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29.° REL. CON. 1999

Aviso

O Tratado de Amesterdão entrou em vigor em 1 de Maio de 1999. Por força deste Tratado, os artigos do
Tratado da União Europeia e do Tratado que institui a Comunidade Europeia foram renumerados. O
presente relatório utiliza a nova numeração. No entanto, faz-se referência à antiga numeração sempre
que o texto cita literalmente o título de um acto legislativo adoptado anteriormente à mudança de
numeração ou quando cita o conteúdo de um documento redigido antes de 1 de Maio de 1999. Para que
o leitor tenha em conta esta situação, o artigo baseado na numeração antiga figura em itálico.

Para facilitar a leitura do XXIX Relatório, indica-se para os artigos citados a seguinte tabela de
correspondência:

Antiga numeração Nova numeração
Artigo 37.º Artigo 31.º
Artigo 85.º Artigo 81.º
Artigo 86.º Artigo 82.º
Artigo 89.º Artigo 85.º
Artigo 90.º Artigo 86.º
Artigo 92.º Artigo 87.º
Artigo 93.º Artigo 88.º
Artigo 100.º-A Artigo 95.º
Artigo 169.º Artigo 226.º
Artigo 173.º Artigo 230.º
Artigo 175.º Artigo 232.º
Artigo 177.º Artigo 234.º
Artigo 190.º Artigo 253.º
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PREFÁCIO DO PROFESSOR MARIO MONTI,

membro da Comissão responsável pela política de concorrência

A política da concorrência é importante não só para os agentes económicos e respectivos consultores,
mas também para os cidadãos europeus, aos quais é necessário dar uma visão geral da forma como a
política de concorrência é aplicada e da sua importância para a melhoria do seu quotidiano. Uma das
funções essenciais da concorrência é promover a inovação e assegurar uma produção tão eficaz quanto
possível dos bens e serviços que se traduza em vantagens para os consumidores, tais como preços mais
baixos ou melhorias em termos de qualidade, de possibilidades de escolha ou de serviços. Por exemplo,
entre 1997 e 1999, as tarifas das chamadas internacionais residenciais baixaram, em média, 40% na
maioria dos Estados-Membros. A introdução da concorrência neste sector conduziu não só a uma redução
dos preços, mas também a um aumento substancial da oferta de novos serviços e de novos produtos mais
eficientes.

Outra das funções da concorrência é promover o emprego e assegurar aos mercados a competitividade
necessária para acompanhar a globalização. Por exemplo, o controlo dos auxílios estatais contribui para
fomentar mudanças estruturais, contribuindo, por conseguinte, para o desenvolvimento de estruturas
empresariais competitivas e inovadoras que salvaguardam a criação de postos de trabalho. Sem a
concorrência, desapareceriam as forças motrizes do crescimento e do emprego. É por isso extremamente
importante que as regras da concorrência sejam aplicadas de forma clara, transparente e eficaz. Essas
regras terão também, no entanto, de acompanhar o ritmo da evolução económica e tecnológica do século
XXI.

Este ano gostaria, por conseguinte, de dar especial atenção à necessidade de modernizar as regras da
concorrência comunitárias, tanto em matéria de acordos e de posições dominantes, onde a acção das
empresas pode falsear a concorrência, como no domínio dos auxílios estatais, onde a acção dos
Estados-Membros pode produzir efeitos equivalentes.

A reforma no domínio das restrições verticais

Em 1999, foram estabelecidas novas regras de concorrência no domínio das restrições verticais, na
sequência de uma análise rigorosa da política nesta matéria e de um amplo processo de consulta iniciado
em 1997 com a publicação do livro verde da Comissão sobre as restrições verticais. A reforma da política
da Comissão no domínio das restrições verticais representa um pilar importante no processo global de
reforma. Este exercício de avaliação resultou num consenso a favor de uma abordagem centrada na
análise económica, sendo as restrições verticais avaliadas em função do seu impacto no mercado e não
em função da forma que possam assumir. Este tipo de consenso tem consequências importantes para a
avaliação das políticas seguidas noutros sectores.

Trata-se de um sector em que a necessidade de reforma foi generalizadamente reconhecida. De facto, os
regulamentos de isenção por categoria relativos a certas tipos de acordos de distribuição tinham sido



objecto de críticas nos últimos anos por terem um âmbito de aplicação demasiado restrito e uma
abordagem excessivamente formal e por imporem ao sector em causa limitações incompatíveis com a
evolução dos métodos de produção e de distribuição. A reforma da Comissão tem por objectivo
simplificar as regras em vigor e reduzir o peso regulamentar, sobretudo para as empresas sem grande
poder de mercado como as PME, assegurando simultaneamente um controlo mais eficaz das restrições
verticais aplicadas por empresas que possuem um elevado poder de mercado.

Em Junho de 1999, o Conselho aceitou os projectos de reforma da Comissão ao adoptar o Regulamento
(CE) n.º 1215/1999, que alarga a competência legislativa da Comissão em matéria de restrições verticais.
Com base nessas novas competências, a Comissão adoptou, em Dezembro de 1999, um novo
Regulamento (CE) n.º 2790/1999, que isenta determinadas categorias de acordos verticais e práticas
concertadas da proibição dos acordos restritivos prevista no artigo 81.º O âmbito de aplicação deste novo
regulamento de isenção por categoria é muito vasto, uma vez que abrange todas as restrições verticais
relativas aos produtos intermédios e finais e aos serviços, com excepção de um pequeno número de
condições e restrições graves. A sua principal finalidade consiste em conceder às empresas sem grande
poder de mercado um espaço de segurança jurídica no âmbito do qual deixe de ser necessário analisar a
validade dos acordos por elas celebrados no âmbito das regras comunitárias da concorrência. A fim de
associar a isenção ao poder de mercado das empresas em causa, a isenção por categoria utiliza um limiar
de quota de mercado de 30%. Acima deste limiar, a isenção por categoria não é aplicável. Os acordos
não abrangidos pela isenção por categoria não são objecto de presunção de ilegalidade, embora exijam
um exame individual nos termos do artigo 81.º Para ajudar as empresas a efectuar esse exame,
aumentando assim a eficácia das regras da concorrência, a Comissão publicou, em Setembro de 1999,
um projecto de orientações que está actualmente em processo de consulta e que se espera que venha a
ser adoptado no primeiro semestre de 2000.

Outro aspecto importante desta reforma foi a alteração introduzida pelo Regulamento (CE) n.º 1216/1999
do Conselho, nos termos do qual todos os acordos verticais passam a estar dispensados da exigência de
notificação prévia prevista no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento n.º 17. Esta alteração permite conceder
uma isenção para cada acordo vertical com efeitos à data em que o acordo tenha sido concluído e não,
como acontecia no passado, à data da sua notificação. Esta possibilidade de isenção retroactiva é
necessária para que fiquem abrangidos os acordos que, embora excluídos da nova isenção por categoria,
satisfaçam as condições necessárias para uma isenção individual ao abrigo do n.º 3 do artigo 81.º

Ao assegurar uma maior cobertura destes acordos no âmbito de uma única isenção por categoria, as
novas regras restabelecerão a liberdade contratual da maioria das empresas, permitindo à Comissão
concentrar-se mais nos casos importantes que levantem problemas graves em matéria de concorrência e
afectem o interesse dos consumidores.

Modernização das regras antitrust (artigos 81.º e 82.º do Tratado)

O debate sobre a reforma das regras processuais no domínio antitrust foi intensificado em 1999 com a pu-
blicação, pela Comissão, de um livro branco sobre a modernização das regras de aplicação dos artigos 81.º e
82.º do Tratado CE. Este documento propõe uma reforma fundamental do Regulamento n.º 17, o regula-
mento de execução em vigor desde 1962, e tem por objectivo promover o debate entre a Comissão e as par-
tes interessadas. AComissão tem recebido muitas contribuições, a maioria das quais de excelente qualidade.

O Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre esta matéria em 18 de Janeiro de 2000, na sequência
do relatório apresentado pelo Sr. Karl von Wogau. Essa resolução salienta a necessidade urgente de uma
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reforma, tendo em conta as deficiências do actual sistema e as grandes transformações entretanto
ocorridas na economia real. A resolução acolhe favoravelmente a proposta da Comissão e expressa um
acordo de princípio quanto às principais medidas preconizadas no livro branco, nomeadamente a
supressão do sistema de notificação e de autorização nos termos do artigo 81.º do Tratado e a aplicação
descentralizada das regras de concorrência mediante o reforço do papel das autoridades competentes e
dos tribunais dos Estados-Membros, uma vez que essas medidas poderão contribuir significativamente
para reforçar a «cultura da concorrência» na Europa.

