB,
e dizia respeito à criação de uma empresa comum, a Øresundscement I/S, para o fornecimento de
cimento para a ligação do Øresund. O Conselho da Concorrência solicitou que o acordo fosse
notificado, mas considerou que não existia qualquer razão para intervir. Por outro lado, a Autoridade
da Concorrência sueca proibiu o acordo, enquanto a Comissão concedeu um certificado negativo62.

O segundo acordo foi concluído entre duas empresas dinamarquesas (Unicon Beton I/S e 4K-beton
A/S) e duas empresas suecas (Betongindustri AB e AB Sydsten), produtores de betão preparado. Nos
termos do acordo, foi criada uma empresa comum, a Øresundsbeton I/S, para as quatro empresas
poderem apresentar propostas conjuntas de fornecimento para a ligação do Øresund. O Conselho da
Concorrência decidiu que o acordo deveria ser anulado, uma vez que se aplicava a todos os produtores
conhecidos de betão preparado que podiam apresentar propostas de fornecimento para a ligação do
Øresund. A decisão do Conselho da Concorrência, nos termos da qual o acordo devia ser anulado, foi
revogada pelo Conselho de Recursos de Concorrência, que tomou em consideração o facto de, num
projecto de construção de uma ponte tão importante quanto a ligação do Øresund, não ser habitual que
o principal adjudicatário organizasse os seus próprios fornecimentos de cimento. O Conselho de
Recursos aceitou o argumento das partes no acordo de que era fundamental criar uma alternativa
concorrencial para a produção de cimento que os três principais adjudicatários pudessem pretender
estabelecer por si próprios. Considerou também que existia concorrência continuada entre, por um
lado, os principais adjudicatários e, por outro, as partes no acordo. Neste caso, a Comissão concedeu
também um certificado negativo. 

Alemanha

No período em análise, o Serviço Federal de Cartéis aplicou a legislação comunitária da concorrência
em três casos:

(a) Proibiu a aplicação dos estatutos da Autovermietung GmbH (AV) e dos acordos de cooperação
entre a AV e 42 seguradoras de responsabilidade civil automóvel, alegando que infringiam a
proibição de práticas restritivas estabelecida no nº 1 da GWB e no nº 1 do artigo 85º do Tratado
CE. A AV é uma empresa comum criada por várias seguradoras alemãs, duas das quais
pertencentes a uma seguradora francesa. A actividade da AV consiste em fornecer carros de
aluguer no âmbito de indemnizações por acidentes, tendo concluído dois projectos de
acordos-quadro com 42 seguradoras de responsabilidade civil automóvel relativos aos
"procedimentos para a determinação dos custos de aluguer de carros no âmbito da
responsabilidade civil automóvel". Na opinião do Serviço de Cartéis, a AV foi criada pelos seus
accionistas e por outras seguradoras de responsabilidade civil automóvel com vista a reduzir,
através de colusão a nível da procura, os valores das indemnizações de acidentes para níveis
aceitáveis pelas seguradoras. As seguradoras de responsabilidade civil automóvel em causa detêm
uma parte do mercado total superior a 50% e os accionistas da AV uma parte de quase 20%. Por

                                                            

62 Ver a secção a seguir : Aplicação das regras comunitárias da concorrência na Suécia.
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conseguinte, o Serviço presumiu que o sistema AV era susceptível de afectar o comércio
intracomunitário dos serviços de seguros. Todos os acordos de cooperação entre a AV e as
seguradoras de responsabilidade civil automóvel cessaram desde então e os processos têm
actualmente por único objecto a AV e os seus seis accionistas. Estes últimos recorreram da
proibição para o Supremo Tribunal Regional de Berlim.

(b) Proibiu ainda nos termos do nº 1 do artigo 85º, um acordo de delimitação de mercado entre a
Ruhrgas AG e a Thyssen GmbH. Este acordo prevê a delimitação da zona de fornecimento de
cada uma das partes e o fornecimento conjunto de quatro grandes centrais de energia municipais
(Duisburg, Dusseldórfia, Colónia e Oberhausen). Na opinião do Serviço de Cartéis, o acordo
elimina a concorrência entre as duas principais empresas fornecedoras de gás. A restrição da
concorrência afecta o comércio intracomunitário no sector do gás na medida em que ambas as
empresas importam o gás de outros países europeus. O Serviço tinha previamente suspendido
uma primeira decisão de proibição adoptada em 1994. Esta suspensão destinou-se simplesmente
a permitir às entidades supervisoras no domínio da energia nos 12 Länder abrangidos pelo acordo
apresentarem as suas observações sobre o processo ao Serviço Federal de Cartéis. As empresas
recorreram da recente proibição para o Supremo Tribunal Regional de Berlim.

(c) Dirigiu um aviso relativamente ao acordo de concessão entre a RWE Energie AG e o município
de Nordhorn, junto da fronteira RFA/Países Baixos. Na opinião do Serviço, a obrigação imposta
ao município de Nordhorn, nos termos do acordo, de não conceder a qualquer outra empresa o
direito de iniciar o fornecimento público de electricidade na área infringe o nº 1 do artigo 85º
do Tratado CE. Os fornecedores estrangeiros de outros Estados-membros da CE - em especial
dos Países Baixos, em razão da sua proximidade - estão assim impedidos de fornecer potenciais
clientes de Nordhorn. As partes acima referidas notificaram à Comissão Europeia o acordo com
vista a obter um certificado negativo ou uma isenção nos termos do nº 3 do artigo 85º.
Posteriormente, a Comissão informou o Serviço de Cartéis de que não tinha quaisquer objecções
a que o processo fosse reiniciado.

A proibição imposta pelo Serviço Federal de Cartéis, simultaneamente ao abrigo da legislação alemã
em matéria de controlo das concentrações e do nº 1 do artigo 85º do Tratado CE, de criação de uma
empresa comum propriedade a 50% da ATG Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke
Holding GmbH & Co. KG e Silcock and Colling Ltd tornou-se definitiva após a desistência das
empresas do recurso introduzido.

O Supremo Tribunal Regional de Berlim confirmou a proibição do Serviço de Cartéis, nos termos do
nº 1 do artigo 85º do Tratado CE, dos acordos de comercialização exclusiva celebrados entre, por um
lado, a Touristik Union International GmbH & Co. KG e a NUR Touristik GmbH e, por outro, 15
empresas hoteleiras espanholas, relativos à aquisição de camas para a estação de Inverno de 1994/1995
e para todas as estações subsequentes. Foi autorizada a interposição de recurso em matéria de direito
para o Supremo Tribunal Federal.

Espanha

O Tribunal de Defesa da Concorrência (TDC) adoptou uma resolução em 16 de Janeiro de 1995
(Processo R98/94, apólices de seguros para empresas de cabotagem, na sequência de uma denúncia
ao Serviço de Defesa da Concorrência apresentada pelo "Consejo General de Colegios Oficiales de
Gestores Administrativos", segundo a qual uma série de companhias de seguros cobrava o mesmo
montante de prémios.
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Nesta resolução, o TDC estudou a posição do mercado das companhias de seguros, no intuito de
determinar se o acordo entre as seguradoras era susceptível de ser abrangido pelo nº 1 do artigo 1º da
Lei da concorrência (LDC, Lei nº 16/1989, de 17 de Julho de 1989) ou pelos artigos 85º e 86º do
Tratado CE e, eventualmente, beneficiar de uma decisão individual ou de uma isenção nos termos do
nº 3 do artigo 85º do Tratado.

Na sua decisão de 1 de Fevereiro de 1995 (Processo 350/94, Telefones nos aeroportos), o TDC
examinou, na sequência de uma denúncia da 3C Communications España SA contra a Telefónica de
España SA, que havia recusado ao autor da denúncia o fornecimento de linhas telefónicas para a
prestação de serviços de telefones que os utentes poderiam pagar com cartões de crédito ou de débito.
O TDC considerou que a Telefónica tinha abusado da sua posição dominante no mercado espanhol
de telecomunicações, tentando restringir as actividades de um concorrente de menores dimensões. Esta
conduta infringia o nº 2 do artigo 6º da Lei da concorrência e o artigo 86º do Tratado CE. A Comissão
aplicou uma coima de 124 milhões de pesetas à Telefónica de España.

França

O Conselho da Concorrência recorreu ao direito comunitário num processo que dizia respeito ao sector
da comercialização de extintores. A Assembleia Plenária das Companhias de Seguros de Acidentes
(APSAD), que reagrupa a maior parte das companhias de seguros francesas e estrangeiras, estuda, no
interesse dos seus aderentes, nomeadamente problemas de prevenção. A este título, é um organismo
de certificação, reconhecido pelo Ministério da Indústria, de sistemas de protecção contra incêndio e
roubo não normalizados. Certifica estes produtos com base em especificações e critérios por si
definidos. Estabelece igualmente as regras de instalação relativas à execução e manutenção dos
extintores e à qualificação dos instaladores. Neste âmbito, definiu um conjunto de disposições,
denominadas "regra R4", para a instalação de extintores móveis, completada por um "regulamento de
qualificação dos instaladores de extintores móveis".

O Conselho da Concorrência verificou que, entre as condições impostas por este regulamento às
empresas candidatas, constava a obrigação de ter a sua sede social em França. O Conselho considerou
esta cláusula contrária ao nº 1 do artigo 85º do Tratado. Rejeitou os argumentos da Assembleia
Plenária segundo os quais esta obrigação, aliás eliminada do regulamento actualmente em vigor, não
podia ter efeitos anticoncorrenciais, tendo em conta a existência de disposições especiais em matéria
de segurança em cada Estado-membro, considerando não estar demonstrado que as empresas
estrangeiras não tinham podido adaptar-se às condições do mercado francês.

Irlanda

A Autoridade da Concorrência, em resposta a um pedido do Ministro das Empresas e do Emprego ao
abrigo da Secção 11 da Lei da concorrência, considerou que os jornais ingleses não estavam a praticar
uma política de preços predatórios nas suas vendas na Irlanda. A Autoridade rejeitou a notificação,
efectuada ao abrigo da legislação nacional, de um acordo de aquisição conjunta de carvão polaco, com
base no facto de a Comissão ter adoptado uma decisão ao abrigo do artigo 65º do Tratado CECA
autorizando esse acordo.

Países Baixos

Em Abril de 1995, em nome do Governo neerlandês, o Ministro dos Assuntos Económicos solicitou
à Comissão Europeia que examinasse a criação do HMG (Holland Media Group) à luz do
Regulamento comunitário das concentrações. Por decisão de 20 de Setembro de 1995
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(RTL/Veronica/Endemol, processo n° IV/MTF/553), a Comissão declarou a concentração incompatível
com o mercado comum e solicitou às partes que apresentassem, no prazo de três meses, propostas para
a supressão dos seus efeitos negativos no mercado da publicidade televisiva e na produção de
programas de televisão em língua neerlandesa. Mediante este pedido, os Países Baixos recorreram, pela
primeira vez, ao nº 3 do artigo 22º do Regulamento das concentrações.

Foi rejeitada uma série de pedidos de isenção com base na decisão - em vigor desde 1993 - que proíbe
acordos de preços horizontais e na decisão - em vigor desde 1994 - relativa às regras sobre a partilha
de mercados. Ao todo, quatro desses casos diziam respeito a acordos já abrangidos pelo direito
comunitário de concorrência e as decisões relevantes foram portanto adoptadas após consulta da
Comissão Europeia. 

Portugal

O Conselho da Concorrência não aplicou directamente a legislação comunitária em matéria de
concorrência em 1995. Todavia, em dois casos (Iglo, gelados por impulso, e Lactogal, concentração
no sector do leite) a legalidade das práticas em questão foi estudada à luz das disposições relevantes
dos Regulamentos nº 1983/83 e 4064/89, respectivamente.

Suécia

Um exemplo dos casos com dimensão comunitária dizia respeito a uma empresa comum e um outro
a um acordo relativo a cartões de crédito. O primeiro caso incidia sobre um pedido de certificado
negativo apresentado simultaneamente à Autoridade da Concorrência e à Comissão pelos maiores
produtores de cimento na Suécia e Dinamarca, que se propunham criar uma empresa comum para o
fornecimento de cimento para a construção da ligação do Øresund. A Comissão emitiu um ofício de
arquivamento referindo que um exame mais pormenorizado não se justificava em razão do seu efeito
insignificante sobre o comércio entre Estados-membros. A Autoridade sueca da Concorrência
considerou que o acordo era contrário à legislação sueca nesta matéria, tendo sido interposto recurso
da decisão para o Tribunal de Segunda Instância de Estocolmo. As Autoridades dinamarquesas da
concorrência, que também examinaram o caso, não deram início a qualquer processo63.

O segundo caso dizia respeito a um acordo entre bancos na Suécia e na Europa relativo à emissão de
cartões de crédito ligados ao cartão Visa. A Autoridade da Concorrência considerou que o acordo
continha uma série de restrições à concorrência, incluindo uma "cláusula de não concorrência", pela
qual os bancos podiam proibir os retalhistas de cobrar uma comissão quando os seus clientes usavam
um cartão.

Reino Unido

Apesar de a legislação do Reino Unido não permitir a aplicação do nº 1 do artigo 85º e do artigo 86º
pelas autoridades nacionais da concorrência, registaram-se neste país algumas evoluções nesta matéria
com interesse para a Comunidade. Em especial, foram adoptadas duas decisões pelo Tribunal das
Práticas Restritivas, relativas a dois processos pendentes no Tribunal e simultaneamente apreciados
pela Comissão à luz do artigo 85º, bem como um inquérito relativo aos preços da cerveja pelo Serviço
de Protecção da Concorrência.

                                                            

63 Ver a secção anterior : Aplicação das regras da concorrência comunitárias na Dinamarca.
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British Sugar

O primeiro processo dizia respeito ao pedido da British Sugar de suspensão da instância no Tribunal
de Práticas Restritivas até estar concluído o processo que corria na Comissão Europeia. O Tribunal
considerou que as atribuições da Comissão Europeia são muito diferentes das do Tribunal das Práticas
Restritivas do Reino Unido no âmbito da lei sobre as práticas comerciais restritivas, tendo indeferido
o pedido.

"Net Book Agreement"

O segundo caso dizia respeito ao "Net Book Agreement" (acordo relativo à venda de livros a preços
impostos). Foi apresentado ao Tribunal um pedido de autorização da revisão da sua decisão de 1962
de confirmação do acordo relativo ao preço imposto dos livros, com base em alterações substanciais
no sector da edição a partir de 1962. A Publishers Association solicitou a suspensão da instância,
enquanto se aguarda a decisão da Comissão Europeia relativa a uma isenção ao abrigo do nº 3 do
artigo 85º. O pedido de suspensão da instância foi rejeitado. O Tribunal considerou que a questão de
saber se tinha ou não existido uma alteração substancial dos factos se situava ao nível da legislação
nacional e não da Comunidade Europeia. Desde modo, a resposta a esta questão era relevante para a
validade da decisão de 1962 do Tribunal, pelo que o Tribunal nacional devia ser livre de determinar
o desenrolar dos seus processos. Subsequentemente, em 6 de Dezembro de 1995, o Tribunal autorizou
o pedido de revisão da decisão de 1962.

Cerveja

Neste ano, o Serviço de Protecção da Concorrência investigou a política de preços de venda dos
fabricantes de cerveja. Esta investigação seguiu-se a um pedido da Comissão Europeia relativo aos
diferenciais de preços em regime de exclusividade ou venda livre suscitados durante a análise de um
pedido de isenção ao abrigo do nº 3 do artigo 85º. O SPC concluiu que os vendedores em regime de
exclusividade beneficiavam, em geral, de diversas vantagens que compensavam os preços mais
elevados pagos pela cerveja e que o caso não exigia uma intervenção da Comissão dos Monopólios
e Concentrações.

C - Aplicação das regras comunitárias da concorrência pelos tribunais dos
Estados-membros

O nº 1 do artigo 85º e o artigo 86º do Tratado CE continuaram a ser aplicados pelos tribunais comuns
nos Estados-membros, embora na sua maioria (incluindo os novos Estados-membros) não tenham tido
quaisquer casos. A situação nos seis países em que as regras comunitárias da concorrência foram
aplicadas pode resumir-se da forma que se segue.

Bélgica

Em 1995, foi notificada ao Conselho da Concorrência uma série de decisões relativas ao nº 1 do artigo
85º e ao artigo 86º do Tratado CE. As decisões diziam respeito a acordos de distribuição selectiva no
sector da perfumaria, a vendas paralelas e a sistemas de distribuição selectiva no mesmo sector, a
abusos de posição dominante no sector da distribuição por cabo, a abusos de posição dominante no
sector dos serviços de telefonia vocal e à constituição de um cartel no sector dos seguros relativo à
fixação dos prémios e das condições das apólices no domínio dos cuidados de saúde e da
hospitalização.
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Alemanha

Os tribunais de primeira instância (Landgerichte) aplicaram várias vezes as regras comunitárias da
concorrência, principalmente para determinar a aplicabilidade do artigo 85º ou de um regulamento de
isenção por categoria aos processos em análise. Noutros casos, foram adoptadas as seguintes decisões:
Tribunal Regional de Frankfurt am Main, decisão de 18 de Janeiro de 1995, refª: 3/8 O 142/91
(P-203/95).

Um acordo exclusivo de comercialização que preveja a proibição de exportações em infracção do
artigo 85º do Tratado CE não dá origem a quaisquer indemnizações.
Supremo Tribunal Regional de Estugarda, decisão de 17 de Março de 1995, refª: 2 U 130/94
(P-100/95).

Nulidade parcial de um acordo de distribuição por infracção ao nº 15 da GWB (cláusula de disparidade
de preços) e ao nº 1 do artigo 85º do Tratado CE (cláusula de exclusividade).
Supremo Tribunal Regional de Estugarda, decisão de 19 de Maio de 1995, refª: 2 U (Kart) 28/95
(P-035/95).