O Comité Económico e Social adoptou um parecer em 8 de Dezembro de 1999, em que apoia igualmente
a proposta da Comissão, considerando-a positiva para a actividade empresarial e, em especial, para as
PME. Enuncia, contudo, um certo número de medidas que considera deverem ser adoptadas antes da
aplicação da reforma. Essas medidas incluem a consulta directa dos tribunais, a formação e outras formas
de apoio aos tribunais nacionais, bem como medidas para evitar a possibilidade de escolha do foro mais
favorável. O Comité salienta também que seria desejável proceder a uma harmonização das regras
processuais nacionais com vista a promover uma aplicação coerente das regras materiais.

O livro branco propõe uma reforma baseada na supressão do actual sistema de notificação e de
autorização, o que implica, por sua vez, um maior envolvimento das autoridades de concorrência e dos
tribunais nacionais na aplicação do direito comunitário da concorrência. As reformas propostas no livro
branco baseiam-se em dois objectivos fundamentais: em primeiro lugar, libertar a Comissão de tarefas
que não contribuem para uma aplicação eficaz das regras da concorrência e, em segundo lugar, tornar o
processo de tomada de decisões mais próximo dos cidadãos.

Libertar a Comissão de tarefas que não contribuem para uma aplicação eficaz das regras da
concorrência

O actual sistema, introduzido no início dos anos 60 para dar resposta às dificuldades existentes nessa
época, baseia-se numa autorização concedida a nível central: os acordos restritivos da concorrência são
automaticamente considerados nulos, a menos que sejam notificados à Comissão, que tem competência
exclusiva para a concessão de isenções das regras da concorrência. Este sistema facilitou o
desenvolvimento de um conjunto de regras claras e estruturadas e a sua aplicação coerente em toda a
Comunidade. Contribuiu também para a criação de autoridades nacionais responsáveis pela concorrência
e para a adopção de regras nacionais em matéria de concorrência que decalcaram as regras da
concorrência comunitárias. Contudo, cerca de quarenta anos após a adopção do Regulamento n.º 17, o
contexto da política da concorrência é hoje profundamente diferente: a Comunidade tornou-se um
mercado fortemente integrado e de maiores dimensões que em breve, com os futuros alargamentos,
integrará mais de 20 Estados-Membros.

Tendo em conta estas transformações, há que reconhecer que o sistema instituído pelo Regulamento n.º
17 atingiu os seus limites. O regime de autorização prévia que obriga as empresas a notificar os seus
acordos à Comissão tornou-se um obstáculo burocrático que já não contribui para uma protecção eficaz
da concorrência. O exame das notificações impede que a Comissão se concentre nas restrições mais
graves da concorrência. É muito raro que essas notificações dêem origem a uma decisão de proibição;
nos últimos cinco anos, apenas 0,5% das notificações tiveram como resultado a adopção de uma decisão
de proibição, o que demonstra o papel irrelevante do sistema de notificação em termos de uma aplicação
eficaz das regras da concorrência. A gestão do sistema de isenção centralizado desvia a Comissão da sua
função primordial, que consiste em detectar e eliminar as infracções mais graves, que nunca são
notificadas. Além disso, o sistema de notificação constitui um obstáculo a uma aplicação plena, por parte
dos tribunais e das autoridades nacionais competentes, das regras de concorrência comunitárias.

29.° REL. CON. 1999
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É esta a razão pela qual o livro branco propõe uma reforma fundamental que consiste, nomeadamente,
na substituição do actual sistema, baseado na autorização prévia, por outro baseado na eliminação a
posteriori de eventuais infracções. Assim, a Comissão poderá voltar a concentrar-se nas infracções que
nunca são notificadas e que mais prejudicam os consumidores europeus e a economia europeia. Esta
reforma permitirá um controlo mais eficaz, pelo menos sob dois aspectos. Em primeiro lugar, ao
aumentar a probabilidade de identificar e de aplicar coimas aos responsáveis pelas infracções, a reforma
reforçará os efeitos dissuasores das regras da concorrência. Em segundo lugar, um maior envolvimento
das autoridades competentes e dos tribunais nacionais na aplicação e execução das regras da
concorrência comunitárias contribuirá fortemente para melhorar a detecção das infracções mais graves
e a eficácia geral da política de concorrência. Na verdade, o facto de as autoridades nacionais
responsáveis pela concorrência estarem mais próximas dos mercados locais coloca-as geralmente em
melhor posição para detectar e suprimir as infracções mais graves às regras da concorrência
comunitárias. Além disso, os tribunais nacionais podem, se necessário, conceder indemnizações, aplicar
medidas provisórias ou até ordenar a execução dos contratos.

Tornar o processo de tomada de decisões mais próximo dos cidadãos

Numa Comunidade de 15 Estados-Membros, com economias fortemente integradas, a aplicação de toda
a gama de regras da concorrência não deve continuar a ser da responsabilidade de um único organismo,
não só por razões de eficácia, que já foram apontadas, mas também para se ter a garantia de que os
cidadãos europeus encaram a política da concorrência de uma forma positiva e lhe reconhecem um papel
importante no seu quotidiano. A protecção dos interesses dos consumidores e, por conseguinte, dos
cidadãos europeus, é a trave-mestra da política de concorrência da Comunidade, mas isso nem sempre
é perceptível por parte do público. Ao permitir que os consumidores se dirijam às autoridades
responsáveis pela concorrência e aos tribunais nacionais para aplicar toda a gama de regras da
concorrência da CE, estamos a dar um grande passo para melhorar a forma como os cidadãos europeus
encaram a política da concorrência e as vantagens que ela lhes traz.

Sequência do livro branco

Embora o livro branco fundamente a sua preferência por uma das opções em causa, o seu principal
objectivo é servir de base para o debate. Desde a sua publicação, foi organizada uma série de
mesas-redondas com associações de empresas e advogados e criado um grupo de trabalho com
representantes do Estados-Membros. A Comissão recebeu mais de uma centena de observações escritas
provenientes dos Estados-Membros, de associações de empresas, de advogados e dos meios académicos.
O Parlamento Europeu e o Comité Económico e Social também emitiram pareceres sobre o livro branco.
A Comissão só lhe dará sequência após um diálogo amplo e aberto com todas as partes interessadas e
com base nas observações apresentadas.

Operações de concentração

O Regulamento das Concentrações, apesar de estar em vigor há menos de 10 anos, já foi objecto de uma
reformulação importante, da qual resultaram alterações adoptadas pelo Conselho em Junho de 1997, que
entraram em vigor em Março de 1998. Consequentemente, só em 1999 é que estas alterações foram
aplicados durante o ano inteiro. No decurso de 2000, a Comissão apresentará um relatório ao Conselho
acerca dos limiares. Entretanto, a principal tarefa da Comissão durante o ano em análise consistiu em
assegurar uma aplicação adequada do regulamento ao número cada vez maior de operações de
concentração, de dimensão e complexidade crescentes, que lhe têm sido notificadas.

10 PREFÁCIO DO PROFESSOR MARIO MONTI
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Mercado único e auxílios estatais

Os auxílios estatais podem causar distorções ao comércio e à concorrência, inaceitáveis num mercado
comum. A política de controlo dos auxílios estatais contribui, por conseguinte, para o funcionamento
eficaz do mercado único. Para que o mercado único possa gerar um crescimento sustentável e uma taxa
de emprego mais elevada, é necessário que a política de controlo dos auxílios estatais seja continuamente
revista. Estou pessoalmente convicto de que ainda se podem reduzir mais os actuais níveis de auxílios
estatais em todos os sectores da economia. Algumas decisões deixaram claro que a Comissão está a
examinar cada vez mais de perto as relações financeiras dos Estados-Membros com o sector económico
sob todas as suas formas e em áreas que até à data não tinham sido objecto de uma análise
suficientemente exaustiva. Neste contexto, gostaria de mencionar os sectores públicos da banca e da
radiodifusão. Além disso, será dada especial atenção às medidas fiscais, tendo já dado instruções aos
meus serviços para que reforcem a sua acção neste domínio, tendo especialmente em conta o «código
de con-duta» da Comunidade. Os meus serviços estão actualmente a averiguar se certas medidas fiscais
constituem auxílios estatais.