A Autovermietung GmbH não infringiu a legislação da concorrência, em especial por não ter sido
provada qualquer restrição da concorrência entre accionistas na acepção do nº 1 da GWB e por não
existirem efeitos apreciáveis sobre o comércio entre Estados-membros, como exige o artigo 85º do
Tratado CE (também: nº 2 do artigo 25º e nº 4 do artigo 26º do GWB).

França

Foram adoptadas mais de 30 decisões pelos tribunais supremos e de recurso, das quais as mais
significativas são as seguintes: 

1) Tribunal de Recurso de Paris, Primeira Secção, 27.1.1995, sociedade C.M.S. DENTAL e sociedade
BRASSELER GmbH.

Neste processo, o Tribunal de Recurso considerou que "os requerentes não podiam seriamente alegar
que o comércio intracomunitário não é afectado pela exclusão de venda aplicada por uma empresa
francesa a outra sociedade francesa, na medida em que a exclusão incide sobre produtos fabricados
na Alemanha pela BRASSELER, que detém uma posição dominante numa parte substancial do
território comunitário, e visa as sociedades de venda por correspondência com 15% do mercado
francês das brocas com ponta de diamante".

2) O Tribunal de Recurso de Paris, Primeira Secção, 3/2/95, sociedade ASIA MOTOR FRANCE e
outras.

As empresas excluídas das quotas de importação de veículos japoneses, nomeadamente a Asia Motor,
interpuseram recurso da decisão do Conselho da Concorrência de 18 de Janeiro de 1994, na parte em
que não reconhecia a existência de acordos entre os importadores. Contestavam nomeadamente o facto
de o Conselho da Concorrência, com base nas disposições do nº 3 do artigo 9º do Regulamento 17/62,
ter recusado apreciar os factos relativos às quotas de importação, examinando apenas as práticas de
exclusão das empresas de comércio automóvel, e solicitaram a título acessório a suspensão da instância
na pendência de uma decisão final do TPI e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias neste
processo. O Tribunal de Recurso confirmou o fundamento da decisão do Conselho da Concorrência
e recordou que o processo não tinha sido encerrado, uma vez que, na sequência do acórdão BEUC de
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18 de Maio de 199464, foi anulada a decisão da Comissão de rejeitar a denúncia. O facto de a
Comissão não ter ainda enviado uma comunicação de acusações não tem quaisquer consequências a
este respeito.

3) Tribunal de Cassação, Secção Comercial, 14.2.95, sociedade Labinal/Tribunal de Recurso de Paris.

O Tribunal de Cassação considerou neste acórdão, nomeadamente, que "embora as propostas de
vantagens, prémios ou descontos ligados à venda de um produto determinado não constituam
necessariamente práticas ilícitas, a situação é diferente quando essas vantagens, tal como salientado
no acórdão (do Tribunal de Recursos), são especialmente variadas e importantes e emanam de uma
empresa que domina a totalidade de um mercado muito reduzido, não permitindo esse domínio que
as empresas concorrentes respondam a estas práticas concedendo as mesmas vantagens; que, com base
nestas considerações, o Tribunal de Recurso, que fundamentou a sua decisão, pôde decidir que a
Labinal tinha abusado da sua posição dominante na acepção do artigo 36º do Tratado de Roma".

Irlanda

No processo O'Neill/Ministro da Agricultura, foi rejeitada a impugnação por um veterinário cirurgião,
ao abrigo do artigo 90º do Tratado, do regime de concessões do Ministério da Agricultura de serviços
de inseminação artificial de gado. O veterinário alegava, à semelhança do processo "La Crespelle", que
correu perante o Tribunal de Justiça Europeu65, que o Ministério, ao criar áreas de monopólio
geográficas, em que só uma sociedade de criação concessionária podia exercer estas actividades,
instituía uma posição dominante que levaria estas sociedades a abusar da mesma. Foi argumentado que
os serviços propostos pelas empresas concessionárias eram inadequados às necessidades dos clientes.
O requerente interpôs recurso da decisão desfavorável.

Itália

Os tribunais nacionais só se referiram à legislação comunitária da concorrência num único acórdão
proferido pela Primeira Secção do Tribunal de Recurso em 28 de Julho de 1995. O referido tribunal
declarou que o Regulamento CEE nº 123/85 da Comissão, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º
do Tratado a certas categorias de acordos de distribuição e de serviços de venda e pós-venda de
veículos automóveis, se aplicava exclusivamente a acordos entre fornecedores e distribuidores e não
a acordos entre dois distribuidores.

Países Baixos

No seu acórdão de 22 de Dezembro de 1995, o Supremo Tribunal anulou o acórdão do Tribunal de
Den Bosch e remeteu o processo para o Tribunal de Haia. O Tribunal de Den Bosch considerou que
o "cartel dos livros" (boekenkartel) não podia beneficiar da "validade provisória", que diz respeito a
acordos anteriores ao Regulamento nº 17 devidamente notificados. O Tribunal decidiu deste modo
porque o "cartel dos livros" foi entretanto profundamente alterado. Este ponto de vista não foi
contestado em cassação. O Supremo Tribunal salientou que este pressuposto continua a ser válido
apesar do recurso. Em consequência, o Tribunal de Den Bosch deveria apreciar se o nº 1 do artigo 85º
era aplicável neste ponto. Uma vez que da argumentação do Tribunal não resulta o modo como chegou
àquela conclusão, o Supremo Tribunal concluiu que o Tribunal de Den Bosch tinha violado o seu

                                                            

64 Processo T-37/92, Col. p. II-285.
65 Processo C-323/93, Col. [1994] I-5077.
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dever de fundamentação ou interpretado o direito de forma errónea. O Supremo Tribunal precisou que
neste processo, submetido aos tribunais nacionais, teria sido conveniente recorrer directamente à
Comissão Europeia antes de terem sido colocadas ao Tribunal de Justiça comunitário questões
prejudiciais. 
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VII - Estatísticas

A - Artigos 85º e 86º

1. Actividades em 1995

1.1. Novos processos iniciados em 1995

Tipo Número %

Notificações 368 65

Denúncias 145 26

Ex officio66 46 8

Total 559

1.2. Processos encerrados em 1995

Por decisão formal Por procedimento informal

Proibição, artº 85º, nº 1 5 ofício de arquivamento artº 85º, nº
1

82

Proibição, artº 86º ofício de arquivamento artº 85º, nº
3

89

Certificado negativo, arts. 85º, nº 1,
ou 86º

1 Rejeição da denúncia (carta art.6º
ou anterior ao art.6º)67

29

Isenção, artº 85º, nº 3 3 Encerramento administrativo do
processo68

212

Rejeição da denúncia 5 Carta de objecções 7

Total69 14 Total 419

                                                            

66 Os processos ex-officio são da iniciativa da Comissão.
67 Artigo 6º do Regulamento nº 99/63 da Comissão de 25 de Julho de 1963.
68 Processos encerrados por os acordos em causa terem cessado de vigorar, por o seu impacte não ser suficiente para

justificar um estudo mais aprofundado, por as denúncias terem perdido o seu objecto ou terem sido retiradas ou por
as investigações não terem revelado quaisquer práticas anticoncorrenciais.

69 O número total de processos encerrados por decisão formal não corresponde ao número total de decisões formais
tomadas pela Comissão. As decisões processuais (como as decisões nos termos dos artigos 11º e 14º do Regulamento
nº 17) e as medidas provisórias não estão incluídas, podendo vários processos ser encerrados por uma única decisão.
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2. Síntese dos últimos oito anos

2.1. Evolução do número de processos

Processos pendentes no final do ano

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificações 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Denúncias  357  359  345  328  287  306  332 351

Ex officio  185  211  244  227  211  158  116 117

Total 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Evolução do número de processos entrados

Novos processos registados durante o ano

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificações  376  206  201  282  246  266  236 368

Denúncias   83   93   97   83  110  111  140 145

Ex officio   44   67   75   23   43   27   16  46

Total  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3. Evolução do número de processos encerrados

Processos encerrados durante o ano

88 89 90 91 92 93 94 95

Decisões formais   25   11   13   21   34   14   33  14

Procedimentos
informais

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Total  480  578  877  835 1124  748  558 433
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3. Outros dados estatísticos

3.1. Decisões processuais

Em 1995, foram adoptadas dez decisões em que se ordenava o início de investigações. No total,
tiveram lugar 91 investigações, das quais 87 ao abrigo do nº 3 do artigo 14º e 4 ao abrigo do nº 2 do
artigo 14º do Regulamento nº 17.

Em 6 de Setermbro de 1995, a Comissão, por via de decisão, enviou um pedido formal de informações
nos termos do artigo 11º do Regulamento nº 17/62 à Régie des Voies Aériennes, algumas das quais
com carácter comercial. A RVA tinha anteriormente recusado, por três vezes, responder aos pedidos
de informação que lhe foram dirigidos pela Comissão com vista a reunir as informações necessárias
para apreciar o fundamento de uma denúncia apresentada pelo Board of Airlines Representatives in
Belgium contra a RVA.

3.2. Empresas comuns estruturais com carácter de cooperação

Em 1992 a Comissão anunciou a intenção de passar a aplicar um prazo administrativo para a
apreciação de processos relacionados com empresas comuns nos termos do nº 1 do artigo 85º, quando
da operação decorram alterações estruturais nas empresas participantes. Declarou, ainda, que envidaria
esforços no sentido de enviar às empresas que apresentam este tipo de notificações uma carta em que
se informa da existência ou não de objecções no prazo de dois meses a contar da data de recepção da
notificação completa. Apesar de estes prazos não serem juridicamente vinculativos para a Comissão,
considerou-se que era importante para os seus serviços darem às empresas que efectuam investimentos
consideráveis nestes projectos uma resposta rápida quanto à compatibilidade dos mesmos com as
regras da concorrência.

Numero de processos notificados 15

Numero de processos encerrados no prazo de dois meses por um ofício de
arquivamento

 2

Numero de processos encerrados no prazo de dois meses por uma carta de
objecções

 5

Numero de processos em que o prazo de dois meses não foi respeitado  870

                                                            

70 O prazo de dois meses não foi aplicado pelas seguintes razões: o procedimento acelerado não era aplicável (3); as
notificações estavam incompletas (2); atrasos administrativos (2); suspensão do procedimento (1).
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3.3. Processos encerrados por um ofício de arquivamento em 1995

Número do
processo

Designação Data de
encerramento

Publicação71 Tipo de
ofício72

35035 HAMECH + CROWN 03-Jan-95 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

04-Jan-95 -3

34943 FLOGAS 05-Jan-95 -3

35190 LOEWE BINATONE 12-Jan-95 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-Jan-95 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-Jan-95 -1

35004 TRITECH + 2 16-Jan-95 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16-Jan-95 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-Jan-95 -1

34855 ETS 19-Jan-95 -1

34491 COSTAIN 24-Jan-95 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-Jan-95 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-Jan-95 -1

35038 JETHONE 27-Jan-95 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01-Fev-95 -1

35226 TI + SAMSUNG 01-Fev-95 JO C 330, 26.11.94 -1

35188 TREFILARBED
BISSEN+GRIPPLE+FACEY

02-Fev-95 -2

35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

07-Fev-95 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 09-Fev-95 -1

35122 MONSANTO+BAYER 09-Fev-95 -1

35154 EUPC 10-Fev-95 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-Fev-95 -2

34630 BWEL + 5 13-Fev-95 -2

34974 SYNON 16-Fev-95 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-Fev-95 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-Fev-95 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28-Fev-95 -2

35303 RENAULT+MATRA 03-Mar-95 -1

34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03-Mar-95 -2

35291 SMMT 03-Mar-95 -2

34793 ARC 07-Mar-95 -1

                                                            

71 Referência à Comunicação publicada no Jornal Oficial ("Comunicação Carlsberg" - ver XXIII Relatório sobre a
Política de Concorrência, ponto 196 - e/ou publicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17/62).

72 -1 Certificado negativo, nº 1 do artigo 85º ou artigo 86º
-2 Isenção, nº 3 do artigo 85º
-3 Conformidade com as isenções por categoria.
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31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09-Mar-95 -2

32680 IATA 10-Mar-95 -3

33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
INTERCONNECTOR)

13-Mar-95 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13-Mar-95 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16-Mar-95 -3

35157 MAMMOET
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+
VAN SEUMEREN

20-Mar-95 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-Mar-95 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28-Mar-95 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-Mar-95 -3

34355 SNAT+SEALINK 30-Mar-95 JO C 82, 19.3.94 -2

32385 SEALINK + SNCF 30-Mar-95 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-Mar-95 -1

35310 WARDLE+ ROVER 01-Abr-95 -2

34960 MERCURY PERSONAL 04-Abr-95 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 04-Abr-95 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05-Abr-95 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05-Abr-95 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06-Abr-95 JO C 223, 11.8.94 -1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

06-Abr-95 JO C 223, 11.8.94 -1

35138 EXXON+HOECHST 06-Abr-95 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10-Abr-95 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11-Abr-95 -1

33970 KANZAN+4 11-Abr-95 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-Abr-95 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-Abr-95 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-Abr-95 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-Abr-95 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19-Abr-95 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-Abr-95 -3

34172 BOSCH 25-Abr-95 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26-Abr-95 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-Abr-95 -2

35349 DAF+VIALLE 03-Mai-95 -2

35430 IBM + HAVANT 10-Mai-95 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12-Mai-95 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-Mai-95 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15-Mai-95 -1
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35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-Mai-95 -2

34970 DANAEG 18-Mai-95 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-Mai-95 -2

35198 CARLSBERG+CONAGRA
EUROPE+DANISH MALTING GROUP

19-Mai-95 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22-Mai-95 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-Mai-95 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-Mai-95 JO C 23, 28.1.95 -2

35205 LUPACK + STORK 29-Mai-95 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-Mai-95 -1

35440 HIMSA+4 30-Mai-95 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-Mai-95 JO C 377,
31.12.94

-2

34804 M D FOODS + FDB 31-Mai-95 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 01-Jun-95 -2

35373 RAM+ERICSSON 07-Jun-95 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 08-Jun-95 -2

35030 GPTCSL 12-Jun-95 -1

35186 GROLSCH + DBH 13-Jun-95 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-Jun-95 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14-Jun-95 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15-Jun-95 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-Jun-95 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390
ADHERENTS

20-Jun-95 -1

34931 CYANAMID+MACK 20-Jun-95 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22-Jun-95 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22-Jun-95 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-Jun-95 JO C 73, 25.3.95 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-Jun-95 JO C 130, 12.5.94 -2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28-Jun-95 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL
EQUIPMENT+3 

28-Jun-95 JO C 107, 28.4.95 -2

35521 BROWNING + ZEBCO 29-Jun-95 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 05-Jul-95 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05-Jul-95 JO C 117, 12.5.95 -2

35156 CEMBUREAU 06-Jul-95 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06-Jul-95 -2

35272 ASECA 12-Jul-95 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13-Jul-95 -1

34656 EIBA + 71 13-Jul-95 -1

34631 SONY EUROPA+10 14-Jul-95 JO C 321, 27.11.93 -1
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35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA
0111)

14-Jul-95 -1

35369 MODELIA 19-Jul-95 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-Jul-95 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24-Jul-95 -1

35279 DELTA
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTI-
CAL PROJECTS+5

24-Jul-95 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-Jul-95 -2

35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-Jul-95 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-Jul-95 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-Jul-95 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31-Jul-95 -2

35356 DTZ+CB+29 01-Ago-95 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07-Ago-95 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07-Ago-95 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-Ago-95 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-Ago-95 -1

34927 NFC + 5 31-Ago-95 -2

34945 SRC 31-Ago-95 -2

35233 ENS 31-Ago-95 -2

35319 BASF+11 01-Set-95 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04-Set-95 -1

35043 DUFALCO + 5 05-Set-95 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

06-Set-95 -1

34564 VVE 06-Set-95 -1

35606 TETRA MOU 07-Set-95 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07-Set-95 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08-Set-95 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA
0018)

09-Set-95 -2

35593 SCOTTISH &
NEWCASTLE+FOSTER'S+4

11-Set-95 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-Set-95 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-Set-95 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS
CARTEL+8 (EX EFTA 0001)

13-Set-95 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-Set-95 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-Set-95 -3

35021 JSJ+THORITE 21-Set-95 -3

35178 POLOCO 25-Set-95 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL
AUTOMOTIVE

27-Set-95 -2
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35006 ETSI 02-Out-95 JO C 76, 28.3.95 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 02-Out-95 -1

35542 FEV+DSP 02-Out-95 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 02-Out-95 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02-Out-95 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG
IMPORTERS 

02-Out-95 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04-Out-95 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13-Out-95 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23-Out-95 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27-Out-95 JO C 217, 22.8.95 -1

35496 OPTECH+SAAB 27-Out-95 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-Out-95 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08-Nov-95 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13-Nov-95 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-Nov-95 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-
M578)

14-Nov-95 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-Nov-95 -2

34799 CBA + 3 22-Nov-95 JO C 211,15.8.95 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-Nov-95 JO C 23, 28.1.95 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-Nov-95 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-Nov-95 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE FABRIK+SCHWARZ
PHAR

27-Nov-95 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27-Nov-95 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27-Nov-95 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-Nov-95 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-Nov-95 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07-Dez-95 JO C 200, 4.8.95 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12-Dez-95 -3

35632 NORWEB+TDSI 15-Dez-95 -2
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B - Regulamento das concentrações

1. Notificações recebidas

91 92 93 94 95

Casos notificados 63 60 58 95 110

Notificações retiradas 0 3 2 5 4

Número total de processos encerrados por decisão
final

60 59 57 88 109

2. Decisões nos termos do artigo 6º

91 92 93 94 95

Artigo 6º(1)(a) 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Artigo 6º(1)(b) 50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Artigo 6º(1)(c) 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Total 61 100% 60 100% 57 100% 91 100% 109 100%