O aperfeiçoamento do controlo dos auxílios estatais, legitimamente exigido pelo Parlamento Europeu,
está subjacente à iniciativa de modernização da Comissão e ao seu desejo de aumentar a eficácia dos
procedimentos relativos aos auxílios estatais. Tal como no domínio antitrust, é importante melhorar a
eficácia destes procedimentos. Algumas iniciativas lançadas durante o ano em análise contribuíram para
atingir esse objectivo. O regulamento processual adoptado pelo Conselho em Março de 1999 abre
caminho nesse sentido. Este regulamento não só codifica os procedimentos baseados na prática da
Comissão e na jurisprudência do Tribunal, como permite também à Comissão intensificar o controlo dos
auxílios. A Comissão pode agora ordenar imediatamente o reembolso provisório de auxílios não
notificados até ter estatuído quanto à compatibilidade dos mesmos com o Tratado. Pode também efectuar
investigações in loco para controlar a observância das suas decisões. Por último, o regulamento permite
acelerar os procedimentos ao estabelecer prazos para a Comissão concluir os processos formais de
investigação. No âmbito do Comité consultivo para os auxílios estatais recentemente criado, estão a ser
discutidos com os Estados-Membros os próximos regulamentos de isenção por categoria. A transparência
é outro factor importante a incluir na actual revisão da política de controlo dos auxílios estatais. A
transparência e a correspondente disponibilidade de uma informação de melhor qualidade sobre a
execução das políticas em matéria de auxílios estatais são elementos indispensáveis para que a Comissão
possa basear o seu processo de tomada de decisões e futuras políticas em princípios económicos sólidos.
É também necessária maior transparência para que os Estados-Membros se tornem mais conscientes da
necessidade de um controlo rigoroso dos auxílios estatais. O facto de disponibilizar mais informação ao
público contribuirá, por sua vez, para que os Estados-Membros se pressionem mutuamente no sentido
de reduzir os níveis de auxílios estatais.

Os meus serviços estão, por conseguinte, a analisar as formas de aumentar a transparência e de a tornar
mais eficaz. Está actualmente em estudo, por exemplo, a viabilidade de um registo e de um painel de
avaliação dos auxílios estatais. Do registo constariam informações factuais sobre todas as decisões em
matéria de auxílios estatais, enquanto o painel de avaliação forneceria indicações que permitiriam aos
Estados-Membros avaliar de uma forma mais precisa as consequências, em termos de custo/benefício,
das suas políticas em matéria de auxílios estatais. O relatório anual sobre os auxílios estatais na UE
continuará também a ser aperfeiçoado com vista a permitir uma avaliação mais pormenorizada da
despesa com os auxílios estatais.
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Conclusão

Resulta de quanto se expôs que a Comissão pretende adaptar e aperfeiçoar o quadro jurídico da política
europeia da concorrência. Embora se tenha dado um passo importante com a adopção de uma nova
política no domínio das restrições verticais, temos de continuar a modernizar as regras comunitárias em
matéria de concorrência e de auxílios estatais a fim de garantir a sua eficácia, tanto no actual como num
previsível quadro económico e jurídico, sobretudo na perspectiva do próximo alargamento. Ao fazê-lo,
estaremos a contribuir de uma forma mais eficaz para a realização dos objectivos do Tratado, que exige,
nomeadamente, a manutenção de um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no
mercado interno.

12 PREFÁCIO DO PROFESSOR MARIO MONTI
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INTRODUÇÃO

1. Em 1 Janeiro de 1999, o euro foi adoptado por 11 Estados-Membros como moeda comum. A
passagem realizou-se de forma suave e rapidamente a nova moeda se estabeleceu nos mercados
financeiros. A política de concorrência contribuiu para este processo através da prossecução dos dois
objectivos principais subjacentes à sua abordagem e da continuação da modernização do direito
comunitário da concorrência.

2. O primeiro objectivo da política de concorrência é a manutenção de mercados competitivos. A
política de concorrência serve de instrumento para promover a eficiência industrial, optimizar a afectação
de recursos e incentivar o progresso técnico e a flexibilidade, a fim de se ajustarem a um enquadramento
em mutação. Para que a Comunidade seja competitiva nos mercado mundiais, é necessário um mercado
interno competitivo. É por isso que a política comunitária da concorrência tem sempre adoptado uma
posição muito firme contra a fixação de preços, os cartéis de partilha de mercados, os abusos de posição
dominante e as concentrações anticoncorrenciais, ao mesmo tempo que proibiu que os Estados
concedessem direitos de monopólio injustificados, bem como auxílios estatais que não garantam a
viabilidade a longo prazo das empresas, falseando a concorrência e mantendo-as artificialmente em
funcionamento.

3. O segundo é o objectivo do mercado único. Um mercado interno constitui uma condição essencial
para o desenvolvimento de uma indústria eficiente e competitiva. À medida que a Comunidade vem
suprimindo progressivamente os obstáculos ao comércio entre Estados-Membros criados pelos governos,
as empresas que operam nos mercados nacionais que consideravam «seus» ficaram pela primeira vez
expostas a concorrentes que podem operar em condições de igualdade. Existem duas eventuais reacções a
esta situação: procurar competir pelos seus próprios méritos, procurando expandir-se para outros territórios
e beneficiar das oportunidades oferecidas por um mercado único, ou criar obstáculos privados ao comércio
— retrair-se e actuar de forma defensiva — na esperança de impedir a entrada de outros operadores no
mercado. A Comissão tem utilizado a política de concorrência como um instrumento activo para evitar esta
segunda situação, proibindo e aplicando pesadas coimas principalmente a dois tipos de acordos: os acordos
de distribuição e de concessão de licenças que impedem o comércio paralelo entre os Estados-Membros e
os acordos entre concorrentes com o objectivo de impedir a entrada no «território do outro». Por outro
lado, os objectivos da política da concorrência foram integrados na nova estratégia da Comissão para o
mercado interno europeu, adoptada em 24 de Novembro de 1999. Trata-se de evitar que as práticas
anticoncorrenciais venham comprometer aquilo que já se conseguiu em termos de mercado interno.

4. A aplicação destes dois objectivos principais e o impulso para modernizar as regras comunitárias
em matéria de concorrência são descritos em pormenor no presente relatório.

5. No contexto do alargamento da União Europeia, deve referir-se que o Conselho Europeu de
Helsínquia de Dezembro de 1999 concluiu que se tinham verificado progressos consideráveis nas
negociações de adesão com Chipre, Eslovénia, Estónia, Hungria, Polónia e República Checa. Em 1999
foram realizados progressos consideráveis por parte dos países candidatos na preparação ou adopção de
nova legislação em matéria de concorrência ou na alteração da legislação existente, a fim de a adaptar
mais ao direito comunitário. Este progresso é descrito na secção internacional do presente relatório,
juntamente com a evolução verificada na cooperação bilateral e multilateral.

6. O Tratado de Amesterdão de 1997 entrou em vigor em 1 de Maio de 1999. Este Tratado reafirmou
o papel da Comissão enquanto autoridade responsável pela verificação do cumprimento das regras de
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concorrência e da compatibilidade dos princípios da livre concorrência e dos serviços de interesse
económico geral (1). Previu também, nomeadamente, a renumeração das disposições do Tratado no
domínio da concorrência. Para facilidade dos leitores, no início do presente relatório encontra-se um
quadro de correspondência entre os números antigos e novos das disposições relevantes do Tratado.

7. A política da concorrência é bem conhecida pelos meios empresariais, pelos Estados-Membros e
pelas autoridades públicas. A manutenção de mercados abertos e competitivos é geralmente considerada
como um dos objectivos políticos mais importantes da UE. No entanto, apesar do seu êxito, a política
da concorrência não é tão bem conhecida pelos cidadãos comunitários e a maior parte desconhece o
impacto positivo que a política de concorrência tem para eles enquanto consumidores de produtos e
utilizadores de serviços públicos e privados. Por esta razão, a Comissão pretende explicar melhor aos
cidadãos comunitários as medidas tomadas no domínio da política da concorrência, esperando obter o
seu apoio no final desta iniciativa. A Comissão anunciou uma série de acções destinadas aos cidadãos
comunitários, nomeadamente uma reunião anual com as associações de consumidores aquando da
apresentação do Relatório Anual sobre a Política de Concorrência ao Parlamento e a organização de um
«Dia da Concorrência» no Estado-Membro que preside ao Conselho.

Estatísticas relativas à actividade da Comissão na aplicação do direito comunitário da
concorrência em 1999

Tal como em anos anteriores, verificou-se uma intensa actividade em todas as áreas de competência da
Comissão. Em 1999, o número total de novos casos elevou-se a 1201, incluindo 388 no domínio antitrust
(ao abrigo dos artigos 81.º, 82.º e 86.º), 301 casos de concentrações (2) e 512 casos de auxílios estatais.
Os dados comparáveis de 1998 foram de 1198 novos casos no total, incluindo 509 no domínio antitrust,
245 casos de concentrações (3) e 444 casos de auxílios estatais. Embora o número total de novos casos
permaneça estável relativamente ao de 1998 (1 201 em comparação com 1 198), os aumentos do número
de concentrações (301 em comparação com 245) e de auxílios estatais (512 em comparação com 444)
foram compensados por uma redução no número de casos antitrust (388 em comparação com 509). O
número total de casos encerrados elevou-se a 1 273, incluindo 582 casos antitrust, 279 casos de
concentrações e 412 casos de auxílios estatais. Os dados comparáveis em relação a 1998 foram 1 289
casos encerrados, incluindo 581 casos antitrust, 248 casos de concentrações e 460 casos de auxílios
estatais. Um indicador mais explícito é o aumento do número de decisões formais que exigem um nível
elevado de recursos (20 relativas à fase II dos procedimentos «concentrações» contra 12 em 1998 e 11
em 1997; 68 decisões antitrust contra 42 em 1998 e 27 em 1997 e 66 decisões «auxílios estatais» no
seguimento de uma investigação formal contra 61 em 1998 e 32 em 1997). Tal demonstra que em 1999
a actividade se situou a um nível mesmo mais elevado do que no ano anterior.

No domínio antitrust surgiram duas características significativas. Aprimeira foi um aumento no número de
casos encerrados através de decisão formal (68 em comparação com 42 em 1998). Em segundo lugar, verifi-
cou-se uma redução do número de novos casos (388 em comparação com 509 em 1998). Os novos casos in-
cluem notificações (162 em 1999 em comparação com 216 em 1998), denúncias (149 em 1999 em compa-
ração com 192 em 1998) e processos ex officio (77 em 1999 em comparação com 101 em 1998).

A redução do número de notificações pode provavelmente ser atribuída em parte à comunicação de 1997
relativa aos acordos de pequena importância. Esta tendência foi assinalada pela primeira vez no Relatório
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(1) Relatório da Concorrência de 1997, pontos 2 a 7.
(2) Incluindo nove operações de concentração no domínio CECA.
(3) Incluindo 10 operações de concentração no domínio CECA.



Anual do ano passado. Pode também ser atribuída provavelmente ao facto de as empresas estarem a
antecipar as reformas da Comissão na área das restrições verticais, com a publicação em 1998 de uma
comunicação que apresentou as propostas de reforma da Comissão neste domínio. A redução do número
de denúncias pode provavelmente explicar-se por factores sectoriais. Por exemplo, em 1999 a Comissão
concedeu uma isenção aos contratos-tipo de arrendamento dos bares dos três maiores fabricantes de
cerveja do Reino Unido, a saber, a Whitbread, a Bass e a S&N. Este sector tinha anteriormente dado
origem a inúmeras denúncias por parte dos arrendatários vinculados a fabricantes de cerveja (4). Tal é
igualmente evidenciado pelo facto de ao longo dos anos se terem registado grandes flutuações no número
de denúncias (177 em 1997, 159 em 1996, 114 em 1995, 170 em 1994 e 110 em 1993). Por conseguinte,
é ainda muito cedo para se tirarem conclusões sobre a redução do número de denúncias em 1999. Para
além do mais, alguns casos que até agora teriam sido tratados pela Comissão passaram para a esfera das
autoridades nacionais. Mais informações sobre esta questão constam da caixa 1, relativa à cooperação
com as autoridades nacionais. A redução do número de processos ex officio pode ser explicada pelo facto
de 1997 e 1998 terem sido anos excepcionais, uma vez que a Comissão deu início a diversos processos
ex officio no âmbito da liberalização do sector das telecomunicações em 1 de Janeiro de 1998.

Em 1999 foram notificados 292 (5) casos nos termos do Regulamento das Concentrações em comparação
com 235 em 1998. A Comissão concluiu o processo através de uma decisão em 270 casos, em
comparação com 238 em 1998. Verificou-se um elevado grau de intervenção. Em 1999, a Comissão
considerou necessário dar início à segunda fase de exame («processo da fase II») relativamente a 20
projectos de concentrações, contra 12 em 1998. Foi autorizado mediante condições um total de oito casos
em que o processo da fase II tinha sido iniciado, tendo um sido formalmente proibido, cinco retirados e
nove transferidos para 2000. Os principais factores subjacentes à actual vaga de concentrações são a
globalização dos mercados, a introdução do euro, a realização do mercado interno e o futuro
alargamento. Estes factores continuarão a provocar um elevado grau de actividade no domínio das
concentrações a nível da Comunidade num futuro próximo.

Embora se tenha registado uma ligeira redução no número de decisões da Comissão no domínio dos
auxílios estatais, verificou-se um aumento no número de decisões tomadas na sequência da abertura de
processos (66 decisões desse tipo em 1999 em comparação com 61 em 1998 e 32 em 1997). Estas
decisões exigem um volume extremamente elevado de recursos.
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(4) Embora não tenha havido denúncias em 1999 no âmbito dos contratos de arrendamento relativos à cerveja, em
1998 foi dado início a 19 processos deste tipo e em 1997 a 22.

(5) As alterações introduzidas no Regulamento das Concentrações, que entraram em vigor em 1998, incluíram no seu
âmbito de aplicação uma série de casos de empresas comuns, que anteriormente teriam sido apreciados ao abrigo
do Regulamento n.º 17. Esses casos de empresas comuns abrangidos pelo âmbito de aplicação do novo n.º 4 do
artigo 2.º do Regulamento das Concentrações devem igualmente ser apreciados segundo os critérios previstos no
artigo 81.º e, por conseguinte, são principalmente tratados pelas direcções antitrust e não pela task force
Concentrações. Em 1999 houve 11 decisões nos termos do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento das Concentrações
(casos de empresas comuns).
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Caixa 1: Os cidadãos europeus e a política de concorrência

A política comunitária da concorrência é amplamente conhecida e apreciada pelos meios empresariais
e pelas autoridades públicas, tanto a nível nacional como internacional. Nestes círculos, a política da
concorrência é frequentemente considerada uma das políticas mais importantes da Comissão
Europeia. No entanto, não é apreendida da mesma forma pelo público em geral; a maior parte das
pessoas desconhece o que a política da concorrência pode fazer em seu benefício e as vantagens que
pode trazer. Frequentemente, a política de concorrência da Comissão é relacionada com uma decisão
de evitar uma concentração ou de recusar auxílios estatais a uma empresa. Este tipo de informação
pode dar origem a incorrecções e a uma certa apreensão por parte do público ou, na maior parte dos
casos, a uma certa indiferença. Pode dizer-se que os cidadãos da União não estão plenamente
informados daquilo que a Comissão tem de fazer e do que já fez em termos de política da
concorrência ou da importância da política da concorrência para o funcionamento da economia no
seu conjunto.

Muitos cidadãos não se apercebem de que a política de concorrência constitui um instrumento
poderoso e eficaz para proteger os seus interesses enquanto consumidores, utilizadores de serviços,
trabalhadores e contribuintes. Se estivessem conscientes deste facto, é provável que dessem à
Comissão um forte apoio político neste domínio. Os serviços da Comissão poderiam tirar partido do
contacto diário que os consumidores têm com os mercados. A experiência dos consumidores e das
associações de consumidores poderiam dar um grande apoio na identificação e na avaliação de
eventuais práticas anticoncorrenciais.

A Comissão deve, por conseguinte, começar a explicar a sua política de concorrência de forma mais
clara ao cidadão comum. Existem diferentes formas de alcançar este objectivo, diferentes canais que
podem ser utilizados e diferentes grupos-alvo. Um forma de o fazer é envolver as organizações e as
associações económicas, sociais e comerciais.

A Comissão adoptou já uma série de medidas para a realização deste objectivo. Desenvolveu uma
política de informação destinada ao público em geral, distribuindo diversa documentação e
disponibilizando-a através da Internet, o que inclui nomeadamente a Competition Policy Newsletter,
os Relatórios anuais sobre a Política de Concorrência e a lista de preços do comércio automóvel. Com
base em denúncias apresentadas por consumidores, a Comissão tomou a iniciativa de dar início a
processos antitrust, tal como aconteceu por exemplo com a Volkswagen, um processo a que foi dada
ampla publicidade.

No entanto, a comunicação com os cidadãos da União pode melhorar ainda mais. A Comissão
tenciona adoptar a seguinte abordagem:

— em primeiro lugar, relativamente a cada decisão no âmbito da política de concorrência, deverá ser
colocada a questão das suas eventuais vantagens específicas para o cidadão e especialmente para
os consumidores. A Comissão procurará reflectir esta preocupação em todos os comunicados de
imprensa, nas decisões e no Relatório anual sobre a Política de Concorrência. O Serviço de
Imprensa e Comunicação assumirá especial responsabilidade neste domínio;

— em segundo lugar, a Comissão tenciona tratar os consumidores não apenas como beneficiários da po-
lítica de concorrência, mas igualmente como promotores da política de concorrência. Tal como já su-
blinhado, os consumidores e as organizações de consumidores podem ajudar de forma significativa
a identificar práticas anticoncorrenciais. Se a Comissão conseguir demonstrar claramente que pode
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resolver questões de concorrência que afectam mais directamente os consumidores, será melhor
compreendida. O processo Volkswagen é ainda um caso demasiado isolado. AComissão tenciona re-
forçar as relações com as organizações de consumidores e mais em geral com os cidadãos da União;

— por último, a Comissão está a analisar a possibilidade de organizar reuniões de vários tipos com
os cidadãos da União. Uma possibilidade seria uma reunião anual com as organizações de
consumidores. Nessa ocasião a Comissão teria a oportunidade de apresentar e explicar a sua
própria política. Outra possibilidade seriam «conferências sobre concorrência» nos
Estados-Membros, a realizar uma ou duas vezes por ano no país que presidisse nesse momento
ao Conselho. Em ocasiões deste tipo seria mais fácil sensibilizar as associações nacionais de
consumidores, as associações comerciais, as empresas e as autoridades nacionais responsáveis
pela concorrência, entre outros.