Processos em que
foram aceites
compromissos durante
a fase I

3 4 0 2 2

3. Decisões nos termos do artigo 8º

91 92 93 94 95

Artigo 8º, nº 2, com
condições e obrigações

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Artigo 8º, nº 2, sem 
condições ou obrigações

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Artigo 8º, nº 3, proibição 1 20% 1 20% 2 29%

Total 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%

Artigo 8º, nº 4,
imposição de alienação

Artigo 8º, nº 5, revogação
de decisões aprovadas
anteriormente
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4. Decisões de remessa

91 92 93 94 95

Artigo 9º (para um Estado-membro) 1 1 1

Artigo 22º, nº 3 (para a Comissão) 1 1

5. Decisões processuais

91 92 93 94 95

Artº 7º, nº 2, continuação do efeito suspensivo 4 3 3 12 12

Artº 7º, nº 4, cessação do efeito suspensivo 1 2 3 0 3

Artº 4º, nº 2, Regulamento nº 2367/90,
notificação declarada incompleta

2 2

C - Artigos 65º e 66º do Tratado CECA

1. Novos processos iniciados em 1995

Novos processos iniciados em 1995

Notificações 35

Denúncias 1

Ex officio -

Total 36

2. Processos pendentes no final do ano

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificações 12 6 1

Denúncias 6 10 5

Ex officio 4 2 1

Total 14 15 38 47 42 22 18 7
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3. Evolução do número de processos entrados

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificações 36 70 93 106 56 40 44 35

Denúncias 1 5 7 7 3 3 12 1

Ex officio 1 4 6 7 1 3 7 -

Total 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Evolução do nº de processos encerrados

88 89 90 91 92 93 94 95

Decisões formais 18 12 33 31 10 6 13 7

Procedimento
informal73

19 44 64 94 70 48 46 37

Total 37 56 97 125 80 54 59 45

D -  Investigações CECA - Verificações relativas à produção de carvão e
aço sujeita a imposições (artigos 49º e 50º do Tratado CECA)

1991 1992 1993 1994 1995

Verificações relativas à produção 110 76 103 71 114

E - Auxílios estatais

1. Novos processos registados em 1995

Auxílios notificados N 680 85%

Auxílios não
notificados

NN 113 14%

Reexame do auxílio E 10 1%

Total 803 100%

                                                            

73 O procedimento "informal" abrange cartas de isenção nos termos da Decisão CECA nº 25-67, que devem ser
entendidos como encerrando definitivamente um processo notificado e os ofícios de arquivamento nos termos do
artigo 65º do Tratado CECA.
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2. Processos em exame em 31 de Dezembro de 1995

Auxílios notificados N 219 58%

Auxílios não
notificados

NN 99 26%

Reexame do auxílio E 18 5%

Processos iniciados C 39 11%

Total 375 100%

3. Processos encerrados em 1995

Na sequência de uma decisão da Comissão Na sequência da retirada do registo

Auxílios notificados N 493 81% A pedido dos
Estados-
membros

48 79%
Auxílios não notificados NN 58 9%

Reexame do auxílio E 16 3% processos de
minimis

13 21%

Processos iniciados C 40 7%

Total74 607 100% Total 61 100%

4. Decisões adoptadas pela Comissão em 199575

Sem objecções 504 81.8%

Processo nos termos do nº 2 do
art. 93º do Tratado CE ou do nº 4
do art. 6º da Decisão
3855/91/CECA

Início76 57 9%

Encerramento 22 3.5%

Negativa77 9 1.5%

Condicional 5 1%

Outras decisões78 22 3.5%

Total 619 100%

                                                            

74 O número total de decisões encerradas é inferior ao número de decisões da Comissão uma vez que pode ser tomada
mais de uma decisão relativamente a um processo específico.

75 Não inclui as decisões do Conselho nos termos do terceiro parágrafo do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE ou do artigo
95º do Tratado CECA.

76 Incluindo alargamento de processos já iniciados.
77 Incluindo decisões parcialmente negativas.
78 Nomeadamente, medidas adequadas nos termos do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE e decisões adoptadas com a

aprovação do Conselho nos termos do artigo 95º do Tratado CECA.
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5. Resumo

Decisões adoptadas pela
Comissão em 19.. 88 89 90 91 92 93 94 95

Sem objecções 303 259 415 493 473 399 440 504

Processo nos
termos do nº 2 do
art. 93º do
Tratado CE ou do
nº 4 do art. 6º da
Decisão
3855/91/CECA

Início79 36 36 34 54 30 32 40 57

Encerrame
nto

20 21 20 28 25 19 15 22

Negativa80 14 16 14 7 8 6 3 9

Condicion
al

9 0 0 2 7 1 2 5

Outras decisões81 28 11 9 13 9 10 27 22

Total 410 343 492 597 552 467 527 619

6. Resumo: Repartição das decisões por Estado-membro

Decisões adoptadas pela Comissão
em 199582

A B DK D EL E Fi F IR I L NL P Sv UK UE

Sem objecções 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Processo nos termos
do nº 2 do art. 93º
do Tratado CE ou do
nº 4 do art. 6º da
Decisão
3855/91/CECA

Início83 3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Encerranmento 0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Negativa84 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Condicional 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Outras decisões85 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Total 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

79 Incluindo alargamento de processos já iniciados.
80 Incluindo decisões parcialmente negativas.
81 Nomeadamente, medidas adequadas nos termos do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE e decisões adoptadas com a

aprovação do Conselho nos termos do artigo 95º do Tratado CECA.
82 Não inclui as decisões do Conselho nos termos do terceiro parágrafo do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE ou do artigo

95º do Tratado CECA.
83 Incluindo alargamento de processos já iniciados.
84 Incluindo decisões parcialmente negativas.
85 Nomeadamente, medidas adequadas nos termos do nº 1 do artigo 93º do Tratado CE e decisões adoptadas com a

aprovação do Conselho nos termos do artigo 95º do Tratado CECA.
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VIII - Estudos

Durante o ano de 1995, a DG IV encomendou vinte e cinco estudos. Dezoito encontram-se já
concluídos, dos quais seis dizem respeito a processos, devendo permanecer confidenciais. A
publicação dos três estudos que se seguem está prevista ou foi já realizada.

Aspectos concorrenciais dos acordos de interconexão no sector das telecomunicações

O estudo tinha por objectivo determinar as bases do direito europeu da concorrência aplicáveis,
actualmente e num futuro previsível, aos acordos de interconexão concluídos entre operadores de
telecomunicações e/ou prestadores de serviços, tendo em vista a elaboração de uma comunicação e/ou
de um regulamento de isenção relativo a este tipo de acordos;

As principais conclusões do estudo são as seguintes:
- A criação, pela Comissão, de um quadro formal que defina a aplicação das regras de concorrência

aos acordos de interconexão constitui uma necessidade imperiosa. Este quadro poderá ser definido
em duas fases: comunicação da Comissão em conjunto com a Directiva ORA "interconexão" e
seguidamente elaboração de um regulamento do Conselho;

- As regras de concorrência são aplicáveis aos acordos de interconexão na maior parte dos casos,
tendo em conta a posição dominante dos operadores actuais, e sê-lo-ão a prazo, na medida em
que os novos operadores atinjam uma quota de mercado significativa; 

- São dois os mercados pertinentes para a análise dos acordos de interconexão: o mercado do
acesso aos clientes e o mercado da prestação de serviços a esses mesmos clientes. Este aspecto
reveste-se de particular importância para determinar se os operadores que não ocupam uma
posição dominante no mercado dos serviços são obrigados a concluir acordos de interconexão
com concorrentes que desejam aceder à sua base de clientes. Estes mercados e os critérios de
posição dominante correspondentes constituem o elemento principal do futuro quadro
regulamentar;

- A prazo, o aparecimento de um mercado concorrencial deveria diminuir a necessidade de uma
aplicação estrita das regras de concorrência, devendo dar-se preferência a mecanismos de
arbitragem em vez de uma intervenção da Comissão ou das autoridades de concorrência.

Este estudo foi publicado em 1995, com a referência CM-90-95-801-EN-C.

Aspectos concorrenciais do acesso de prestadores de serviços aos recursos dos operadores
de redes de telecomunicações

Os objectivos do estudo são os seguintes :
- determinar as bases do direito europeu da concorrência aplicáveis, actualmente e num futuro

previsível, aos acordos de acesso concluídos entre operadores de telecomunicações e prestadores
de serviços, tendo em vista a elaboração de uma comunicação e/ou de um regulamento de isenção
relativos a estes tipos de acordos;

- determinar se as conclusões do estudo podem ser generalizadas ao acesso aos recursos dos
prestadores de serviços, nomeadamente ao conteúdo dos serviços multimédia;

- dar a conhecer às empresas o quadro regulamentar com um mínimo de certeza para que o
mercado se possa desenvolver.

O estudo baseia-se na análise de quatro cenários de acesso por parte dos prestadores de serviços e no
direito aplicável em cada um dos casos.
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As principais conclusões do estudo são as seguintes:
- A criação, por parte da Comissão, de um quadro formal que defina a aplicação das regras de

concorrência aos acordos de acesso constitui uma necessidade imperiosa. Este quadro poderá ser
definido em duas fases: comunicação da Comissão em conjunto com a Directiva ORA
"interconexão" e seguidamente elaboração de um regulamento do Conselho. Será em especial
necessário definir com maior precisão quais são os "recursos essenciais" e os "mercados
pertinentes" para os prestadores de serviços;

- Por outro lado, poderá revelar-se necessário que a Directiva ORA "interconexão" seja completada
por uma directiva que imponha aos actuais operadores um determinado número de obrigações
específicas para os prestadores de serviços que não possuam uma rede própria. O artigo 90º
poderia constituir uma base jurídica suficiente para uma directiva deste tipo;

- Na maior parte dos casos as regras de concorrência são aplicáveis da mesma forma aos acordos
de interconexão e aos acordos de acesso por parte dos prestadores de serviço.

Cooperação eficaz com as autoridades nacionais de telecomunicações

Os objectivos do estudo são os seguintes:
- Promover a aplicação da política de concorrência comunitária a nível nacional constitui um dos

objectivos da Comissão. Neste contexto, foram já apresentadas propostas gerais a fim de obter
um certo grau de descentralização. Será conveniente analisá-las por forma a garantir que os
direitos e as necessidades dos operadores económicos e dos consumidores foram devidamente
considerados. Tendo em conta a existência de entidades de regulamentação nacionais no sector
da telecomunicações, é necessário determinar até que ponto estas autoridades podem ser
implicadas no processo de descentralização da aplicação das regras de concorrência. Esta análise
deverá igualmente tomar em consideração a existência de regras complementares às regras de
concorrência comunitárias (princípios ORA);

- Tendo em conta as limitações de jurisdição das entidades de regulamentação nacionais, importa
determinar se é necessária uma autoridade regulamentar comunitária e a forma como a sua acção
se deverá articular com a acção da DG IV;

- É necessário estabelecer uma posição de referência para a Conferência Intergovernamental de
1996, bem como no âmbito preciso da interconexão entre operadores de redes de
telecomunicações.

As principais conclusões do estudo são as seguintes:
- A questão da existência de uma cooperação eficaz com as autoridades regulamentares e de

concorrência nacionais está estritamente ligada à possibilidade de efectuar intercâmbios de
informações de forma contínua. Esta possibilidade está, por seu lado, dependente de uma revisão
do Tratado e de certos regulamentos;

- Podem ser consideradas quatro opções:
- a criação de uma autoridade regulamentar europeia independente;
- a criação de um instituto que tenha por funções coordenar as acções das autoridades existentes;
- o reforço dos comités existentes;
- a criação de uma "task force" no âmbito da DG IV. As opções apresentadas são complementares

e permitem uma abordagem progressiva do problema do intercâmbio de informações, tendo em
vista uma melhor cooperação, sem depender de uma revisão do Tratado.
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A publicação dos nove estudos que se seguem não está actualmente prevista, devido ao seu interesse
limitado fora da Comissão.

Código dos auxílios à indústria das fibras sintéticas

Os dois principais objectivos do estudo consistiam:
- em avaliar a eficácia do código (Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 346 de 30.12.1992

e respectivas alterações - ver C 224 de 12.04.1994 e C 142 de 08.06.1995) enquanto instrumento
da política de concorrência e em termos da extensão dos seus efeitos a partir de 1977;

- determinar em que medida, à luz das alterações na estrutura da indústria e nos mercados das
fibras actualmente cobertos pelo código, existem motivos suficientes para continuar a manter um
controlo complementar relativamente aos auxílios estatais no sector das fibras sintéticas.

As conclusões relativamente a estes pontos foram as seguintes:
- O código tem-se revelado, ao longo do tempo, eficaz para restabelecer uma certa estabilidade no

sector das fibras sintéticas e para impedir a distorção da concorrência, uma vez que reduziu o
ritmo de aumento da capacidade de produção de fibras no EEE, num período de crise;

- O controlo complementar deveria prosseguir, uma vez que uma decisão no sentido de lhe pôr
termo, numa altura em que não existe ainda um meio efectivo de controlo não sectorial
alternativo, poderia fazer renascer os problemas que conduziram à introdução do código em 1977.

Controlo futuro dos auxílios estatais na indústria de fibras sintéticas

Recomendações sobre o tipo das futuras medidas através das quais a Comissão deverá continuar a
limitar a liberdade de os Estados-membros concederem auxílios estatais a favor da extensão de fibras
e fios derivados de certos polímeros: a Comissão apenas deverá autorizar a concessão de auxílios
quando forem observados determinados critérios (relativos ao efeito que o auxílio é susceptível de
produzir sobre os mercados relevantes e sobre a extensão da capacidade do beneficiário potencial, a
dimensão da empresa e o carácter inovador dos seus produtos).

Estudo sobre o mercado da televisão neerlandês

Estudo realizado no âmbito do exame do processo IV/M553 RTL/VERONICA/ENDEMOL.

O objectivo do estudo consistia em fornecer dados e informações à Comissão no que se refere à
evolução futura do mercado televisivo neerlandês (principalmente os mercados dos telespectadores e
da publicidade televisiva). O estudo foi estruturado da seguinte forma:
- breve análise do mercado televisivo neerlandês durante os últimos cinco anos;
- identificação das variáveis mais importantes por forma a explicar a evolução futura das quotas

do mercado da publicidade televisiva;
- explicação do modelo econométrico desenvolvido para o estudo, por forma a prever a evolução

futura das quotas do mercado da publicidade televisiva e hipóteses utilizadas para o exercício de
previsão;

- resultados da modelização, ou seja, quotas do mercado previstas para a HMG no mercado da
publicidade televisiva, com base em diversas situações no mercado dos telespectadores e
interpretação sumária dos resultados.
Com base, essencialmente, nas situações mais realistas da HMG no mercado dos telespectadores,
a empresa comum iria obter uma quota no mercado da publicidade televisiva de pelo menos 60%.

25.° REL. CON. 1995



346 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

Estudo sobre os auxílios estatais à indústria têxtil e do vestuário

Os objectivos do estudo consistiam:
- em avaliar a actual situação da estrutura da indústria têxtil e do vestuário, bem como a sua

evolução desde 1971; 
- fornecer à Comissão dados para determinar em que medida, à luz das alterações estruturais da

indústria e dos mercados dos têxteis cobertos pelas comunicações, existem motivos suficientes
para continuar a limitar a liberdade de os Estados-membros concederem auxílios a este sector,
através de um controlo complementar ao que é geralmente aplicado a todos os sectores industriais.

Os principais resultados do estudo foram os seguintes:
- as dificuldades estruturais que a indústria enfrentava na década de 70 foram em larga medida

ultrapassadas;
- a importância do sector relativamente a toda a indústria diminuiu durante as duas últimas décadas;
- a utilização das capacidades é equivalente ou superior à da indústria em geral;
- a indústria é principalmente composta por PME;
- é extremamente difícil avaliar o impacto das orientações relativas aos auxílios estatais para o

sector.

As recomendações do estudo são as seguintes:
- suprimir as orientações;
- reforçar as orientações horizontais

Impacto dos auxílios regionais ao investimento

O estudo consiste numa pesquisa de artigos em língua inglesa, francesa e alemã que fornecem
princípios teóricos e/ou resultados empíricos úteis para a elaboração, por parte da Comissão, de uma
metodologia de exame dos auxílios regionais. O estudo fornece uma descrição e uma crítica dos
artigos considerados interessantes, uma lista dos outros artigos e um resumo dos ensinamentos a
extrair.

O comportamento das empresas e o equilíbrio do mercado: uma abordagem do ponto
de vista da concorrência

O estudo apresenta uma descrição económica dos diversos problemas de concorrência. A abordagem
é didáctica: para cada situação, é apresentada uma descrição gráfica seguida da respectiva explicação.
O objectivo inicial consistia em fornecer um apoio material aos funcionários que têm de explicar a
teoria de base (o estudo afigurou-se necessário porque esta explicação é apresentada periodicamente
aos PECO).

Estudo sobre a concorrência internacional (três fases)

Fase 1: Estudos comparativos dos acordos bilaterais relativos aos intercâmbios de informações
confidenciais

Ao analisar as questões decorrentes do intercâmbio de informações entre as autoridades de
concorrência, com objectivo de preparar um documento de discussão para a reunião da OCDE, tornou-
se evidente a falta de clareza quanto à definição e utilização de diversos tipos de informação
confidencial na Comunidade. Estas questões revestem-se de importância considerável em termos de
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um eventual acordo de segunda geração com as autoridades de concorrência dos Estados Unidos, uma
vez que a Comissão terá necessidade de conhecer os limites de qualquer intercâmbio eventual de
informações confidenciais antes de iniciar as negociações. O estudo analisa as regras, tal como
apresentadas na jurisprudência do Tribunal e nos anteriores relatórios anuais da DG IV.

Fase 2: Análise comparativa dos poderes de sanção das autoridades de concorrência dos
Estados-membros, dos seus poderes de investigação e acordos internacionais que concluíram

Na "Competition Policy Newsletter" - Volume 1, nº 4, Primavera de 1995, foi publicado um resumo
desta fase do estudo.