I — ACORDOS RESTRITIVOS E ABUSOS DE POSIÇÃO DOMINANTE:
ARTIGOS 81.º E 82.º — MONOPÓLIOS ESTATAIS E DIREITOS
MONOPOLISTAS: ARTIGOS 31.º E 86.º

A — Modernização do quadro legislativo e das regras de interpretação

1. Novas regras da Comissão em matéria de concorrência no domínio das restrições
verticais

8. Em 22 Dezembro de 1999, a Comissão adoptou o Regulamento (CE) n.° 2790/1999, relativo à
aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE a determinadas categorias de acordos verticais e práticas
concertadas (6). Este regulamento substituiu três regulamentos anteriores relativos à distribuição
exclusiva, à compra exclusiva e a acordos de franquia (7), cuja vigência terminou em 31 de Dezembro
de 1999.

9. Este regulamento resulta de uma análise aprofundada que a Comissão lançou em 1997 com a
publicação de um livro verde (8) relativo à aplicação do artigo 81.º do Tratado aos acordos verticais. O
livro verde suscitou um amplo debate público. As observações apresentadas pelos Estados-Membros,
pelo Parlamento Europeu, pelo Comité Económico e Social, pelo Comité das Regiões e por todos os
interessados foram geralmente a favor de uma reforma da política comunitária da concorrência no
domínio das restrições verticais. A Comissão criou posteriormente o quadro para a reforma política
proposta na sua comunicação relativa à aplicação das regras comunitárias da concorrência às restrições
verticais (9) de 30 Setembro de 1998 e, simultaneamente, apresentou ao Conselho duas propostas de
regulamentos para alteração do:

— Regulamento n.º 19/65/CEE do Conselho, de 2 Março de 1965, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo
85.º do Tratado a determinadas categorias de acordos e práticas concertadas (10), com o objectivo de
alargar a competência legislativa delegada da Comissão; e

— Regulamento n.º 17 do Conselho, de 6 Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução dos
artigos 85.º e 86.º do Tratado (11), com o objectivo de alargar a todos os acordos verticais a dispensa
da notificação prévia prevista no n.º 2 do artigo 4.º do referido regulamento.

10. Em 10 Junho de 1999, o Conselho aprovou as propostas da Comissão, nomeadamente o
Regulamento (CE) n.º 1215/1999 (12), que altera o Regulamento n.º 19/65/CEE do Conselho, e o
Regulamento (CE) n.º 1216/1999 (12), que altera o Regulamento n.º 17 do Conselho.

11. O Regulamento (CE) n.º 2790/1999, novo regulamento de isenção por categoria, procederá a uma
alteração da política tradicional, amplamente assente em critérios de apreciação formalistas, passando a
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(6) JO L 336 de 29.12.1999.
(7) Respectivamente Regulamento (CEE) n.º 1983/83 (JO L 173 de 30.6.1983, p. 1), Regulamento (CEE) n.º 1984/83

(JO L 173 de 30.6.1983, p. 5), prorrogado pelo Regulamento (CE) n.º 1582/97 (JO L 214 de 6.8.1997, p. 27), e
Regulamento (CEE) n.º 4087/88 (JO L 359 de 28.12.1988, p. 46).

(8) COM(96) 721 final.
(9) COM(98) 544 final.
(10) JO 36 de 6.3.1965.
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uma abordagem mais centrada nos efeitos económicos dos acordos verticais. O objectivo de base desta
nova abordagem consiste em simplificar as regras aplicáveis às restrições verticais e reduzir o peso
regulamentar para as empresas, garantindo simultaneamente um controlo mais eficaz dos acordos
concluídos por empresas com um poder de mercado significativo.

12. Em resumo, a nova política baseia-se num único regulamento da Comissão, com um vasto âmbito
de aplicação, que prevê a isenção por categoria, até um limiar de 30% de quota de mercado e sujeito a
um número limitado de restrições graves e condições, de todos os acordos ou práticas concertadas
concluídos entre duas ou mais empresas que operam a um nível diferente da cadeia de produção ou
distribuição e que digam respeito às condições segundo as quais as partes podem adquirir, vender ou
revender determinados bens ou serviços. Esta categoria inclui igualmente acordos concluídos por
associações de retalhistas, desde que nenhum dos membros dessa associação tenha um volume de
negócios superior a 50 milhões de euros, bem como certos acordos verticais não recíprocos concluídos
entre empresas concorrentes.

13. O âmbito de aplicação da isenção por categoria é definido por um limiar de quota de mercado
único de 30%. O regulamento inclui disposições específicas que se destinam a garantir uma aplicação
flexível do limiar da quota de mercado nos casos em que este limiar é ultrapassado temporariamente.
Desta forma, a segurança jurídica das empresas em causa é reforçada. Acima do limiar de 30%, os
acordos não são considerados ilegais, mas exigem uma análise individual. A fim de ajudar as empresas
a procederem a essa análise, a Comissão tenciona adoptar um conjunto de orientações durante o primeiro
semestre de 2000. Em 24 de Setembro de 1999 foi publicado um projecto dessas orientações, que é
actualmente objecto de consulta pública (13).

14. O regulamento baseia-se numa lista de cláusulas «proibidas», ou seja, na definição de restrições
que não podem beneficiar da isenção por categoria. A lista de restrições «graves» inclui a manutenção
dos preços de revenda, quer sob a forma de preços fixos ou mínimos, bem como determinados tipos de
restrições referentes ao território ou aos clientes. O regulamento codifica, em larga medida, a actual
jurisprudência.

15. A aplicação da isenção por categoria é igualmente objecto de um número limitado de condições,
dizendo a mais importante respeito às obrigações de não concorrência, isto é, disposições que obrigam
o comprador a não produzir, comprar, vender ou revender bens ou serviços concorrentes. Tendo em conta
os riscos potenciais de encerramento dos mercados associados a este tipo de restrição, as obrigações de
não concorrência são abrangidas pelo novo regulamento desde que a sua duração não ultrapasse cinco
anos. Contudo, esta regra está sujeita a certa excepções. Por exemplo, no regulamento indica-se que este
prazo não é aplicável quando os produtos são vendidos a partir de instalações que são propriedade do
fornecedor ou alugadas por este. Para além disso, nas orientações será explicado que outras situações
podem justificar uma duração mais longa (por exemplo, transferência de saber—fazer e investimentos a
longo prazo, em especial quando se trata de investimentos irrecuperáveis e específicos das relações entre
as partes).

16. O regulamento prevê igualmente a possibilidade de retirada dos benefícios de isenção por
categoria. Trata-se de um mecanismo que se destina a ser utilizado em situações em que um acordo
vertical, embora abaixo do limiar de quota de mercado de 30%, não inclui vantagens objectivas que
compensem os seus efeitos negativos sobre a concorrência e quando, por esta razão, não preenche todas
as condições estabelecidas no n.º 3 do artigo 81.º O mecanismo de retirada destina-se, em especial, a
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proteger a concorrência contra as consequências negativas resultantes do efeito cumulativo de redes
paralelas de acordos similares criados por fornecedores concorrentes, bem como nos casos de poder de
compra.

17. Para além disso, a fim de garantir uma supervisão mais eficaz e incentivar a aplicação
descentralizada das regras comunitárias de concorrência, o novo regulamento de habilitação do Conselho
autoriza as autoridades nacionais responsáveis pela concorrência a retirar o benefício da isenção por
categoria quando um acordo específico tiver um efeito negativo no seu território nacional e quando esse
território constitui um mercado geográfico distinto.

18. O regulamento de isenção por categoria prevê igualmente que a Comissão possa, mediante
regulamento e sem efeitos retroactivos, excluir restrições verticais específicas do âmbito de aplicação da
isenção por categoria no caso de redes paralelas de acordos verticais semelhantes que abranjam mais de
50% do mercado relevante.

19. Por último, o regulamento prevê um período transitório durante o qual os acordos actualmente
abrangidos pelos regulamentos de isenção por categoria existentes podem continuar a beneficiar da
aplicação desses regulamentos até 31 de Dezembro de 2001.