Fase 3: Elaboração do relatório sobre o Fórum Europeu da Concorrência

Na "Competition Policy Newsletter" - Volume 1, nº 5, Primavera de 1995, foi publicado um resumo
desta fase do estudo. 

Viabilidade da indústria química da parte oriental da Alemanha

Este estudo destinava-se inicialmente a avaliar a viabilidade da indústria química da parte oriental da
Alemanha. Logo após o estudo ter sido lançado, três empresas, a Buna, a SOW e uma parte da Leuna
(BSL) foram privatizadas e vendidas à Dow Chemical, mediante contribuições significativas do
Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) (uma das empresas que sucederam ao
Treuhandanstalt - THA). Consequentemente, não era apenas necessário, mas também adequado, que
o consultor investigasse, em especial, a viabilidade da nova empresa BSL.

Após uma descrição histórica das empresas em questão, o consultor investigou em que medida a Dow
era um parceiro industrial adequado tendo analisado, em especial, o plano de investimentos da Dow
para as instalações da Buna, SOW e Leuna. Tendo em conta elementos comerciais e a nível do
funcionamento, tais como a optimização do novo programa de construção, o estudo conclui que a
configuração seleccionada pela Dow é óptima. Segundo o autor do estudo, o facto de a BvS ter
financiado todos os investimentos e os custos adicionais e ter fornecido apoio financeiro estava
relacionado com os elevados custos que a empresa teria inevitavelmente que suportar em caso de
encerramento completo. Concluiu-se igualmente que o custo do programa de investimento era
consideravelmente inferior ao de uma construção completamente nova.

A viabilidade do projecto foi analisada em função de aspectos de marketing e através de uma avaliação
económica como, por exemplo, uma análise projectada e uma análise histórica do cash-flow e uma
análise em matéria de competitividade (em comparação com os concorrentes). Através desta
abordagem amplamente comparativa, pôde concluir-se que o complexo reestruturado será competitivo
em termos de dimensão e que os principais elementos de custo são também competitivos, o que
garante uma maior produtividade e eficácia e custos fixos menos elevados. A investigação concluiu
que todos os testes de viabilidade foram positivos.

O estudo confirmou que as consideráveis contribuições por parte da BvS para a privatização e
estruturação da BSL, que possui um grande número de instalações interindependentes entre si que
estão na sua maior parte desactualizadas e são inseguras em termos ambientais, originando elevados
custos operacionais, irão permitir uma maior produtividade e eficácia e uma viabilidade global, após
a reestruturação e a aplicação do plano da Dow, que equilibra a produção e o consumo de matérias-
primas fundamentais, minimizando simultaneamente a logística do produto, e que melhora e cria
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instalações parcialmente novas para os produtos derivados, mesmo apesar de as contribuições terem
sido limitadas ao mínimo necessário.

Avaliação ex-post do projecto de enquadramento horizontal através de uma selecção de
casos importantes de auxílios estatais

A Comunidade Europeia procede continuamente à análise de regimes de auxílios estatais e de
processos ao abrigo de diversos enquadramentos comunitários sectoriais sobre os auxílios estatais que
fixam as regras aplicáveis ao sector respectivo. 

A Comissão está actualmente a discutir uma proposta que pretende substituir estas regras sectoriais
por uma abordagem horizontal que fixaria regras de avaliação idênticas para projectos com um volume
de investimento superior a 50 MECU e que cobriria todos os sectores. Antes de pôr a proposta em
prática, os efeitos da abordagem actualmente em debate tiveram de ser avaliados, analisando as suas
consequências relativamente a um número limitado de anteriores processos. 

Consequentemente, o estudo avaliou qual o efeito que a aplicação das regras propostas produziria
sobre as intensidades de auxílio aceitáveis num número seleccionado de processos importantes e
típicos. Em colaboração com os serviços da Comissão responsáveis, foram seleccionados dezassete
processos provenientes de diversos sectores em oito Estados-membros que haviam obtido auxílios
regionais. O estudo aplica a estes casos as regras propostas no projecto de enquadramento horizontal.
A Comissão comunicou diversos dados provenientes das notificações de auxílios. Os consultores
tiveram de obter informações adicionais, contando para tal com a colaboração dos serviços da
Comissão, dos Estados-membros, empresas ou outras fontes à sua disposição. Os dados relevantes para
efeitos da avaliação dizem respeito à natureza do projecto (construção inicial, renovação), ao volume
de investimento, à criação de emprego, ao valor acrescentado criado pelo projecto, à capacidade
excedentária no mercado relevante e a uma eventual posição dominante do beneficiário no mercado.
Estes últimos elementos, em especial, tiveram de ser avaliados no estudo com base em informações
independentes e nos conhecimentos do mercado do consultor.

O relatório final revela que o factor correspondente ao rácio capital/mão-de-obra conduz a uma
redução significativa da intensidade de auxílio admissível e que o elemento da capacidade excedentária
influencia também frequentemente o factor da concorrência. De forma geral, a aplicação da fórmula
aos dezassete casos conduziu a intensidades de auxílio admissíveis significativamente inferiores aos
respectivos limites máximos regionais. O relatório apresenta igualmente observações sobre a forma
como os diferentes factores são definidos.

Durante o ano de 1995 foram também concluídos sete estudos encomendados no ano anterior. Um
deles foi publicado. Três outros serão eventualmente objecto de uma publicação posterior. Os três
últimos dizem respeito a processos e devem permanecer confidenciais.

Aspectos concorrenciais da tarificação do acesso às redes

O estudo descreve as recentes tendências da doutrina económica e em especial a teoria da regulação
em matéria de sistemas de tarificação do acesso às redes (redes de telecomunicações, eléctricas, etc.).

O estudo adopta o ponto de vista de um autoridade de concorrência. Trata-se de examinar, à luz da
teoria económica actual, qual a abordagem mais adequada em termos teóricos e práticos, para avaliar
o carácter anticoncorrencial das tarifas exigidas pelos operadores das redes.
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O quadro jurídico comunitário (artigos 86º, 85º, 90º, etc.) é tomado em consideração, para que o
estudo possa apresentar conclusões juridicamente compatíveis com o direito comunitário, tal como
interpretado pelo Tribunal de Justiça.

Quanto ao fundo, o estudo debate as vantagens e inconvenientes da teoria "efficient component
pricing" (Baumol-Willig) e suas variantes (Laffont-Tirole).

O estudo acaba por recomendar uma abordagem baseada num limite máximo calculado a partir do
"Average Incremental Cost" acrescido de um aumento fixo (50 %, 100 %, etc.) calculado em função
inversa da parte do mercado final detida pelo operador da rede).

O estudo insiste sobre a importância de proporcionar à autoridade de concorrência uma margem
discricionária suficiente no âmbito da aplicação do artigo 86º aos problemas de preço de acesso, sem
a qual a introdução da concorrência seria impossibilitada em termos práticos devido aos problemas de
prova e à situação de assimetria da informação. 

Nova economia industrial e a experiência comunitária de controlo das concentrações -
novas lições a propósito da posição dominante colectiva?

Este estudo actualiza um estudo anterior publicado em 1987 com o título "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik". Este primeiro
estudo analisava os factores que indiciam a existência de uma posição dominante oligopolística e
defendia um controlo da operações de concentração a nível comunitário, enquanto parte da política de
concorrência. O actual estudo analisa a prática da Comissão em matéria de controlo das operações de
concentração no âmbito das situações de posição dominante oligopolística. O estudo analisa igualmente
as novas teorias económicas relativas a situações dominantes oligopolísticas, em especial a teoria dos
jogos estratégicos. Embora confirmando amplamente as conclusões do anterior estudo e a actual prática
da Comissão, sugere que deverá ser dada maior ênfase a factores tais como a existência de situações
irreversíveis (ao analisar as estruturas de custo) e os contactos multimercado. Além disso, não é só -
nem principalmente - a colusão em matéria de preços que deverá ser tomada em consideração, mas
também outras formas de colusão, em especial a colusão em matéria de área do mercado.

Publicado em 1995 - ref. CM-89-95-737-EN-C

Impacto das concentrações no mercado comunitário das fibras sintéticas para tapetes

O estudo elabora uma análise estatística e qualitativa da evolução do mercado comunitário das fibras
sintéticas para tapetes no período entre 1991 e 1994.

O objectivo consistia em analisar o impacto da reestruturação do sector, implicando a notificação, ao
abrigo do Regulamento das Concentrações, de diversas operações de aquisição e de criação de
empresas comuns, principalmente a aquisição, pela Du Pont, das actividades de nylon da ICI.

O estudo fornece amplas informações sobre a evolução do mercado em termos de quantidades e de
preços, da tendência para a integração vertical, evoluções tecnológicas, capacidades de produção, etc. 

A principal conclusão do estudo consiste no facto de, apesar da forte concentração da oferta neste
mercado, a concorrência em matéria de preços e de qualidade permanecer significativa.
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Impacto das concentrações no mercado francês das águas minerais

O estudo apresenta uma análise estatística e qualitativa da evolução do mercado das águas minerais
em França, entre 1991 e 1994, e principalmente no período que se seguiu à compra da Perrier S.A.
pela Nestlé e pelo BSN.

O objectivo consistia em analisar o impacto desta aquisição na sequência da decisão da Comissão
relativamente à operação em causa.

O estudo apresenta propostas de análise pormenorizadas no que se refere às estratégias dos
fornecedores de águas minerais, à evolução da procura, às relações entre fornecedores e cadeias de
supermercados, aos efeitos de gama neste mercado, ao impacto das evoluções económicas gerais sobre
as fusões e as estruturas de mercado delas resultantes.
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IX - Reacções au XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência

A - Parlamento Europeu

1. Resolução do Parlamento Europeu sobre o XXIV Relatório da Comissão sobre a
Política da Concorrência (JO C 65 de 4.3.1996, p. 90)86

A4-0327/95

Resolução sobre o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência - 1994
(COM(95)0142 - C4-0165/95),

- Tendo em conta a resposta da Comissão à sua Resoluçâo de 16 de Março de 1995 sobre o XXIII
Relatório87,

- Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política
Industrial e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos e da
Comissâo das Relações Económicas Externas (A4-0327/95),

A. Tendo em conta a constante liberalização do comércio de bens e serviços decorrence da
implementação dos resultados da série de negociaçôes do Uruguai, liberalização que está a
proporcionar às empresas internacionais uma cada vez maior amplitude de movimentos à escala
mundial;

B. Considerando que a procura de uma concorrência livre e leal mediante um conjunto de regras
constitui um dos pilares fundamentais do projecto de mercado único, e da integração europeia
enquanto tal;

C. Considerando que a política da concorrência deverá ter por objectivo a promoção da eficiência
e da competitividade da produção e da distribuição, contribuindo assim para a criaçâo de postos
de trabalho e protegendo simultaneamente os interesses de todos os intervenientes nos processos
de produção e distribuição (empregadores, trabalhadores e consumidores) e o ambiente),

1. Acolhe com satisfação o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência e a sólida
aplicação das regras comunitárias em matéria de concorrência de que o mesmo dá provas, bem como
0 fascículo separado que sintetiza de uma forma acessível as decisões e os progressos verificados no
último ano;

2. Congratula-se com a redução significativa do número de casos pendentes ao abrigo dos artigos 85°
e 86°, em comparação com 1993, bem como com a vigorosa reacçâo da Comissâo contra certo número
de grandes cartéis em alguns sectores económicos vitais;

                                                            

86 A resposta da Comissão à resolução do Parlamento não está ainda disponível em todas as linguas comunitárias. Será
publicada posteriormente no Jornal Oficial.

87 JO C 89 de 10.4.1995, p. 146.
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3. Toma nota da crescente complexidade das tarefas da Comissão perante o desenvolvimento explosivo
do número de acordos estratégicos, e das dificuldades inerentes à ponderação dos seus aspectos
positivos relativamente à necessidade de preservar a livre concorrência;

4. Regista igualmente o aumento do número de notificações de concentrações, incluindo o do número
de casos sujeitos a investigaçâo mais profunda;

A autoridade em matéria de concorrência

5. Manifesta a sua preocupação pela enorme acumulação de decisões não publicadas na DG IV, o que,
aparentemente, se deve em parte a atrasos registados na tradução; solicita que sejam atribuídos mais
recursos a esta DG, e que seja dada atenção ao aperfeiçoamento da estrutura organizativa e do acesso
às tecnologias de informação; louva, contudo, a rapidez e a eficiência com que a Task Force
«Concentrações», em particular, wma as suas decisões;

6. Lamenta a repartição de competências entre as Direcções-Gerais da Comissão, o que significa que
determìnados casos de auxílios estataìs são analisados por outras DG que não a DG IV, e propõe que
todos os casos de auxílios estatais sejam tratados pela DG IV, a fim de que esta se torne de facto a
autoridade da União Europeia em matéria de concorrência;

Transparência e subsidiariedade

7. Entende que a abertura e a transparência são fundamentais para a aceitação da política da
concorrência por parte da opinião pública; neste contexto, saúda a iniciativa da Direcção-Geral da
Concorrêncìa, da Comissão, de publicar regularmente um boletim informativo sobre os dossiers em
curso, mas convida-a a melhorar o nível da informação prestada, designadamente sobre os casos de
auxílios estatais;

8. Considera que as pequenas e médias empresas têm frequentemente dìficuldade de obter informações
sobre decisões que as afectam directamente, e propõe que se estabeleça na DG IV uma linha aberta
através da qual possam obtê-las;

9. Aprova os esforços tendentes a promover a descentralização da aplicação das regras da
concorrência, desde que seja assegurado o necessário equil'brio entre a subsidiariedade e a exígência
de «regras de jogo equitativas»; contudo, chama a atenção para a necessidade de combater a tendência
para a renacionalização da política da concorrência;

10. Pede um reforço do controlo democrátíco da política de concorrência na União Europeia e, para
isso, solicita que o Comissário competente para a política de concorrência venha pessoalmente
informar a sua Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Política Industrial sobre as
últimas decisões e desenvolvimentos no domínio da política de concomência; estas informações
deverão ser prestadas de forma regular, a um ritmo a definir de comum acordo com a comissão
competente;

11. Tenciona examinar a evolução da política de concorrência uma vez por ano e, designadamente,
por ocasião do debate sobre o relatório anual sobre a Política de Concorrência a apresentar pela
Comissão; tenciona ainda proceder a uma avaliação política desta matéria, em sessão plenária;
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12. Solicita à Comissão que elabore um Relatório Anual sobre a Política Industrial que deverá ser
analisado conjuntamente com o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência e o Relatórìo Anual
sobre o Mercado Único;

13. Solicita que, no âmbito do Relatório Anual, sejam intensificados os esforços no sentido de avaliar
o impacto da política de concorrência sobre as políticas de outras áreas e, designadamente, sobre as
políticas social, regionai e ambíental;

Os desafios que se colocam à política de concorrência

14. Considera que a Uniâo Económica e Monetária criará um ambiente competitivo completamente
novo, em que a desvalorização deixará de existir enquanto instrumento de política económica; convida
a Comissão a garantir que os auxi ios estatais não sejam encarados como uma alternativa à
desvalorização, por forma a favorecer determinadas indústrìas ou sectores, e que, pelo contrário, as
restrições orçamentais sejam consideradas como uma forma de limitar a margem de manobra dos
Estados-membros no que respeita à concessâo de auxílios estatais;

15. Recorda que o Livro Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego punha em
destaque o importante papel a desempenhar pela política de concorrência na reestruturação industrial,
e pede que os casos de concorrência apresentados à Comissão e susceptíveis de gerar emprego sejam
examinados nesta perspectìva;

16. Considera que a Comissão poderia ter uma posição mais favorável relativamente a acordos entre
empresas de um mesmo mercado, como no caso das telecomunicações e das tecnologias da
informação, que se confrontam com a liberalização e a globalização, bem como relativamente a
acordos susceptíveis de meihorar substancialmente os esforços de investigação e desenvolvlmento das
empresas;

17. Solicita que se proceda a uma revisão completa do Regulamento (CEE) n° 17162 do Conselho no
que diz respeito à implementaçâo dos artigos 85° e 86°88 e propõe que, neste sentido, a Comissão tome
uma atitude maìs ìndulgente em matérìa de acordos verticaìs intersectoriais que, geralmente, são maìs
transparentes que os acordos horizontais e, certamente, se tornarão mais frequentes com a realização
do Mercado Único;

18. Solicita mais uma vez que sejam feitos progressos no tocante à redução dos níveis do volume de
negócios acima dos quais uma operaçâo de concentração pode ser considerada de dimensâo
comunitária, fazendo notar que o avançado estado de integraçâo do Mercado Único requer níveis
inferiores;

19. Congratula-se com a criação de uma unidade «cartéis» especializada na DG IV da Comissâo, cuja
tarefa exclusiva será a detecção de cartéis e a preparação de decisões destinadas à sua supressâo ou
penalização;

20. Acolhe com agrado as diligências já empreendidas no sentido de introduzir a concorrência em
sectores que até à data têm sido protegidos pelos governos nacionais; solicita que este processo seja
prosseguido, mas chama a atenção para a necessidade de se dispor de um quadro regulamentar que
proteja os interesses públicos e de respeitar nos sectores das telecomunicações e da energia os

                                                            

88 JO 13 de 21.2.1962, p. 204.
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princípios da universalidade, da continuidade e da transparência, fundamentais para a noção de
fornecimento público de serviços;

21. Solicita à Comissão que desenvolva propostas sobre a definição e o financiamento de serviços
públicos, e pede a inclusão de uma definição de serviços públicos no Tratado, aquando da CIG de
1996; 

22. Opõe-se ao recurso ao n° 3 do artigo 90° do Tratado CE, caso a Comissão publique directivas sem
o controlo democrático do Parlamento Europeu;