2. Livro branco sobre a modernização das regras de aplicação dos artigos 81.º e 82.º do
Tratado CE

20. Em 28 Abril de 1999, a Comissão adoptou um livro branco sobre a modernização das regras de
aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado (14). Este documento lança um vasto debate: o da reforma
do Regulamento n.º 17, pedra-angular do sistema de aplicação dos artigos 81.º e 82.º, cuja elaboração
remonta ao início da década de 60.

21. O Tratado de Roma erigiu em princípio geral a proibição dos acordos restritivos da concorrência,
atenuado por uma regra de excepção, o n.º 3 do artigo 81.º, mas deixou em aberto a questão das
modalidades de aplicação desta excepção. No início da década de 60 a Europa da concorrência estava
ainda por criar: apenas dois dos seis Estados-Membros tinham legislação nesta matéria, existia apenas
uma única verdadeira autoridade da concorrência e o direito comunitário estava em embrião. A redacção
muito geral do n.º 3 do artigo 81.º e a novidade do princípio de proibição tornavam a avaliação pelas
empresas da legalidade dos seus acordos uma questão difícil. A Comissão, instituição jovem, tinha
necessidade de ser informada dos tipos de acordos existentes, bem como de aprofundar o conhecimento
real dos diferentes sectores económicos.

22. Neste contexto, a escolha de um regime de autorização centralizado impôs-se rapidamente. O
Regulamento n.º 17 criou um sistema em que os acordos restritivos da concorrência que afectam o
comércio entre Estados-Membros devem, para beneficiar de uma isenção, ser notificados à Comissão,
que dispõe de competência exclusiva para aplicar o n.º 3 do artigo 81.º A isenção só pode produzir efeitos
retroactivos à data da notificação, sob reserva de excepções enunciadas de forma exaustiva (n.º 2 do
artigo 4.º do Regulamento n.º 17). Os acordos restritivos não isentos são nulos. Este sistema permitiu o
desenvolvimento de um direito coerente e a divulgação de uma «cultura da concorrência» em toda a
Comunidade. A política de concorrência é considerada hoje em dia, a justo título, como um pilar da
construção europeia, verdadeira política do mercado comum.
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Uma reforma necessária

23. Apesar dos alargamentos sucessivos da Comunidade e da criação em todos os Estados-Membros
de autoridades de concorrência credíveis, o sistema do início da década de 60 não registou até hoje
alterações substanciais. O sistema do Regulamento n.º 17 apresenta actualmente dois defeitos
importantes: deixou de garantir a eficácia do controlo e representa uma carga burocrática excessiva para
as empresas.

24. Numa Comunidade de 15 Estados-Membros, um controlo centralizado não permite garantir uma
protecção eficaz da concorrência. A integração crescente das economias europeias alargou
consideravelmente o âmbito de aplicação do direito comunitário e, por conseguinte, a competência da
Comissão. A existência do monopólio da aplicação do n.º 3 do artigo 81.º bloqueia a aplicação
descentralizada, tanto pelos tribunais como pelas autoridades da concorrência, e deixa a Comissão como
único verdadeiro garante do respeito das regras de concorrência. Esta situação é ainda mais preocupante
quando cerca de metade dos processos que a Comissão trata têm origem em notificações. Ora, as
notificações deixaram de dar conhecimento à Comissão dos processos importantes do ponto de vista da
concorrência. Os dados são eloquentes: em 35 anos, a Comissão só foi informada por notificação de
acordos que justificaram uma decisão de proibição em nove casos. Enquanto a Comissão se consagra à
análise destes acordos, não pode acompanhar suficientemente as denúncias que lhe são apresentadas e
instruir os processos oficiosos necessários contra as infracções mais graves, que nunca são notificadas.

25. O segundo defeito do sistema actual é a burocracia que gera e a falta de segurança jurídica que
dá às empresas. O Regulamento n.º 17 não cria, como acontece com o Regulamento das Concentrações,
uma verdadeira obrigação de notificação, mas incentiva fortemente as empresas a fazerem a notificação.
Ora, as notificações têm um custo importante, quer sejam as próprias empresas a efectuá-las ou seja
através de advogados especializados. O procedimento previsto no Regulamento n.º 17 rapidamente se
revelou demasiado pesado para ser sistematicamente seguido. Nos termos deste regulamento, a
Comissão deve, em relação a cada um dos acordos que lhe é notificado, analisar o processo, publicar
uma comunicação no Jornal Oficial nas 11 línguas, a fim de permitir que terceiros apresentem as suas
observações, apresentar um projecto de decisão ao Comité Consultivo e, finalmente, adoptar a decisão
e publicá-la em todas as línguas. Tendo em conta o número considerável de processos, a Comissão
rapidamente reservou este procedimento complexo aos casos mais importantes e adopta em média menos
de uma dezena de decisões formais por ano. Mais de 90% dos processos são encerrados de modo
informal, nomeadamente através do envio de «ofícios de arquivamento». Estes ofícios, simples
elementos de facto que os tribunais podem ter em conta, apenas excepcionalmente são precedidos de
uma publicação no Jornal Oficial que permita aos terceiros apresentarem as suas observações (em 1997
houve sete publicações ao abrigo do n.º 3 do artigo 19.º contra 210 ofícios, ou seja, 3% dos casos); por
conseguinte, a transparência do sistema é limitada.

26. Se é certo que o Regulamento n.º 17 permitiu desenvolver um conjunto completo de regras
coerentes, a verdade é que deixou de estar adaptado à Europa do final do século XX. Os procedimentos
que instituiu vieram a revelar-se impraticáveis e por isso impõe-se uma reforma. Esta é tanto mais
necessária quanto a política da concorrência se confrontará no futuro com dois desafios importantes: o
alargamento a novos Estados-Membros e a crescente globalização das economias.

27. Existe actualmente um amplo consenso sobre a necessidade de reformular o Regulamento n.º 17
e sobre os objectivos que esta reformulação deve prosseguir, isto é, a eficácia da política de concorrência
e a simplificação do controlo administrativo. Desde a década de 80 foram apresentadas inúmeras
propostas de reforma, tanto pelos Estados-Membros como pelos meios académicos e profissionais.
Algumas das propostas limitavam-se a reajustamentos marginais do sistema do Regulamento n.º 17,
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enquanto outras previam uma reformulação profunda e uma partilha do poder de isenção entre a
Comissão e as autoridades de concorrência nacionais.

28. Após uma análise aprofundada destas diferentes opções, a Comissão chegou à conclusão que os
reajustamentos de pequena importância do sistema actual não poderiam garantir uma aplicação eficaz
das regras da concorrência numa Comunidade alargada e que a opção de uma descentralização das
notificações para as autoridades nacionais apresenta mais perigos do que vantagens. Por conseguinte, o
livro branco toma claramente posição a favor de uma opção diferente: a adopção de um sistema de
excepção legal.

29. Esta opção consiste na supressão do regime de autorização e do sistema de notificação, que é o
seu corolário. Num sistema de excepção legal, o n.º 3 do artigo 81.º seria, tal como o n.º 1 do artigo 81.º
ou o artigo 82.º, aplicável não apenas pela Comissão, mas também pelas autoridades e pelos tribunais
nacionais. O artigo 81.º tornar-se-ia, tal como o artigo 82.º, uma norma de proibição unitária. Os acordos
restritivos da concorrência que afectam o comércio entre os Estados-Membros, ou seja, os acordos
abrangidos pelo n.º 1 do artigo 81.º, seriam lícitos ab initio, desde que cumprissem as condições
enunciadas no n.º 3 do artigo 81.º Deixaria de ser necessário qualquer procedimento de autorização por
parte de uma autoridade administrativa e, por conseguinte, qualquer notificação. A Comissão considera
que a adopção de um regime de excepção legal permitiria reforçar a protecção da concorrência e
simplificar o controlo administrativo, cumprindo desta forma as exigências enunciadas no artigo 83.º do
Tratado.

Uma aplicação mais eficaz das regras de concorrência comunitárias

30. A adopção de um sistema de excepção legal reforçaria a protecção da concorrência de duas
maneiras: permitindo uma descentralização efectiva da aplicação das regras e facilitando a reorientação
da acção da Comissão para as restrições que têm um efeito realmente negativo sobre a concorrência.