23. Solicita que o processo de mudança estrutural no domínio dos serviços públicos seja correctamente
tido em conta no âmbito da política de concorrência, dentro do respeito dos princípios que
caracterizam a noção de serviço público;

24. Recorda que a política da concorrência deverá ser complementada pelo estabelecimento de uma
política de financiamento eficaz e pela definição precisa de um serviço universal nos sectores que
asseguram certos serviços ao conjunto dos cidadãos europeus qualqueó que seja o seu local de
residência ou a sua situação social, e solicita que o recurso ao n° 3 do artigo 90- seja suprimido neste
domínio; 

25. Solicita à Comissão que integre no domínio de aplicação da legislação da concorrência algumas
políticas de outras áreas, tais como o desenvolvimento do Mercado Interno e o crescimento económico,
o emprego e a competitividade internacional da União Europeia;

26. Lamenta que, até à data, não tenha sido feita qualquer revisão do Regulamento (CEE) n° 4064/89
sobre o controlo das operações de concentração89, e apela à realização urgente dessa revisão;

27. Solicita à Comissão que aplique rigorosamente as normas de concessão de ajudas estatais e que
coordene essa aplicação com os princípios de coesâo económica e social e de protecção dos interesses
comunitários da sua política regional;'

28. Solicita à Comissão que abra completamente os sectores das telecomunicaçôes e dos serviços
postais à concorrência, assegurando embora que os consumidores continuem a beneficiar de um serviço
eficaz em todas as partes da Comunidade;

29. Reconhece que, ainda que a aplicação das regras da concorrência aos serviços públicos deva ser
constantemente revista, se deve manter o nível de serviço que os cidadâos da União têm o direito de
esperar;

30. Exorta a Comissão a cooperar estreitamente com as autoridades nacionais dos Estados-membros
e com outros organismos e entidades, tais como as autoridades dos EUA e a Organização Mundial do
Comércio (OMC), com vista à criaçâo de um quadro mundial para um desenvolvimento sustentável
e uma concorrência leal, cumprindo simultaneamente a obrigação que lhe incumbe de acautelar os
interesses da política de concorrência da própria Comunidade a nível internacional;

                                                            

89 JO L 395 de 30.12.1989, p. 1.
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Relação entre a política de concorrência, a competitividade e o emprego

31. Nota que, apesar de a fórmula do Mercado Único - supressão de barreiras comerciais entre os
Estados-membros conjugada com uma forte política de concorrência - ter proporcionado ganhos
consideráveis, não resolveu os problemas europeus subjacentes de falta de competitividade e de
desemprego estrutural;

32. Solicita, consequentemente, que se proceda a um estudo pormenorizado sobre as relações entre a
política de concorrência, a competitividade e o emprego;

33. Solicita à Comissão que, utilizando todos os instrumentos disponiveis no Tratado, implemente uma
política industrial activa por forma a assegurar uma combinação equilibrada de políticas a nível da
União Europeia;

34. Congratula-se com o reconhecimento pelo Relatório Anual de que, com a crescente globalização,
a definição dos mercados relevantes e dos concorrentes reais ou potenciais deverá ter em conta os
países terceiros;

35. Congratula-se igualmente com a atitude favorável da Comissão relativamente a formas de
cooperação que reforcem a eficiência e, consequentemente, a competitividade das empresas em
questão; 

36. Congratula-se com as iniciativas destinadas a incentivar as transferências de tecnologia através da
simplificação do quadro jurídico para acordos sobre patentes e licenças;

37. Solicita uma maior clarificação do alcance da cooperação entre PME no âmbito da política de
concorrência;

Auxílios estatais

38. Está particularmente preocupado com o nível dos auxílios concedidos às companhias de transportes
aéreos, e solicita uma aplicação rigorosa do princípìo da «prìmeira e última vez»;

39. Insiste, contudo, em que deverá continuar a ser possível conceder auxílios estatais para a
reconversão de indústrias atingidas pelas alterações estruturais e ajudas transitórias para a mão-de-obra
afectada;

40. Considera que os auxílios estatais não devem ser concedidos exclusivamente em defesa dos
interesses nacionaìs, e que o fórum para verdadeìras ìntervenções tem que, até certo ponto, ser
deslocado para o nível comunitário;

41. Considera que as empresas têm o direito fundamental de se defenderem contra ingerências
arbitrárias dos Estados, susceptíveis de invalidar direitos de propriedade através de distorções da
concomência. Os direitos de partes terceiras deverâo ser reforçados, a fim de se criar uma nova
conduta baseada nos seguintes princípios:

- direito à informação,
- direito a ser ouvido,
- direito de se pronunciar antes da tomada de decisões, 
- direito de compensação por assistência juridica;'
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42. Congratula-se com o reconhecimento pela Comissão de que as ajudas à I&D e âs PME não podem
ser reduzidas, e pede uma clari icação em matéria de auxílios ao emprego, tendo particularmente em
conta as políticas activas a favor do mercado do trabalho defendidas no Livro Branco sobre o
Crescimento, a Competitividade e o Emprego (COM(93)0700 - C3-0509I93);

43. 5alienta que as aquisições e concentrações de empresas podem ter graves consequências para as
pessoas que nelas trabalham e solicìta que a polítìca da concorrêncìa seja reformulada no sentido de
tomar em consideração os factores sociais;

44. Verifica que a Directiva 94l45/CE do Conselho de 22 de Setembro de 1994 sobre a constituição
de um Conselho Europeu de Empresa ou de um procedimento de informação e consulta pelos
trabalhadores de empresas e grupos de empresas de dimensão europeia90, recentemente adoptada,
demonstra a determinação da Comissão em proteger o direito dos trabalhadores a uma representação
independente no seio de empresas da UE de carácter transnacional;

45. Solcita à Comissão que tome todas as medidas necessárias para assegurar que este princípio
democrático básico também seja respeitado no caso de fusões ou alianças entre empresas da UE e
empresas de países terceiros;

Aspectos internacionais

46. Congratula-se com os esforços da Comissão no sentido de criar normas de conduta em matéria de
concorrência a nível internacional, e considera que o novo acordo de cooperação entre a União
Europeia e os Estados Unidos da América, assim como o acordo da OCDE sobre auxílios à construção
naval, constituem passos importantes para uma cooperação internacional mais estreita;

47. Salienta que esta liberalização apenas reverterá em benefício da colectividade, e dos consumidores
em particular, se forem simultaneamente adoptadas a nível internacional disposições uniformes e
vinculativas para a actuação das empresas;

48. Advoga, por esse motivo, que sejam rapidamente encetadas negociações no âmbito da OMC com
vista à incorporação de normas mínimas de concorrência e de protecção social e ambiental na
organização do comércio multilateral;

49. Convida a Comissão a submeter o correspondente projecto de mandato de negociação à apreciação
do Conselho;

50. Considera que a proibição de acordos entre empresas susceptíveis de restringir a concorrência
(cartéis), o controlo de fusôes transnacionais e um código para os auxílios estatais constituem
elementos chave de uma regulamentaçâo da concorrência internacional, que deverá ter nomeadamente
em consideração os períodos de transição e as derrogações para os países em desenvolvimento
previstos no âmbito da OMC;

51. Chama, em particular, a atenção para a importância do intercâmbio de informações confidenciais
entre as autoridades responsáveis pela concorrência da UE e de países terceiros, intercâmbio esse que
constitui uma condição indispensável para a aplicação eficaz de regras de concorrência;

                                                            

90 JO L 254 de 30.9.1994, p. 64.
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52. Reconhece que os acordos bilaterais de cooperação no domínio da concorrência concluídos entre
a UE e uma série de países terceiros contribuem significativamente para a melhoria da concorrência
internacional; todavia, está convencido de que este conjunto de contratos bilaterais não poderá
substituir uma regulamentação multilateral da concorrência;

53. Convicto de que um acordo multilateral contribuirá para reduzir o recurso a medidas de protecçâo
comercial, tais como as medidas antidumping;

54. Sublinha que a desejada liberalização dos investimentos directos internacionais torna a adopção
de regras de concorrência uniformes ainda mais premente e, neste contexto recorda o compromisso
assumido pelos Estados membros da OMC de aquando da revisão do acordo sobre os investimentos
ligados ao comércio, ponderarem a possibilidade de aditar a esse mesmo acordo disposições em
matéria de concorrência;

55. Salienta que o desenvolvimento de relações comerciais com os países da Europa Central e Oriental
exige uma cuidadosa coordenação das regras de concorrência entre a União Europeia e os países em
questão, a fim de que as empresas da União' Europeia não venham a confrontar-se com actos de
concorrência desleal por parte das suas congéneres de países com regimes de concorrência menos
rigorosos;

56. Salienta que a realização na União de um Mercado Interno sem fronteiras retirou praticamente todo
o sentido à concessâo de longos períodos de transição e de derrogações aos países da Europa Central
e Oriental destinados a permitir-lhes uma rápida adesão, e insiste em que estes países têm que começar
por cumprir toda a legislação do Mercado Interno incluindo as regras de concorrência, a fim de que
os próprios alicerces da União não sejam arruinados;

57. Reconhece que, a nível internacional é necessário um novo corpo de regulamentação da
concorrência, e que este deverá ser constituído de forma a suprimir obstáculos ao comércio, tanto no
sector privado como no sector público; salienta que esta regulamentação internacional da concorrência
deverá ter em conta os factores sociais e ambientais;

58. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, e às
autoridades competentes, aos governos e aos parlamentos dos Estados-membros e dos países membros
da AECL.

B - Comité Económico e Social

1. Parecer sobre o XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência (JO C 39 de
12. 2. 1996)

Parecer sobre o XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência (1994)
(96/C 39/14)

Em 23 de Maio de 1995, a Comissão decidiu, nos termos do artigo 198º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social sobre o XXIV Relatório da Comissão
sobre a Política da Concorrência (1994).
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Incumbida de preparar os correspondentes trabalhos, a Secção de Indústria, Comércio, Artesanato e
Serviços emitiu parecer em 18 de Outubro de 1995 (relator: M. Sepi).

Na 330ª Reunião Plenária, sessão de 22 de Novembro de 1995, o Comité Económico e Social adoptou,
por unanimidade, o parecer seguinte.

1. Introdução

1.1. Apraz ao Comité que a Comissão produza este ano um relatório sobre a concorrência mais bem
organizado e muito mais racional sob o ponto de vista da edição, o que torna a sua leitura e a sua
compreensão mais fáceis.

1.2. O Comité, em pareceres precedentes, por várias vezes frisou a necessidade de uma maior
legibilidade deste documento, que continua a ser um dos pontos de referência essenciais para avaliar
não só a política de concorrência, mas também, mais geralmente, toda a política económica da UE.

1.3. Assume também grande relevo para uma política de transparência a publicação recente de uma
síntese do relatório intitulada «A política da concorrência na Comunidade Europeia», que visa um
público mais vasto que o destinatário dos relatórios oficiais.

1.4. Apesar disso, e não esquecendo os importantes progressos feitos, o Comité lamenta constatar que
o volume em apreço continua a padecer de um estilo pesado e redundante e que a síntese inicial carece
ainda de ser aperfeiçoada a bem da facilidade de leitura das orientações de fundo da UE.

1.5. A transparência é um objectivo demasiadamente importante para que não se procure avançar nessa
via, dividindo, eventualmente, o relatório em volumes temáticos91, com abandono da sua forma actual.

2. Contexto

2.1. O «XXIV Relatório da Comissão sobre a Política da Concorrência» inscreve¯se num contexto de
mutação rápida.

2.2. Antes de mais, após muitos anos de recessão, a situação económica começou a dar mostras dos
primeiros sinais de recuperação.
Abre-se, portanto, a via a novos fenómenos que exigirão parâmetros de avaliação e a particular atenção
da DG IV.
Ao novo dinamismo de expansão deve corresponder uma renovação operacional condigna no intuito
de se exercer uma vigilância adequada nesta fase.

2.3. A Comissão e a UE empenham-se em realizar os objectivos económicos e sociais contidos no
Livro Branco «Crescimento, Competitividade, Emprego: Desafios e Pistas para entrar no Século XXI»;
o Comité considera necessário que a política de concorrência também seja reorientada nessa direcção.

2.4. A abertura progressiva dos mercados que culminou, na conclusão do Uruguai Round, com a
constituição da OMC, cujo impacto é reforçado pelos acordos de associação e a criação do EEE, pela

                                                            

91 Poderia, a título de exemplo, ser dividido em quatro volumes: 1. Síntese, 2. Acordos e concentrações, 3. Auxílios
estatais, 4. Anexos.
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entrada de novos Estados-Membros de pleno direito e os acordos de associação com os PECO92,
modifica radicalmente o quadro de referência.
Modifica igualmente a função da concorrência, não só quantitativamente mas também qualitativamente.

3. Actividades da Comissão

3.1. O ano de 1994 caracterizou-se por uma forte actividade normativa que se traduziu em vários
documentos de natureza geral, além de um aumento das medidas administrativas. O Comité exorta a
Comissão a prosseguir as actividades tendentes a fixar as regras de comportamento e os princípios que
os agentes económicos e sociais devem respeitar, quer por razões de orientação institucional, quer para
facilitar o trabalho de controlo administrativo efectuado caso a caso pela DG IV.

3.2. Cabe saudar o empenhamento da Comissão em que a política de concorrência se insira nas
orientações económicas gerais da UE, como sugerira, aliás, o CES no parecer93 sobre o
XXIII Relatório.
Como é visível em vários passos no relatório, a Comissão está consciente de que esta abordagem
acarretará alterações profundas do papel que desempenha e das suas competências.

3.3. O Comité crê, todavia, necessária uma maior coerência entre a política de concorrência e as outras
políticas da UE, especialmente no atinente à política industrial, comercial, laboral, de coesão social
e de competitividade, de luta contra a inflação e de defesa dos consumidores.

3.4. O Comité considera que as políticas comerciais e as iniciativas de cooperação com os PECO
previstas pelos acordos de cooperação industrial devem respeitar certos parâmetros sociais de modo
a não perturbar o jogo da concorrência nem favorecer fenómenos de relocalização industrial que
poderiam ter um impacte económico e social negativo na União Europeia.

3.5. A nível da política de concorrência, em sentido estrito, a Comissão, nomeadamente à luz do Livro
Branco, deve dar uma interpretação consentânea com a nova situação e ter mais em conta o impacto
económico ou social das decisões.

3.6. Considera o Comité que se deve prever regulamentação específica em matéria de concorrência
quer para as cooperativas que operam no mercado quer para o sector do mercado que persegue fins
não lucrativos, ou seja, a economia social interveniente em sectores afastados dos interesses das
empresas. Refiram-se, em particular, as iniciativas de solidariedade social e de voluntariado a favor
dos desfavorecidos, que poderão beneficiar de auxílios estatais e de facilidades legislativas específicas
sem incorrerem em infracção.

3.7. A Comissão publicou uma comunicação relativa à aplicação das regras da concorrência aos
sistemas de pagamento94.

Esta comunicação precisa a orientação que a Comissão se propõe adoptar para apreciar a
compatibilidade dos sistemas de pagamento com as regras da concorrência definidas no Tratado.
Esta comunicação deveria ser estudada de maneira aprofundada e ser objecto de um parecer do Comité
essencialmente consagrado a este assunto, para dar sequência ao parecer emitido pelo CES na reunião

                                                            

92 PECO - Países da Europa Central e Oriental.
93 JO C 397 de 31. 12. 1994.
94 JO C 251 de 27. 9. 1995.

25.° REL. CON. 1995



360 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

plenária de 31 de Maio e 1 de Junho de 1995 sobre «Transferências de fundos na União Europeia:
transparência, qualidade de execução e estabilidade».

3.8. O Comité está consciente das dificuldades de manter o rigor na aplicação das regras e favorecer,
ao mesmo tempo, o crescimento estrutural e produtivo da UE. Sustenta, no entanto, que a orientação
de fundo expressa em sede de enunciação dos princípios deve igualmente prevalecer nos casos
concretos.

4. Acordos

4.1. Na avaliação dos acordos, sobretudo em relação com o Livro Branco «Crescimento,
Competitividade, Emprego», a Comissão faz uma distinção nítida entre acordos «defensivos»
destinados a defender os mercados mediante a restrição da concorrência e os acordos que têm por
objecto incrementar a competitividade das empresas graças a uma cooperação acrescida. Os primeiros
têm sido objecto de sanções, os segundos autorizados.

4.2. A distinção é clara, mas a aplicação a casos concretos revela-se mais difícil. Recentemente, a
proposta de regulamento sobre as transferências de tecnologia comportava, como o fez notar o parecer
do CES, alguns aspectos discutíveis.

4.3. Ainda em relação à aplicação prática destas normas há que aduzir duas considerações:
a) as sanções contra os cartéis devem ser proporcionais ao nível de intervenção de cada participante;
b) no que toca às associações de empresas, é indispensável definir claramente quando é que as sanções
lhes são aplicáveis enquanto associações e quando é que se aplicam aos seus membros, de modo a
evitar a dupla imputação do mesmo facto.
No caso de trocas de informações sobre preços é, por vezes, muito difícil avaliar a intenção efectiva
de restringir a concorrência. Seja como for, as empresas e as associações devem ser extremamente
precisas ao indicarem os meios, os métodos e os objectivos que se fixem em práticas deste tipo.

4.4. O Livro Branco insiste na necessidade de acordos entre as PME para dinamizar o mercado e
aumentar a competitividade e o emprego.
Neste sector, parece necessário formular indicações mais rigorosas, a nível da política de concorrência
inclusive, com isenções especiais para este tipo de empresas e uma verificação dos mecanismos de
incentivo à cooperação entre elas. Nesta óptica, além dos diferentes capítulos indicados no relatório,
relativos à cooperação no domínio da formação e da investigação, seria oportuno fomentar a criação
de instrumentos financeiros específicos, de infra-estruturas comerciais e de centrais de compras, sempre
nos limites de quotas de mercado razoáveis.

5. Concentrações

5.1. O ano de 1994 foi um ano de grande actividade neste sector para os serviços da Comissão quer
em função dos processos de reestruturação quer em função da globalização do mercado.

5.2. As decisões sobre casos individuais tiveram por objectivo a eliminação de eventuais posições
dominantes e também a concessão de autorizações, quando estas se mostravam úteis ao crescimento
da competitividade do sector e do sistema de empresas, bem como à abertura dos mercados, sem serem
prejudiciais à concorrência, não poucas vezes considerada em termos globais (BT/MCI - Olivetti:
Digital).
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5.3. É necessário, todavia, acelerar a definição de novos critérios que tenham em conta a nova
dimensão da concorrência, que requer níveis mais elevados de competitividade para a indústria
europeia na perspectiva da mundialização dos mercados.

5.4. Para esse efeito, o Comité, reconhecendo os esforços feitos e as experiências já promovidas com
a task force, exorta a Comissão a assumir, na avaliação dos mercados, uma óptica cada vez mais
mundial, exercendo vigilância sobre as práticas desleais das empresas extracomunitárias em alguns
sectores estratégicos.

5.5. É, além disso, motivo de preocupação para o Comité que as concentrações não sejam avaliadas
de maneira uniforme devido às competências das autoridades nacionais; vai neste sentido o parecer95()
recentemente aprovado que preconiza uma redução dos limiares e, portanto, uma extensão das
competências dos órgãos da Comissão.

6. Auxílios estatais

6.1. O controlo dos auxílios públicos é um elemento fundamental para uma correcta política de
concorrência e uma consolidação da convergência das economias dos Estados-Membros. Os auxílios
autorizados foram-no com base em considerações de ordem social ou regional. No atinente às empresas
em dificuldade, a tónica foi posta, sobretudo, na credibilidade dos planos de reestruturação, evitando,
pois, auxílios que determinem excessos de capacidade produtiva.

6.2. Emerge, assim, uma clara contradição entre uma hipótese de concorrência pura e a intervenção
financeira dos diversos Estados por motivos políticos e sociais, entre culturas diferentes em matéria
de gestão económica e entre situações sociais e económicas estruturais diferentes, consoante as regiões
comunitárias. É evidente que uma simples política de liberalização dos mercados não resolve os cada
vez mais difíceis problemas de coesão social nos Estados-Membros da UE e entre estes. Torna-se
necessário um aprofundamento em relação ao conteúdo do Livro Branco, aprofundamento que a
Comissão iniciou este ano com os auxílios ao emprego e à investigação e desenvolvimento.

6.3. Os Estados dispõem de estruturas administrativas e de mecanismos de financiamento muito
diversos uns dos outros, o que impõe um esforço aprofundado de transparência e um inventário de
todos os auxílios e do seu impacto económico.

6.4. O quarto relatório sobre os auxílios públicos, recentemente publicado pela Comissão, contém
análises e dados muito úteis. O Comité toma nota, com satisfação, do facto de o total anual de auxílios
públicos ter diminuído 8,5% em relação ao período precedente; no entanto, o montante de
93,8 milhões de ECU continua a ser muito elevado, tanto mais que uma parte importante do auxílio
público à indústria (84%) é concedida pelos quatro maiores Estados-Membros da UE e, segundo o
Comité, seria desejável que, no próximo período de referência, se conseguisse reduzi-lo ainda mais.
O Comité expressa a sua contínua preocupação com as eventuais distorções de concorrência devidas
às divergências verificadas nos auxílios públicos entre os diversos Estados-Membros e entre as regiões
destes. O Comité solicita novamente à Comissão que se empenhe em assegurar a aplicação rigorosa
das regras de concessão de auxílios públicos.
O Comité considera que a tendência deve ser para reduzir progressivamente os auxílios públicos
directos e indirectos em cada Estado, para, em vez disso, aumentar os recursos comunitários destinados
à redução dos desequilíbrios territoriais e sociais.

                                                            

95 JO C 388 de 31. 12. 1994.
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6.5. Em particular, seriam postos em relevo os novos sistemas processuais no caso dos auxílios
indirectos e traçadas novas orientações no caso dos auxílios de emergência e para reestruturação a
empresas em dificuldade, sempre que haja risco de serem usados como auxílios indirectos para
restringir o âmbito de uma política de concorrência correcta.

6.6. O volume dos auxílios concedidos directamente pela UE cresceu nos últimos anos. O Comité
considera útil que, no próximo relatório, estes sejam inscritos de par com os demais auxílios públicos.

6.7. Os inquéritos oficiais lançados deveriam ser objecto de uma informação tempestiva aos parceiros
sociais e ao CES, mesmo sem dar origem a um processo formal de consulta.

7. Liberalização no sector público

7.1. O Livro Branco preconiza a abertura de todos os sectores à concorrência. Por detrás disso,
encontra-se a observação de que, apesar de algumas privatizações com maior impacte sobre a opinião
pública, o sector público tem continuado a crescer nos últimos decénios em muitos países
industrializados. O enraizamento em certos Estados de disposições e regulamentações que consagram
situações de monopólio para certos serviços tradicionalmente confiados ao sector público dificulta a
abertura à concorrência, já que estas normas assentam em valores, hábitos e culturas jurídicas e sociais
diferentes ou porque nem sempre o monopólio público se revela ineficaz.

7.2. O Comité está ciente de que uma liberalização destes sectores poderia traduzir-se em vantagens
para os consumidores, mediante uma redução dos preços e a prestação de um melhor serviço. Todavia,
convém não dogmatizar esta consideração. É necessário definir, com muita cautela e caso a caso, onde
e como estes efeitos positivos se podem produzir, para evitar que a liberalização surta efeitos
contrários aos esperados. O Comité solicita à Comissão que examine os efeitos destes regimes onde
já vigoram.

7.3. O Comité considera ainda que deve ser preservada a universalidade do serviço hoje garantido
devido à sua pertença ao sector público, evitando que a liberalização e a introdução da concorrência
se traduzam numa limitação da sua utilização que exclua determinadas categorias e regiões geográficas,
porventura não compensadoras em termos económicos. Apesar de todas as suas desvantagens de
eficiência e custo, o serviço público estabelecia uma certa solidariedade entre as várias situações. O
Comité considera que deve ser garantido, em qualquer circunstância, o acesso de todos os cidadãos
a estes serviços, mesmo depois da instituição de regimes de concorrência.

7.4. Alguns destes monopólios públicos foram criados para apoiar investimentos cujas incidências em
termos de lucros eram muito longínquas e, portanto, interessavam menos as empresas privadas. Na
opção pela liberalização, há que ter em conta também esta exigência.

7.5. Se bem que não seja certo que os processos de liberalização devam necessariamente criar uma
redução estrutural de mão-de-obra, podem todavia gerar, a curto prazo, problemas sociais, a que
convém dar a máxima consideração, accionando todos os instrumentos comunitários possíveis.

8. Princípio de subsidiariedade

8.1. O Comité sublinha a vontade da Comissão de confiar às autoridades dos Estados uma parte da
aplicação do direito da concorrência. Já no parecer sobre o XXIII Relatório, o Comité referiu o
problema da «eficácia da acção dos Estados-Membros». Não obstante, a Comissão parece encaminhar-
se para uma proposta de repartição precisa, que, no entanto, não elimina o problema de uma «aplicação
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diversificada», a manter-se um único nível de intervenção, nem o do conflito de interesses com as
autoridades nacionais, matéria abordada pelo Comité no parecer sobre o XXIII Relatório.

8.2. Isto exige uma crescente actividade normativa da parte dos órgãos comunitários e, especialmente,
da parte da Comissão, em colaboração estreita com as autoridades dos Estados-Membros que se
ocupem da matéria, quando existam.

8.3. O Comité pronunciar-se-á mais circunstanciadamente sobre o assunto logo que seja publicada a
comunicação anunciada pela Comissão.

9. Globalização e política de concorrência

9.1. Uma série de acontecimentos (indicados no ponto 2.4) vai, nos próximos anos, acelerar a abertura
dos mercados a nível continental e intercontinental. Donde a necessidade, salientada no XXIV
Relatório, de um «verdadeiro corpo de regras sobre a concorrência» a nível mundial, a acompanhar
de instrumentos de aplicação efectiva.

9.2. O Comité exorta a Comissão a prosseguir nesta via; considera, todavia, que, na pendência da
definição de regras precisas, certamente morosa, se impõe chegar a um consenso fundamentado em
alguns princípios da concorrência.

9.3. Estas regras, nomeadamente no âmbito da OMC, deverão incluir um mínimo de regras relativas
aos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos, tal como previsto pela convenção da OIT, não com
intuitos proteccionistas, mas com o objectivo do progresso civil a nível mundial, como prenuncia o
documento final da conferência da ONU em Copenhaga, e da necessária defesa do modelo social
vigente na UE. Com efeito, com base nestes documentos internacionais, torna-se evidente que o
recurso a práticas de violação dos níveis mínimos dos direitos dos trabalhadores representa uma
verdadeira distorção das regras de concorrência entre as empresas.

9.4. Neste domínio, haverá que prestar atenção particular aos acordos de associação e à política
comercial da UE com os PECO para evitar perturbações decorrentes da existência nestes países de
arquitecturas institucionais, instrumentos de política industrial e regulamentação da oferta de trabalho
incompatíveis com uma verdadeira política de concorrência.

9.5. Entretanto, devem prosseguir os esforços para celebrar acordos bilaterais com as autoridades
antitrust dos países que têm mais intensas relações económicas com a UE. Em particular, o Comité
exorta a Comissão a prosseguir a colaboração com as autoridades antitrust dos EUA, do Canadá e da
Austrália, ao mesmo tempo que considera ser necessário exercer forte pressão sobre o governo japonês,
com quem o diálogo parece, hoje, muito difícil.

9.6. Em qualquer caso, haverá que continuar a exercer uma vigilância estreita sobre a conduta dos
principais parceiros comerciais da UE, inscrevendo nos acordos bilaterais a possibilidade de controlo
de comportamentos concretos.

10. Procedimentos de consulta

10.1. O Comité não pode deixar de apreciar o empenhamento da Comissão em tornar os seus
processos decisórios mais transparentes e em abri-los a uma maior participação, o que evidencia a clara
influência de muitos pareceres do CES nestes processos.
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10.2. Impõem-se, todavia, duas observações: em primeiro lugar, no que diz respeito às consultas sobre
a política de concorrência, a Comissão deveria procurar o diálogo não só com o BEUC e a UNICE,
que o solicitaram, mas também com as organizações sindicais europeias e com as outras organizações
económicas e sociais da UE interessadas.

10.3. A segunda observação é que o diálogo em curso entre a Comissão e o CES poderia ser
melhorado, em especial recorrendo mais frequentemente à possibilidade de informar o CES das linhas
em que a DG IV se pretende inspirar, mesmo antes das decisões e da sua publicação.

10.4. No que diz respeito aos auxílios aos processos de reestruturação de empresas, seria útil
sistematizar a consulta das organizações representativas dos trabalhadores e das empresas de
subempreitada, e não só na qualidade de «terceiros» interessados. Com efeito, a Comissão poderia
recolher assim não só o ponto de vista de uma das partes que intervêm de forma decisiva nos projectos
de reestruturação, mas também elementos de informação úteis para formar o seu próprio juízo.

10.5. O Comité lamenta que, por ocasião do recente acordo entre a Comissão e as autoridades antitrust
dos EUA, não tenha havido suficiente consulta nem ao CES, nem aos meios sociais.

11. Eficiência operacional

11.1. A acção da Comissão revela-se amiúde muito lenta em relação às necessidades dos meios
económicos e sociais interessados. O Comité exorta a Comissão a melhorar a transparência e a
celeridade da sua acção. A Comissão solicita, para o efeito, recursos acrescidos para acelerar e ampliar
as suas actividades.

11.2. O Comité não pode deixar de registar o incremento quantitativo e qualitativo da acção da
Comissão neste sector. A adesão de novos membros, as novas regulamentações e a globalização dos
mercados justificam estes esforços suplementares.
Considera-se, todavia, que uma simplificação das regras e a aplicação do princípio de subsidiariedade,
mercê de soluções adequadas no que toca aos limiares, podem satisfazer, pelo menos em parte, estas
exigências.

11.3. Isto requer uma extensão em todos os Estados-Membros de autoridades eficientes para a
concorrência, com competência para aplicarem as directivas da DG IV.

12. Independência da aplicação do direito da concorrência

12.1. A DG IV assume não só uma função de controlo e de instrução, mas também de decisão, embora
apenas no âmbito administrativo. Nalguns países europeus, em contrapartida, a autoridade antitrust
goza de independência perante o poder executivo.

12.2. O Comité regista o debate em curso nos órgãos da UE e as propostas avançadas por um Estado-
Membro tendentes a modificar neste sentido o acervo institucional comunitário.

12.3. O Comité opina, todavia, com base num ponto de vista expresso todos os anos e reiterado
veementemente no presente parecer, que a política de concorrência deve ser coerente com as outras
políticas da UE e homogénea em relação aos novos objectivos estratégicos.
Considera, por isso, que as propostas tendentes a autonomizar a função de decisão administrativa se
opõem à sua posição de fundo sobre a matéria.
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13. Outros elementos que entravam a concorrência

13.1. A eficácia da concorrência é hoje ameaçada por novos entraves sobre os quais o Comité convida
a Comissão a reflectir no sentido de definir os instrumentos necessários para atenuar ou eliminar o seu
alcance.

13.2. O Comité considera que convém que a Comissão esteja particularmente vigilante em relação a,
pelo menos, dois destes fenómenos:
a) flutuações das taxas de juro e das moedas por força de especulações nos mercados financeiros;
b) uma política de concorrência não pode excluir do seu campo de intervenção fenómenos de dumping
social que possam verificar-se entre zonas frágeis e zonas fortes na ausência de regras mínimas sobre
a oferta de trabalho, sobretudo se prosseguir o alargamento da UE, para o que é necessário realizar
uma articulação coerente, aplicável a todos os Estados-Membros, entre os capítulos relativos à política
social do Tratado, como se defende nos pareceres do Comité relativos à política social depois do
Tratado de Maastricht.

Bruxelas, 22 de Novembro de 1995.

O Presidente do Comité Económico e Social

Carlos FERRER

2. Reposta ao parecer sobre o XXIV Relatório sobre a Política de Concorrência
COM (95) 142 final 

Pontos  essenciais  do  parecer  do  CES

1. Introdução

1.1 a 1.5 Apraz ao Comité que a Comissão
produza um relatório sobre a concorrência
muito mais legível. O Comité considera ainda
que a publicação da síntese intitulada "A
Política da Concorrência na Comunidade
Europeia" assume grande relevo para um
aumento da transparência.

Apesar disso, o Comité verifica que a
publicação apresenta ainda um estilo pesado
e propõe que a actual versão do Relatório
seja dividida em volumes temáticos.

Posição  da  Comissão

A Comissão concorda com o Comité e
reconhece que o seu Relatório anual sobre a
Política de Concorrência se tornou demasiado
volumoso. Na realidade, entre 1989 e 1993,
a versão publicada sob a forma de livro
praticamente duplicou em termos de volume.

É evidente que a sua actual dimensão criou
uma série de dificuldades: tornou-se um
exercício demasiado pesado para a DG IV,
lentidão da publicação atendendo, em
especial, às traduções, dificuldade de o leitor
percorrer o documento e, acima de tudo, a
mensagem poderá não passar tão claramente
como se pretende.

O êxito da brochura "A Política da
Concorrência na Comunidade Europeia",

25.° REL. CON. 1995



366 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

destinada ao grande público e que a
Comissão publicou com o relatório anual,
bem como o facto de os relatórios anuais das
diversas autoridades nacionais da
concorrência terem passado para um volume
inferior a 100 páginas, provam que a
transparência poderá igualmente aumentar
com um menor número de páginas.
Simultaneamente, verifica-se a necessidade de
rever a estrutura e organização do relatório
anual. O relatório anual da Comissão deve
ser, antes de mais, um documento político
que examina, através das principais evoluções
de carácter legislativo, administrativo e
jurisdicional, as grandes linhas da política de
concorrência da UE - em especial a política
conduzida pela Comissão - no contexto dos
outros objectivos fundamentais da União
Europeia.

Tal facto não exclui o interesse em colocar à
disposição dos utilizadores e especialistas do
direito da concorrência informações mais
completas e sistematizadas sobre a aplicação
pela Comissão das regras da concorrência
durante um ano.

Assim, a Comissão decidiu, para 1995,
elaborar um relatório anual com menos de
100 páginas, que apresentaria uma síntese dos
principais desenvolvimentos registados nas
diferentes vertentes da política da
concorrência (artigos 85º e 86º, artigos 90º e
37º, operações de concentração, auxílios
estatais e actividades internacionais),
realçando as opções políticas e o contexto em
que se insere a política de concorrência a
nível da UE.

Seguidamente, será elaborado sob a exclusiva
responsabilidade da DG IV um relatório de
actividades mais exaustivo e mais técnico.
Este documento conterá resumos dos casos
mais importantes tratados pela Comissão,
bem como listas das suas decisões, novos
textos legislativos, lista dos acórdãos do
Tribunal e dos comunicados de imprensa e,
por fim, dados estatísticos pormenorizados.
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2. O contexto

2.1 e 2.2 O XXIV Relatório da Comissão
inscreve-se num contexto de mutação
económica.

Após vários anos de recessão, a situação
económica começou a melhorar. Isto implica
um novo dinamismo, a que deve corresponder
uma renovação operacional adequada e uma
particular atenção por parte da DG IV.

A Comissão está particularmente atenta às
mutações e às realidades socioeconómicas,
por vezes difíceis, dos Estados-membros. Se
é verdade que assistimos a um relançamento
das nossas economias, é igualmente verdade
que os países europeus continuam
confrontados com situações socioeconómicas
frágeis, que exigem uma vigilância atenta e
que só a médio/longo prazo poderão ser
controladas. O XXIV Relatório sobre a
Política de Concorrência dedica várias
páginas à política da concorrência e ao
relançamento económico, sem esquecer as
exigências de reestruturação industrial
subjacentes.