31. A reforma proposta no livro branco reforçaria a protecção da concorrência facilitando uma
descentralização efectiva não apenas para as autoridades nacionais, mas igualmente para os tribunais
nacionais. Numa Comunidade alargada é necessário, para garantir uma protecção eficaz da concorrência,
confiar a aplicação das suas regras a vários decisores. Actualmente, os tribunais nacionais aplicam o n.º
1 do artigo 81.º, o artigo 82.º e os n.os 1 e 2 do artigo 86.º, porque o Tribunal de Justiça reconheceu um
efeito directo a estas disposições no início dos anos 70. No entanto, a eficácia da sua intervenção é
amplamente comprometida pela possibilidade que as empresas contestadas têm de notificar os seus
acordos à Comissão, bloqueando por esse facto a acção judicial. É desejável que os tribunais nacionais
possam aplicar plenamente o artigo 81.º por três razões: a) têm poderes de que as autoridades nacionais
ou a Comissão não dispõem, como o de conceder indemnizações às vítimas de infracções, ordenar a
execução forçada de um contrato ou pronunciar medidas de urgência mais rapidamente do que as outras
autoridades; b) podem aplicar simultaneamente o direito da concorrência e o direito comercial geral, o
que simplifica os procedimentos, enquanto o direito comunitário da concorrência é apenas um dos
aspectos de um litígio; c) finalmente, conferir aos tribunais nacionais poder para aplicarem efectivamente
o artigo 81.º deverá aumentar as acções judiciais neste domínio, contribuindo assim para a aplicação
eficaz do direito da concorrência. Tal insere—se no papel tradicionalmente reconhecido pelo Tribunal
de Justiça aos tribunais nacionais na aplicação efectiva do direitos comunitário.

32. A adopção de um sistema de excepção legal permite igualmente a descentralização a favor das
autoridades nacionais de concorrência. Isto pressupõe naturalmente que os sete Estados-Membros que
ainda o não fizeram confiram às suas autoridades o poder de aplicar o direito da concorrência. Existe
um interesse manifesto em utilizar melhor as sinergias existentes entre a Comissão e estas autoridades
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especializadas, que dispõem frequentemente de recursos importantes e de um conhecimento muito
profundo dos respectivos mercados nacionais.

33. A adopção de um sistema de excepção legal permite suprimir o regime de notificações, que se
tornou ineficaz em termos de protecção da concorrência. Ora, a supressão deste sistema de notificação
permitiria à Comissão centrar a sua acção nas restrições mais graves. Neste contexto, as denúncias
assumiriam uma maior importância e por conseguinte o livro branco prevê melhorar o seu tratamento,
nomeadamente através da introdução de um prazo de quatro meses no termo do qual a Comissão deverá
informar o autor da denúncia da sua intenção face ao pedido. A reforma deverá, para além disso, ser
acompanhada de um reforço dos meios de acção da Comissão para a repressão das infracções. O livro
branco propõe para este efeito diferentes medidas, nomeadamente a actualização dos montantes das
coimas e das sanções pecuniárias compulsórias, a simplificação da utilização das questões orais no
âmbito da instrução ou ainda a reforma dos mecanismos de autorização judicial das diligências de
instrução.

A simplificação do controlo administrativo

34. Em segundo lugar, a adopção de um sistema de excepção legal simplificaria o controlo
administrativo, segunda exigência do n.º 2, alínea b), do artigo 83.º do Tratado. As empresas deixariam
de ser obrigadas a notificar os seus acordos restritivos da concorrência à Comissão e poderiam, quando
satisfizessem as condições do n.º 3 do artigo 81.º, dirigir-se directamente aos tribunais nacionais a fim
de obter a respectiva execução.

35. O livro branco revela uma opção fundamentada a favor de uma reforma específica, mas
proporciona uma base de discussão. Desde a sua publicação foram organizadas inúmeras mesas-redondas
com associações de empresas e advogados, foi criado um grupo de trabalho com representantes dos
Estados-Membros e efectuaram-se diversos colóquios. Foi enviada à Comissão uma centena de
observações escritas provenientes dos Estados-Membros, de empresas e de associações de empresas, de
advogados ou de meios académicos. O Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre este assunto
em 18 de Janeiro de 2000, na sequência do relatório do deputado Karl von Wogau. Esta resolução apoia
as grandes linhas da proposta da Comissão, insistindo simultaneamente na importância da coerência da
aplicação do direito comunitário e da segurança jurídica das empresas. O Comité Económico e Social
analisou igualmente este assunto e emitiu um parecer em 8 de Dezembro de 1999. Este parecer é
igualmente favorável à proposta da Comissão, considerando que será benéfica para as empresas em geral
e para as PME em especial. No entanto, enumera um certo número de medidas de acompanhamento que
considera necessárias para garantir uma aplicação uniforme do direito comunitário num sistema de
competências paralelas. É com base em todas estas reacções ao livro branco que a Comissão vai elaborar
uma proposta de regulamento que será apresentada ao Conselho e ao Parlamento.

36. A seguir serão alterados ou criados outros textos: a título de exemplo, as comunicações relativas
à cooperação com as autoridades e os tribunais nacionais devem ser revistas e deverá ser elaborada uma
comunicação específica sobre as denúncias. Deverão ser tomadas medidas concretas relativas à formação
dos juízes nacionais e a rede constituída pela Comissão e pelas autoridades nacionais deverá definir as
regras do seu funcionamento. O livro branco é apenas o início da última etapa da profunda reforma das
regras de aplicação dos artigos 81.º e 82.º, indispensável ao bom funcionamento de uma Comunidade
cujo alargamento está actualmente na ordem do dia.
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3. Revisão da política relativa aos acordos de cooperação horizontais

37. As empresas necessitam de dar resposta ao aumento da pressão competitiva e aos mercados em
mutação induzidos pela globalização, pela velocidade do progresso tecnológico e pela natureza em geral
mais dinâmica dos mercados. A cooperação pode constituir um meio para partilhar riscos, poupar custos,
reunir saber-fazer e lançar a inovação mais rapidamente. Em especial, para as pequenas e médias
empresas a cooperação constitui um meio importante para se adaptarem aos mercados em mutação. Os
consumidores também beneficiarão desde que se mantenha uma concorrência efectiva.

38. Em 1998, os serviços da Comissão intensificaram a sua reflexão sobre a revisão da política nesta área
e chegaram a certas conclusões iniciais, tais como a necessidade de se centrarem na análise económica, à se-
melhança do tratamento adoptado em relação às das restrições verticais (15). Os trabalhos relativos a esta re-
visão continuaram em 1999, tendo os serviços da Comissão redigido os projectos de regulamentos de isen-
ção por categoria relativos à especialização e à investigação e desenvolvimento, bem como um projecto de
orientações relativas à aplicação do artigo 81.º aos acordos de cooperação horizontal. O objectivo consiste
em clarificar a política da Comissão no domínio da cooperação horizontal, tornando-a mais eficaz para o fu-
turo enquadramento económico e jurídico. A abordagem será provavelmente semelhante à que foi recente-
mente adoptada para os acordos verticais. AComissão espera estar em condições de dar início à consulta pú-
blica relativa a estes projectos no primeiro semestre de 2000.

39. Deve recordar-se igualmente que esta revisão constitui um pilar essencial nas tentativas da
Comissão de modernizar as regras de concorrência comunitárias. Ao clarificar estas regras, a Comissão
deve ser libertada da análise dos casos que não têm interesse para a política de concorrência,
permitindo-lhe desta forma concentrar-se nos casos mais importantes, em especial os que prejudicam os
consumidores através do aumento dos preços ou da redução da produção, da inovação ou da variedade
ou qualidade dos bens e serviços. Para além disso, qualquer mudança para um sistema de excepção
directamente aplicável ao abrigo do artigo 81.º (ver acima o ponto 2, «livro branco…») exige um reforço
do enquadramento legislativo e a criação de mecanismos, tais como orientações, que garantam a
aplicação uniforme do artigo 81.º num sistema onde vários organismos têm poderes de execução.

4. Revisão das regras processuais

Em matéria de procedimentos é conveniente assinalar duas alterações.

40. Nalguns relatórios anteriores (16) foi feita referência à consulta do Comité Consultivo relativamente
a processos em que a Comissão previa enviar às empresas em causa um ofício de arquivamento após publi-
cação de uma comunicação nos termos do n.º 3 do artigo 19.º do Regulamento n.º 17. Esta prática foi aban-
donada a partir de 1998, nos casos em que a comunicação não deu origem a qualquer comentário de molde a
alterar a orientação positiva que anunciava: quando o ofício se situa na sequência lógica da publicação, ape-
nas é assegurada uma informação ex post do Comité. Só quando se verificam ocorrências importantes após
a publicação que tenham alterado a orientação inicial é que a Comissão inscreve o processo na ordem de tra-
balhos de uma reunião do Comité antes do envio do ofício. A discussão do processo pode igualmente reali-
zar-se a pedido de um Estado-Membro. Com efeito, ao publicar a sua intenção de dar uma resposta favorável
a um pedido ou a uma notificação, a Comissão dá às instituições e pessoas interessadas a possibilidade de lhe

(15) Relatório sobre a Política de Concorrência — 1998, pontos 54 e 55.
(16) XIX Relatório sobre a Política de Concorrência — 1989, ponto 4, e XX Relatório sobre a Política de Concorrência
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comunicarem as suas observações. As autoridades competentes dos Estados-Membros podem, por conse-
guinte, aproveitar esta publicação para fazer chegar as suas observações à Comissão e solicitar a discussão
do processo por parte do Comité Consultivo.