Os ensinamentos retirados levaram a
Comissão a adoptar, em especial, uma atitude
favorável relativamente às formas de
cooperação que contribuam para reforçar a
eficácia e, por conseguinte, a posição
competitiva das empresas e que tenham em
conta a necessidade de assegurar uma maior
difusão da tecnologia, através de acordos de
licença de saber-fazer ou de patente.

Em contrapartida, a Comissão continua atenta
em relação às formas de cooperação que
constituem cartéis disfarçados ou que
implicam uma diminuição considerável, se
não mesmo a eliminação, da concorrência
externa.

É também adoptada uma posição favorável
relativamente às formas de cooperação típicas
das PME. No caso dos auxílios, a Comissão
adoptou orientações relativas aos auxílios de
emergência e à reestruturação das empresas
em dificuldade.

2.3  O Comité considera necessário que a
política da concorrência seja reorientada no
sentido previsto no Livro Branco sobre
"Crescimento, Competitividade e Emprego".

No seu XXIII Relatório sobre a Política de
Concorrência, a Comissão expôs
exaustivamente as relações entre o Livro
Branco e a política da concorrência. No
âmbito da aplicação das regras comunitárias
da concorrência aos comportamentos das
empresas e dos Estados, teve em conta a
necessidade de acompanhar a reestruturação
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da indústria comunitária, com vista a reforçar
a sua competitividade. A aplicação do Livro
Branco sobre "Crescimento, Competitividade
e Emprego" ocupou um lugar de relevo nas
actividades da União Europeia em 1994.
Salientando o papel do controlo dos auxílios
estatais na criação de um ambiente favorável
à competitividade das empresas e insistindo
na necessidade de reduzir os défices públicos,
o Livro Branco defende a redução dos
auxílios estatais que contribuíram para criar
estes défices e atrasaram os ajustamentos
estruturais necessários à competitividade da
indústria europeia.

Desta forma, a Comissão adoptou o
enquadramento dos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação das empresas
em dificuldade, com o objectivo de limitar os
auxílios ao estritamente necessário e
condicionar rigorosamente a sua concessão à
aceitação de um plano de reestruturação que
assegure a viabilidade da empresa a longo
prazo e, se necessário, a uma contribuição
para a redução dos excessos de capacidade
no mercado em causa. Como referido na sua
Comunicação sobre uma política de
competitividade para a União Europeia, a
Comissão prosseguiu os seus trabalhos em
prol de uma redução global dos auxílios e de
um reexame dos critérios de aprovação dos
mesmos. A Comissão entende ainda dever
reforçar o rigor, a eficácia e a neutralidade do
controlo dos auxílios estatais. Paralelamente,
continuará a lutar pela simplificação e
aceleração dos procedimentos em casos de
menor importância. No que diz respeito ao
incentivo dos investimentos incorpóreos
preconizados no Livro Branco, a Comissão
submeteu igualmente aos Estados-membros
um projecto de enquadramento dos auxílios
ao emprego e uma revisão do enquadramento
d o s a u x í l i o s à i n v e s t i g a ç ã o e
desenvolvimento.

2.4 A criação da OMC, cujo impacte é
reforçado pelos acordos de associação e pela
criação do EEE, modifica radicalmente o
quadro de referência e a função da

A Comissão concorda com o CES quanto à
alteração do quadro de referência, o que
implica, por um lado, a globalização de certos
mercados e, por outro, a necessidade de
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concorrência, não só quantitativamente, mas
também qualitativamente.

cooperação com as autoridades da
concorrência de países terceiros.

3. Actividades da Comissão

3.1. O ano de 1994 caracterizou-se por uma
forte actividade normativa. O Comité exorta
a Comissão a prosseguir as actividades
tendentes a fixar as regras de comportamento
e os princípios, quer por razões
institucionais, quer para facilitar o trabalho
de controlo administrativo efectuado caso a
caso pela DG IV.

A Comissão congratula-se pelo facto de os
esforços por si empreendidos no sentido de
criar um quadro jurídico fiável para os
agentes económicos e sociais, nomeadamente
sob a forma de regulamentos de isenção por
categoria e de comunicações interpretativas
ou de orientações, terem sido acolhidos como
factores positivos no balanço da política de
concorrência. A Comissão continuará a
envidar esforços no sentido de assegurar a
transparência e a flexibilidade da sua acção.

3.2 e 3.3 O Comité saúda o empenhamento
da Comissão em que a política da
concorrência se insira nas orientações
económicas gerais da UE. Crê, todavia, ser
necessária uma maior coerência entre a
política da concorrência e as outras políticas
da UE, especialmente no atinente à política
industrial e competitividade e às políticas
comercial, laboral, de coesão social, de luta
contra a inflação e de defesa dos
consumidores.

A política da concorrência constitui, com o
estabelecimento de um mercado comum, um
dos dois grandes instrumentos previstos no
Tratado de Roma para realizar os objectivos
fundamentais da Comunidade, ou seja, a
promoção de um desenvolvimento económico
harmonioso e equilibrado em toda a
Comunidade, um melhor nível de vida e
relações mais estreitas entre os
Estados-membros. Por conseguinte, esta
política não pode ser executada como
objectivo em si, sem ser enquadrada no seu
contexto jurídico, económico, político e
social.

Na prática, a política de concorrência
contribui para a realização de um autêntico
espaço sem fronteiras internas e para a coesão
económica e social através da abertura dos
mercados protegidos por direitos exclusivos,
para a repressão dos cartéis e abusos de
posição dominante e para o controlo dos
auxílios estatais. Desta forma, contribui para
melhorar a economia europeia, fonte de
crescimento e de satisfação para o
consumidor.

No que se refere mais directamente à relação
entre a política industrial e a política de
concorrência, o relatório apresentado ao
Conselho Europeu de Corfu sobre a Europa e
a sociedade planetária da informação e a
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comunicação da Comissão sobre uma política
industrial de competitividade para a União
Europeia, ambos na linha do Livro Branco de
Dezembro de 1993, salientam o papel
preponderante que a política de concorrência
é chamada a desempenhar. A política
industrial na União Europeia não deve ser
intervencionista. Deve deixar a iniciativa nas
mãos das empresas. O papel dos poderes
públicos circunscreve-se à criação de um
ambiente d inâmico favorável ao
desenvolvimento industrial. Entendida desta
forma, a política industrial não se opõe à
política de concorrência; muito pelo contrário,
em virtude de serem acentuadas as
responsabilidades da indústria, a política de
concorrência surge como instrumento
imprescindível da política industrial.

No que diz respeito às relações entre a
política de concorrência e as outras políticas
comunitárias, devem consultar-se as respostas
da Comissão a vários outros pontos do
presente parecer. Por fim, a Comissão
pretende salientar que continua especialmente
atenta às relações entre a política de
concorrência e a evolução de outros domínios
socioeconómicos. Por exemplo, o XXIV
Relatório anual incluirá reflexões sobre a
relação entre a política de concorrência e a
política em matéria de protecção do ambiente.

3.4 O Comité considera que as políticas
comerciais e as iniciativas de cooperação
com os PECO devem respeitar certos
parâmetros sociais, de modo a não perturbar
o jogo da concorrência nem favorecer
fenómenos de relocalização industrial.

A Comissão partilha a opinião do Comité e
pretende recordar que, em matéria de política
de concorrência, o problema da transferência
de empresas só pode ser abordado através da
análise dos auxílios estatais. Os acordos
europeus e as regras de aplicação prevêem
uma análise aprofundada dos efeitos dos
auxílios (baseada no artigo 92º).

3.5 À luz do Livro Branco, a Comissão deve
dar uma interpretação das regras de
concorrência que tenha mais em conta o
impacte económico ou social das decisões.

Ver as respostas aos pontos 2.1, 2.2, 2.3, 6.1
e 6.5.

3.6 Considera o Comité que se deve prever
regulamentação específica para as
cooperativas e para o sector do mercado que
persegue fins não lucrativos.

A Comissão, não obstante entender a
preocupação do Comité, recorda que,
frequentemente, este tipo de actividades,
devido à sua natureza, não é sequer abrangido
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Em particular, as iniciativas de solidariedade
social deverão poder beneficiar de auxílios
estatais e de facilidades legislativas
específicas sem incorrerem em infracção.

pelo artigo 85º. Se tais actividades
acarretarem efectivamente restrições da
concorrência, o nº 3 do artigo 85º permite
analisar esses acordos com a necessária
flexibilidade. No que diz respeito aos
auxílios, a Comissão nas suas orientações
relativas aos auxílios ao emprego adoptadas
em 1995, salientou que muitas medidas de
carácter social, nomeadamente as que não são
o b j e c t o d e c o m é r c i o e n t r e o s
Estados-membros (por exemplo, serviços de
proximidade e certas iniciativas locais de
emprego), não são abrangidas pelas
disposições em matéria de auxílios estatais.
Aliás, a sua posição é de um modo geral
favorável às medidas sociais abrangidas pelo
nº 1 do artigo 92º.

3.8 O Comité está consciente das
dificuldades em manter o rigor na aplicação
das regras e favorecer, ao mesmo tempo, o
crescimento estrutural e produtivo da UE.
Sustenta, no entanto, que a orientação de
fundo expressa em sede de enunciação dos
princípios deve igualmente prevalecer nos
casos concretos.

A Comissão partilha a opinião do Comité. Na
realidade, a sua acção responde já ao desejo
de analisar os casos específicos à luz das
orientações de fundo da sua política.

4. Os acordos

4.1 e 4.2 O Comité considera que a distinção
entre acordos defensivos, que restringem a
concorrência, e acordos que têm por objecto
incrementar a produtividade é clara, mas a
sua aplicação a casos concretos revela-se
difícil.

A distinção entre acordos com efeitos
negativos e, portanto, condenáveis, por um
lado, e acordos benéficos para a economia e,
portanto, susceptíveis de beneficiarem de uma
isenção, por outro, será sempre difícil em
casos extremos. O nº 3 do artigo 85º permite
conceder uma isenção a acordos que
contribuam para melhorar a produção ou a
distribuição ou para promover o progresso
técnico ou económico, dispondo a Comissão,
neste contexto, de uma certa margem de
apreciação. Por outro lado, a Comissão não
pode permitir que sejam impostas às partes
restrições não indispensáveis e recusar
autorizar acordos de cooperação entre
grandes empresas que ponham em risco o
desenvolvimento de uma concorrência
efectiva nos mercados em causa.
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4.3 O Comité considera que:

- as sanções contra os cartéis devem ser
proporcionais ao nível de intervenção de
cada participante;

- no que toca às associações de empresas, é
indispensável definir claramente quando é
que as sanções lhes são aplicáveis enquanto
associações e quando é que se aplicam aos
seus membros.

No caso de trocas de informações sobre
preços, é, por vezes, muito difícil avaliar a
intenção efectiva de restringir a
concorrência. Seja como for, as empresas e
as associações devem ser extremamente
precisas ao indicarem os meios e os
objectivos em que tais práticas se baseiam.

A política da Comissão em matéria de
sanções corresponde já plenamente às
considerações formuladas pelo CES.

A aplicação da política de concorrência aos
acordos de intercâmbio de informações é, de
um modo geral, muito delicada, como
sublinhado num recente estudo realizado para
a Comissão (Trocas de Informações entre
Empresas e sua Incidência sobre a
Concorrência, Comissão Europeia, Junho de
1994, versão revista de Fevereiro de 1995).
Todavia, a Comissão definiu já uma série de
princípios no seu VII Relatório sobre a
Política de Concorrência. A troca de
informações estatísticas ou de carácter
agregado não conduz, em princípio, a
distorções da concorrência. Todavia, sempre
que é possível inferir dessas informações o
comportamento ou a posição de uma
determinada empresa, em especial no
contexto de mercados oligopolísticos, esta
troca pode facilitar ou reforçar práticas
colusivas. A prática da Comissão e a
jurisprudência do Tribunal de Justiça
desenvolveram-se em torno destes princípios
e estabelecem claramente que a apreciação
pode assentar quer na intenção das partes de
restringirem a concorrência, quer nos efeitos
restritivos sobre a concorrência.

4.4 No que diz respeito às PME, o CES
considera que deveriam beneficiar de
isenções especiais e de mecanismos de
incentivo à cooperação. Seria oportuno, em
especial, fomentar a criação de instrumentos
financeiros específicos, de infra-estruturas
comerciais e de centrais de compras, sempre
nos limites de quotas de mercado razoáveis.

A promoção da cooperação entre as PME
constituiu, desde sempre, um factor de
preocupação para a Comissão. Pode ser
necessário reforçar esta política para valorizar
o seu potencial em termos de criação de
empregos, bem como a sua capacidade de
adaptação a tecnologias novas e inovadoras.
É verdade que este objectivo adquiriu
importância com a execução da política
preconizada pelo Livro Branco. A fim de
criar um enquadramento jurídico mais claro
para as PME, a Comissão tenciona, por um
lado, rever a sua comunicação sobre os
acordos de pequena importância e, por outro,
alargar o âmbito dos regulamentos de isenção
por categoria. Desta forma, pretende isentar
da proibição dos acordos todos os processos
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de cooperação entre PME que se revelem
vantajosos na perspectiva da concorrência.

5. As concentrações

5.1 a 5.5 No que se refere ao controlo das
concentrações, o parecer do Comité
Económico e Social deixa supor que existe
alguma confusão entre as concentrações
abrangidas pelo Regulamento nº 4064/89 do
Conselho e outras formas de associação de
empresas abrangidas pelo artigo 85º do
Tratado.

No ponto 5.2. são citados dois processos que
não foram analisados à luz do Regulamento
das concentrações.

Além disso, o Comité exorta a Comissão "a
assumir, na avaliação dos mercados, uma
óptica cada vez mais mundial, exercendo
vigilância sobre as práticas desleais das
empresas extracomunitárias em alguns
sectores estratégicos".

Na sua apreciação do mercado geográfico, a
Comissão tem de respeitar critérios de análise
rigorosos e apoiar-se em elementos de facto.

Apesar de real, a tendência no sentido da
mundialização não pode ser generalizada e
utilizada na definição do mercado no âmbito
da apreciação de casos individuais. A
definição do mercado relevante tem por
objectivo determinar as restrições efectivas da
concorrência com que as empresas em causa
se confrontam. É possível que o exame de
casos individuais permita concluir que,
relativamente a determinados produtos, se
está em presença de mercados mundiais; foi,
aliás, o caso dos processos referidos pelo
Comité ("BT/MCI" e "Digital/Olivetti", que
foram apreciados à luz do artigo 85º em razão
do seu carácter de cooperação e não à luz do
Regulamento das concentrações). No que se
refere a muitos outros mercados de produto,
não obstante, as investigações não
permitiram concluir que se tratava de
mercados mundiais, mas sim de mercados
europeus, nacionais ou locais.

No que se refere à redução dos limiares, a
Comissão, tal como o Comité, sustenta que a
extensão do âmbito do Regulamento das
concentrações permitiria uma aplicação mais
coerente do controlo das concentrações na
União Europeia. O Livro Verde relativo à
revisão do regulamento das concentrações
sugere várias opções nesta matéria.

6. Auxílios estatais

6.1 O Comité salienta que os auxílios
autorizados foram-no com base em
considerações de ordem social ou regional,
tendo a tónica sido posta na necessidade de
evitar auxílios que determinem excessos de
capacidade produtiva.

A Comissão pode autorizar auxílios com base
em considerações que não exclusivamente de
"ordem social e regional". Na realidade, o
artigo 2º do Tratado, com a última redacção
que lhe foi dada pelo TUE, consagra
expressamente a coesão económica e social
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como um objectivo da CE. Além disso,
podem também ser tidas em conta várias
outras considerações (investigação e
desenvolvimento, protecção do ambiente,
promoção das PME, promoção da cultura e
preservação do património nacional, auxílios
a determinados sectores, etc.).

6.2 O Comité estima que das considerações
em que assenta a política de auxílios emerge
uma clara contradição entre uma hipótese de
concorrência pura e a intervenção financeira
dos diversos Estados. Entende, ainda, que é
evidente que uma simples política de
liberalização dos mercados não resolve os
cada vez mais difíceis problemas de coesão
soc ia l . Torna - se necessár io um
aprofundamento em relação nomeadamente
ao conteúdo do Livro Branco.

Se se pode afirmar que existe uma "clara
contradição" entre uma situação de
concorrência pura e as intervenções dos
Estados-membros, é todavia necessário inserir
esta afirmação no seu contexto a fim de a
relativizar, tanto mais que o Tratado de Roma
instaura um sistema neoliberal moderado em
que os Estados-membros podem conservar o
seu papel tradicional (economia mista) dentro
dos limites impostos pelo bom funcionamento
do mercado comum (ver, nomeadamente, o
artigo 222º do Tratado CE). A Comissão tem
em conta as recomendações do Livro Branco
para efeitos da revisão dos enquadramentos
existentes (I&D e PME) e da preparação de
novos textos.

6.3 Os Estados-membros dispõem de
estruturas administrativas e de mecanismos
de financiamento muito diversos uns dos
outros, o que impõe um esforço aprofundado
de transparência e um inventário de todos os
auxílios e do seu impacto económico.

A Comissão prosseguiu, nos últimos anos, os
seus esforços no sentido de aumentar a
transparência em matéria de auxílios. De
facto, e a título exemplificativo, pode citar-se
um alargamento das publicações sobre esta
matéria no JO, a criação de um Boletim sobre
a política de concorrência ("Competition
policy Newsletter"), publicação gratuita que
apresenta as principais evoluções neste
domínio, maior facilidade em controlar o
impacte económico dos auxílios na sequência
da comunicação relativa às notificações e aos
relatórios normalizados, os esforços em
termos de informação no âmbito dos
relatórios anuais da concorrência, a
elaboração e melhoramento constante dos
relatórios sobre os auxílios estatais, os
resumos periódicos publicados no Boletim
das CE, etc. O Quarto Relatório sobre os
auxílios estatais na UE foi publicado em
Julho de 1995.

A Comissão lamenta verificar que,
relativamente a 1996, a Comissão dos
Orçamentos do Parlamento, ao decidir alterar
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radicalmente a descrição da rubrica
orçamental 133-306, poderá, por um lado,
impossibilitar a DG IV de continuar a
divulgação da "Competition policy
Newsletter" no seu formato actual e, por
outro, determinar a redução drástica do
programa de informação e de comunicação
sobre a política de concorrência.

A Comissão esforça-se, todavia, por encontrar
uma solução para este problema orçamental,
a fim de continuar a prestar informações
vitais para a aceitação pelo público da
política de concorrência.

6.4 O Comité toma nota, com satisfação, do
facto de o total anual de auxílios públicos ter
diminuído 8,5% em 1994, mas observa que o
montante de 93,8 mil milhões de ecus
continua a ser muito elevado, tanto mais que
uma parte importante do auxílio público à
indústria (84%) é concedida pelos quatro
maiores Estados-membros da UE. O Comité
expressa a sua contínua preocupação com as
eventuais distorções da concorrência devidas
às divergências verificadas.

O Comité considera que a tendência deve ser
para reduzir progressivamente os auxílios
públicos directos e indirectos em cada
Estado, para, em vez disso, aumentar os
recursos comunitários destinados à redução
dos desequilíbrios territoriais e sectoriais.

A Comissão prosseguiu os seus esforços no
sentido de atingir o objectivo da redução dos
auxílios estatais. Esta atitude traduziu-se,
nomeadamente, na revisão recente de todos
os mapas de auxílio com finalidade regional
na União, tendo-se reduzido as zonas
elegíveis para estes auxílios e diminuído as
intensidades máximas de auxílio nestas
regiões, na adopção de critérios mais precisos
em matér ia d e i n v e s t i g a ç ã o e
desenvolvimento, de auxílios ao emprego, de
comunicações rigorosas em matéria de
reembolso dos auxílios pagos em violação do
Tratado, etc. A adopção de enquadramentos
num cada vez maior número de domínios
constitui um sinal do empenhamento da
Comissão em sistematizar as regras aplicáveis
aos auxílios estatais, a fim de melhor
assegurar o seu controlo e de garantir uma
maior igualdade de tratamento entre
Estados-membros e entre regiões. É
igualmente conveniente salientar o aumento
significativo dos fundos comunitários (fundos
estruturais e de coesão) afectados ao
desenvolvimento das regiões mais pobres.

6.5 Em particular, seriam postos em relevo
os novos modelos de comportamento no caso
dos auxílios indirectos e traçadas novas
orientações no caso de auxílios de
emergência e para reestruturação a empresas
em dificuldade para restringir o seu âmbito.

Os auxílios estatais são um domínio
particularmente delicado, que recebe grande
atenção da Comissão; na realidade, esta
adoptou, em 1994, novas orientações para os
auxílios de emergência e à reestruturação (JO
C 368 de 23.12.94, p.12). Uma análise atenta
dos efeitos destas novas orientações permitirá
avaliar a necessidade de propor eventuais
alterações posteriores.
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6.6 O volume dos auxílios concedidos
directamente pela UE cresceu nos últimos
anos. O Comité considera útil que, no
próximo relatório, estes sejam inscritos de
par com os demais auxílios públicos.

A Comissão chama a atenção para o facto de
os auxílios pagos pelos fundos estruturais não
serem abordados no relatório sobre a política
de concorrência, mas sim no relatório sobre
os auxílios estatais publicado pela DG IV de
dois em dois anos.

6.7  Os inquéritos oficiais lançados deveriam
ser objecto de uma informação tempestiva
aos parceiros sociais e ao CES, mesmo sem
dar origem a um processo formal de
consulta.

Se, por "inquéritos oficiais", o CES entende
os procedimentos previstos no nº 2 do artigo
93º e solicita ser deles informado
atempadamente, deve recordar-se que estes
procedimentos (início, encerramento) são
publicados no JO a fim de informar todos os
interessados e de recolher eventuais
observações.

7. Liberalização no sector público

7.2 O Comité considera que a oportunidade
das liberalizações a realizar deve ser
determinada caso a caso, sem partir de
princípios dogmáticos. É necessário examinar
as experiências já realizadas.

A Comissão concorda com o Comité.
Considera que a abordagem, o âmbito e o
ritmo da liberalização dependem da realidade
de cada sector. Explicam-se, assim, as
diferentes abordagens adoptadas nos domínios
dos serviços postais e das telecomunicações.
A Comissão entende que a abordagem
sectorial que sempre defendeu deve ser
prosseguida.

A Comissão concorda igualmente com a
necessidade de se apoiar nas experiências de
liberalização já efectuadas quer na
Comunidade, quer fora dela.

7.3 O Comité considera ainda que deve ser
preservada a universalidade do serviço hoje
garantido devido à sua pertença ao sector
público.

A garantia de um serviço universal de
qualidade preside à política de liberalização
da Comissão. A organização sob a forma de
monopólios públicos não é o único, nem
sempre o melhor meio de assegurar um
serviço público de qualidade. Um tal serviço
pode também ser garantido num ambiente
concorrencial e por operadores públicos ou
privados. Deve insistir-se na ideia de que, em
geral, uma liberalização associada a medidas
de acompanhamento adequadas não só não
representa qualquer ameaça para o serviço
universal, como constitui um melhoramento
importante deste serviço, na medida em que
altera as relações qualidade/preço em
benefício do consumidor. Os exemplos de
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iniciativas comunitárias de liberalização já em
curso (telecomunicações, transportes aéreos)
provam-no bem.

7.4 No momento da liberalização, há que ter
em conta a necessidade de apoiar
investimentos com rendibilidade a longo
prazo.

A Comissão partilha esta análise, mas faz
questão em notar que o monopólio não
constitui o único instrumento de que o Estado
dispõe actualmente para fomentar os
investimentos a longo prazo. As novas
realidades económicas e tecnológicas devem
ser tomadas em consideração.

7.5 A liberalização pode suscitar, a curto
prazo, problemas sociais, a que convém dar
a máxima consideração, accionando todos os
instrumentos comunitários possíveis.

A Comissão considera que os efeitos
benéficos das liberalizações sobre a economia
conduzirão, em geral, ao crescimento global
do emprego, nomeadamente graças à
emergência de novos tipos de actividades e
de empregos, como se infere, por exemplo,
do relatório do Grupo Consultivo em matéria
de concorrência (relatório Ciampi),
apresentado em Dezembro de 1995. É
possível que venham a ser suprimidos
empregos nalgumas empresas em posição
monopolística, na medida em que a sua
organização seria menos eficaz do que a das
empresas que operam no sector concorrencial.
Consciente destes potenciais efeitos negativos
a curto prazo, a Comissão foi sempre adepta
de uma liberalização progressiva no tempo.

8. O princípio da subsidiariedade

8.1 a 8.3 De acordo com o parecer do
Comité, a Comissão parece encaminhar-se
para uma proposta de repartição precisa das
competências em matéria de concorrência
entre ela e as autoridades dos
Estados-membros, que no entanto não
elimina o problema de uma "aplicação
diversificada", a manter-se um único nível de
intervenção, nem o do conflito de interesses
com as autoridades nacionais. Isto exige uma
crescente actividade normativa por parte da
Comissão.

Para prevenir os perigos referidos pelo CES,
o método de repartição dos processos entre a
Comissão e as autoridades nacionais será de
importância capital. Se os Estados-membros
se limitarem a tratar as infracções com efeitos
exclusivamente sobre um único mercado
nacional (como prevê o nosso anteprojecto),
os riscos de "aplicação diversificada" e de
conflitos entre e Comunidade e os
Estados-membros poderão ser superados.
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9. Globalização e política da concorrência

9.1 a 9.3 O Comité exorta a Comissão a
prosseguir na via do estabelecimento de um
"verdadeiro corpo de regras sobre a
concorrência" a nível mundial. Considera
que, na pendência de uma definição de
regras precisas, se impõe chegar a um
consenso fundamentado em alguns princípios
da concorrência que deverão incluir, no
âmbito da OMC, um mínimo de regras
relativas aos direitos dos trabalhadores e dos
sindicatos. Com efeito, o recurso a práticas
de violação dos níveis mínimos dos direitos
dos trabalhadores representa uma
verdadeira distorção das regras de
concorrência.

A Comissão congratula-se pelo apoio
prestado pelo Comité à orientação constante
do XXIV Relatório sobre a Política de
Concorrência no que diz respeito ao
estabelecimento de um verdadeiro corpo de
regras da concorrência a nível internacional.
Todavia, as regras da concorrência do
Tratado não definem quaisquer parâmetros
sociais específicos. Esta observação é
igualmente válida para qualquer corpo de
regras da concorrência definidas a nível
internacional. De qualquer modo, nada
impede de conceber e aplicar paralelamente
regras relativas à política social e, a este
nível, chama-se a atenção do Comité para a
declaração de Marraqueche de Abril de 1994,
que lançou a OMC e identificou uma série de
domínios relacionados com o comércio
susceptíveis de constar no programa de
trabalho desta organização, entre os quais se
encontram as condições de trabalho e a
política da concorrência.

9.4. Haverá que prestar atenção particular
aos acordos de associação e à política
comercial da UE com os PECO para evitar
perturbações decorrentes da existência nestes
países de regulamentações incompatíveis com
uma verdadeira política da concorrência.

As disposições em matéria de concorrência
contidas nos acordos europeus com os PECO
destinam-se precisamente a impedir acordos
restritivos da concorrência entre entidades
privadas, abusos de posição dominante ou
auxílios que distorçam a concorrência. Os
PECO aplicarão, nestes domínios, as mesmas
regras que os Estados-membros.

9.5 e 9.6  O Comité exorta a Comissão a,
por um lado, prosseguir os esforços para
celebrar acordos bilaterais com as
autoridades antitrust dos países que têm mais
intensas relações económicas com a UE e,
por outro, a prosseguir a colaboração com
as autoridades dos EUA, do Canadá e da
Austrália, e a exercer ulteriormente forte
pressão sobre o governo japonês.

Em qualquer caso, haverá que inscrever nos
acordos bilaterais a possibilidade de controlo
de comportamentos concretos dos parceiros.

É para a Comissão motivo de satisfação o
facto de o Comité encarar favoravelmente
uma cooperação acrescida com os principais
parceiros económicos da União e velará por
que sejam desenvolvidos esforços nesse
sentido.

A Comissão toma nota da recomendação do
Comité para que se mantenha vigilante
relativamente ao comportamento de certos
parceiros da União.
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10. Procedimentos de consulta

10.1 a 10.3. O Comité não pode deixar de
apreciar o empenhamento da Comissão em
tornar os seus processos decisórios mais
transparentes e abertos.

O Comité entende que a Comissão deveria
procurar um diálogo permanente não só com
o BEUC e a UNICE, mas também com as
organizações sindicais europeias e outras
organizações da UE interessadas.

Além disso, o Comité deseja ser mais
frequentemente informado das linhas em que
a DG IV se pretende inspirar, mesmo antes
das decisões e da sua publicação.

A Comissão adoptou a política de procurar
que os seus procedimentos sejam o mais
transparentes possível e de associar todos os
interessados às diferentes fases do processo
de decisão, como comprovado pelo recurso
acrescido aos Livros Verdes. Na realidade, na
medida em que os recursos limitados de que
dispõe o permitem, a Comissão dialoga sobre
as grandes orientações políticas com todos os
parceiros sociais que o desejam. Além disso,
convida estes últimos a apresentarem as suas
observações aos projectos de comunicação e
de textos legislativos que a Comissão publica
no âmbito do procedimento de consulta.

A Comissão deseja poder responder mais
frequentemente aos pedidos de diálogo do
Comité Económico e Social. Todavia, não
pode privilegiar o CES em relação às
restantes instituições comunitárias.
Actualmente, envia já ao CES para consulta
todos os projectos de comunicação e de
textos legislativos, após terem sido aprovados
pela Comissão para consulta. Estes projectos
constituem a ocasião ideal para iniciar a
consulta e o diálogo, na medida em que
precedem a adopção de uma decisão final
pela Comissão. Analogamente, a publicação
de Livros Verdes representa um convite ao
diálogo sobre as orientações políticas, antes
mesmo da adopção de decisões finais. Por
fim, não se deve esquecer que o Relatório
anual sobre a Política de Concorrência, a
Resolução do Comité e a resposta da
Comissão constituem ocasiões ideais de
diálogo sobre as grandes orientações políticas
futuras.

10.4  No que diz respeito aos auxílios
estatais, o Comité considera que a Comissão
deveria consultar sistematicamente os
trabalhadores e as empresas subcontratantes,
não só na qualidade de "terceiros
interessados", mas a fim de recolher
elementos de informação úteis para formar o
seu próprio juízo.

Os auxílios à reestruturação exigem, no
interesse das próprias empresas, dos
respectivos trabalhadores e da economia da
região ou do país, uma muito rápida reacção
da Comissão. Face a uma situação de crise
(sem falar dos auxílios de emergência, ainda
mais delicados), só dificilmente são possíveis
consultas complementares, sob risco de
aumentar as críticas de morosidade
frequentemente dirigidas às instituições
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comunitárias. De qualquer modo, os terceiros
interessados são convidados a pronunciar-se
na fase de início do processo; por outro lado,
diversos documentos (publicação no JO,
Boletim, DG IV News, etc.) permitem uma
informação ex post.

10.5 O Comité lamenta que, por ocasião do
acordo entre a Comissão e as autoridades
antitrust dos EUA, não tenha havido
suficiente consulta nem ao CES, nem aos
meios sociais.

A Comissão regista o facto de o CES
lamentar não ter sido consultado por ocasião
da recente aprovação do acordo de
cooperação com os EUA. Não obstante,
recorda que estava em causa solucionar os
problemas suscitados pela conclusão irregular
do acordo em conformidade com o direito
europeu, na sequência do acórdão do Tribunal
de Justiça de 7 de Agosto de 1994. Na
realidade, o acordo foi assinado e entrou em
vigor em 23 de Setembro de 1991. Além
disso, este acordo não confere à Comissão
novos poderes, mas prevê simplesmente uma
estrutura no seio da qual as autoridades da
concorrência da União e dos EUA podem
cooperar no respeito dos respectivos direitos.

11. Eficiência operacional

11.1 a 11.3 O Comité exorta a Comissão a
melhorar a transparência e a celeridade da
sua acção e não pode deixar de registar o
incremento qualitativo e quantitativo da
acção da Comissão em matéria de
concorrência.

A Comissão concorda com a interpretação do
CES, se esta for entendida como apoio aos
pedidos de aumento dos recursos e à política
de simplificação das regras e aplicação
descentralizada dos artigos 85º e 86º.

12. Independência da aplicação do direito
da concorrência

12.1 a 12.3 O Comité considera que a
criação de uma agência autónoma para as
questões de concorrência seria contrária à
posição defendida em pareceres anteriores, a
saber: a política da concorrência deve ser
coerente com as restantes políticas
comunitárias e com os novos objectivos
estratégicos da União.

A Comissão partilha integralmente a opinião
do Comité. A grande força da actual ordem
institucional decorre do facto de a política da
concorrência não ser concebida e aplicada
isoladamente, constituindo antes um dos
instrumentos que contribuem para a
realização dos objectivos comunitários.
Simultaneamente, esta ordem permite uma
aplicação global e coerente, por uma única
instituição, de uma vasta gama de
instrumentos jurídicos, desde a defesa da
concorrência ao controlo dos auxílios estatais.
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A criação de uma agência para as
questões de concorrência cortaria estes
laços e repartiria as responsabilidades de
forma inadequada.

13. Outros elementos que entravam a
concorrência

13.1 e 13.2 O Comité considera que a
desestabilização das taxas de juro e das
taxas de câmbio, bem como os fenómenos
de dumping social, podem ameaçar a
eficiência da concorrência e, por
conseguinte, exigem uma vigilância
particular por parte da Comissão.

A Comissão estudou recentemente o
impacte das flutuações monetárias no
mercado interno (COM (95) 503). Entre
outras conclusões, deve salientar-se que,
no caso da indústria transformadora, os
factores estruturais dominaram em grande
medida os efeitos das taxas de câmbio
entre 1987 e 1994 e que o impacte da
evolução dos preços na produção sobre os
volumes das exportações foi relativamente
limitado no comércio intracomunitário.

Tal não impede que a brutalidade e a
importância dos movimentos das taxas de
câmbio registadas a partir de Setembro de
1992 tenham suscitado problemas de
ajustamento.

As empresas podem sentir-se tentadas a
instaurar restrições ao comércio a fim de
protegerem as suas margens, enquanto os
poderes públicos nacionais dos países
cujas moedas foram valorizadas podem
ser pressionados pelos sectores ou regiões
mais afectados.

Será conveniente impedir práticas
anticoncorrenciais susceptíveis de gerarem
um processo de fragmentação do mercado
interno, de diminuição do comércio
intracomunitário e de abrandamento do
crescimento na Europa.

Recorda-se igualmente que a Comunidade
e os Estados-membros dispõem já de
mecanismos de ajustamento (fundos
estruturais, programas de iniciativa,
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auxílios de emergência e à reestruturação,
auxílios com finalidade regional).

No que se refere ao problema do dumping
social, devem ser consultadas as respostas
aos pontos 9.1 a 9.4.
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O Relatório sobre a Política de Concorrência é publicado anualmente pela Comissão das
Comunidades Europeias para responder ao pedido formulado pelo Parlamento na sua
resolução de 7 de Junho de 1971. Este Relatório, anexo ao Relatório Geral sobre a
Actividade da União Europeia, destina-se a oferecer ume noção de conjunto sobre a política
de concorrência seguida no ano findo.