41. A segunda inovação tem por objectivo harmonizar as práticas no domínio antitrust e no das
concentrações. Para evitar ter de enviar duas vezes a mesma carta, à empresa e ao seu advogado, é
preferível que as empresas confiram mandato a um advogado para efeitos da recepção do correio da
Comissão que lhes é destinado. Este correio será formalmente destinado à empresa implicada no
processo, mas dirigido ao seu advogado (fórmula «ao cuidado de»), que fica encarregado de o transmitir
à empresa. Todavia, a Comissão condiciona esta possibilidade à posse de um mandato por parte do
advogado que inclua os três elementos seguintes: 1) habilitação do mandatário para receber e transmitir
qualquer correspondência relativa a um processo, bem como para responder a qualquer correspondência;
2) habilitação para responsabilizar a empresa, nomeadamente através das respostas dadas em seu nome;
3) compromisso da empresa de informar a Comissão em caso de retirada ou alteração do mandato.

42. Este procedimento é válido para toda a correspondência enviada durante o processo, à excepção
dos pedidos de informações previstos no artigo 11.º dos Regulamentos n.º 17 e (CEE) n.º 4064/89. Com
efeito, nos termos do n.º 4 do referido artigo, «são obrigados a fornecer as informações pedidas os
titulares das empresas ou seus representantes e, no caso de pessoas colectivas, de sociedades ou de
associações sem personalidade jurídica, as pessoas encarregadas de as representar, segundo a lei ou os
estatutos». Esta redacção visa garantir que as respostas aos pedidos de informações, bem como a
ausência de resposta, comprometem a empresa. Por conseguinte, é necessário que os pedidos de
informações sejam sempre dirigidos directamente à empresa. É certo que tal não impede que as pessoas
mencionadas no n.º 4 do artigo 11.º encarreguem um advogado da resposta; no entanto, se tal acontecer,
a resposta implica a plena responsabilidade destas pessoas. Deve salientar-se que o livro branco sobre a
modernização propõe igualmente a alteração do n.º 4 do artigo 11.º (17).
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(17) Livro branco sobre a modernização, ponto 116.

Caixa 2: Cooperação com as autoridades nacionais e com os tribunais nacionais

No domínio antitrust, a comunicação de 1997 relativa à cooperação entre a Comissão e as autoridades
responsáveis pela concorrência dos Estados-Membros foi aplicada em 50 casos:

— 13 denúncias rejeitadas ou suspensas pela Comissão devido ao facto de estarem a ser tratadas por
uma autoridade nacional;

— quatro cartas de incompatibilidade enviadas à autoridade nacional a fim de esta, se o desejasse,
poder proibir um acordo notificado à Comissão que não satisfazia as condições previstas no n.º
3 do artigo 81.º e cuja importância relativa não justificava o início de um procedimento formal;

— 30 casos de colaboração em processos tratados simultaneamente pela Comissão e por uma
autoridade nacional;

— 10 consultas à Comissão feitas por uma autoridade nacional sobre casos tratados apenas por essa
autoridade;

— duas notificações dilatórias.



B — Consolidação do mercado único (18)

43. A consolidação do mercado único é crucial para garantir o êxito da União Económica e
Monetária. Entre as políticas comunitárias que promovem uma maior consolidação do mercado único, a
política da concorrência desempenha um papel essencial, não apenas por reforçar as estruturas através
da reprovação de iniciativas privadas ou públicas destinadas a impedir ou a atrasar a liberalização dos
mercados, mas igualmente devido ao facto de incentivar o funcionamento do mercado único através da
promoção de uma co-operação positiva entre empresas em domínios como a I&D ou a protecção do
ambiente e da condenação dos comportamentos anticoncorrenciais. A Comissão considera que esta acção
de consolidação do mercado único tem um efeito directo no progresso da União Económica e Monetária.
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(18) A maior parte dos casos que deram origem a uma abordagem positiva por parte da Comissão são discutidos na
secção C, «Políticas sectoriais».

Para além disso, deve assinalar-se que em aplicação do ponto 49 da comunicação, a autoridade
italiana comunicou quatro processos em que aplicou os artigos 81.º e 82.º: Stream/Telepiù (televisão
mediante pagamento e direitos cinematográficos codificados); Enel/Unapace (fornecimento de
energia eléctrica); KM Zundholz/CIF-CONAEDI (produção e comercialização de fósforos); aeroporti
di Roma (tarifas de assistência em escala).

No que se refere às relações com os tribunais nacionais, devem referir-se cinco casos de aplicação
em 1999 da comunicação relativa à cooperação com estas entidades. Trata-se da resposta à questão
do Tribunal de Grande Instância de Helsingborg («Helsingborg tingsrätt») no processo IV/36.568 —
Scandlines Sverige/Porto de Helsingborg (taxas portuárias), bem como de quatro questões colocadas
pelos tribunais de primeira instância de Barcelona e de Madrid no âmbito de processos de distribuição
de produtos petrolíferos.

No domínio das concentrações, foram remetidos cinco processos para as autoridades competentes dos
Estados-Membros, ao abrigo do artigo 9.º do Regulamento (CEE) n.° 4064/89. Os três processos a
seguir indicados foram objecto de uma remessa integral: Rabobank-Beeck/Homann para o
Bundeskartellamt; Heineken/Cruzcampo para as autoridades espanholas; CSME/MDP-SCPA para as
autoridades francesas. Dois outros processos foram objecto de uma remessa parcial: Petrofina/Total
e Totalfina/Elf Aquitaine, para as autoridades francesas. No capítulo II do presente relatório figuram
informações mais pormenorizadas sobre estas questões.

Um caso de aplicação do direito nacional interessante do ponto de vista comunitário foi a proibição
em França da aquisição da Orangina pela Coca-Cola, apesar dos compromissos apresentados por esta
última. A Coca-Cola propunha a concessão a um terceiro independente de uma licença exclusiva de
10 anos para a comercialização da Orangina no mercado «não nacional». O ministro da Economia,
em acordo com o Conselho da Concorrência, considerou no entanto que este sistema conduziria a
uma coordenação de comportamentos, necessária para permitir a manutenção de uma concorrência
efectiva da Orangina neste mercado, mas igualmente prejudicial para a concorrência. Face à
impossibilidade de resolver esta situação contraditória, o ministro proibiu a operação. Este processo
constitui a primeira aplicação no direito francês do conceito de posição dominante colectiva, já
conhecido no direito comunitário.



1. Cartéis

44. De todas as restrições da concorrência, as práticas restritivas sob a forma de acordos secretos são
indubitavelmente as mais destrutivas. Muitas vezes estas práticas envolvem um número substancial de
operadores económicos num determinado sector de actividade e, como tal, têm um impacto muito
acentuado nos mercados relevantes. Para além disso, estas práticas dizem quase sempre respeito aos
preços, prejudicando muito gravemente a concorrência. A Comissão adopta uma posição extremamente
severa contra os cartéis, particularmente na sequência da adopção do euro como divisa comum. A
passagem para o euro em 11 Estados-Membros deverá aumentar a transparência a nível dos preços na
União e, como consequência, intensificar a concorrência em benefício dos consumidores. Tal não deve
ser impedido por acordos restritivos destinados a dificultar a confrontação nos mercados através da
fixação artificial de preços ou outras condições comerciais, que a mais longo prazo poderão aumentar a
inflação e enfraquecer as bases da União Económica e Monetária.

45. Tal como em anos anteriores, a Comissão demonstrou o seu firme empenho através da acção
contra os acordos secretos de cartel entre empresas. Foram publicadas decisões finais em dois casos e
foram iniciados conjuntos adicionais de processos.

46. Em 26 Outubro, a Comissão considerou que a associação neerlandesa de grossistas de
equipamento electrotécnico, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op
Elektrotechnisch Gebied (FEG), bem como o seu sócio mais importante, a Technische Unie (TU),
restringiam a concorrência através de um sistema de acordos exclusivos colectivos em conjugação com
um sistema de coordenação de preços no mercado grossista neerlandês de equipamento electrotécnico.

47. A Comissão obteve provas de que a FEG proibia a associação dos importadores desses produtos
nos Países Baixos de venderem a grossistas que não fossem membros da FEG. A proibição privou estes
grossistas das suas fontes de abastecimento e complicou e atrasou a entrada de grossistas estrangeiros
no mercado neerlandês. Simultaneamente, o acordo impediu os fornecedores de venderem os seus
produtos no mercado neerlandês através de outros grossistas que não fossem membros da FEG. Uma vez
que o acordo colectivo de negociação exclusiva privou os potenciais operadores que procedem a
reduções de preços, tais como os grossistas que não são membros da FEG, das suas fontes de
abastecimento, a estabilidade artificial dos preços criada pela FEG e pelos seus membros não poderia
ser ameaçada por operadores estranhos ao sistema. A Comissão aplicou coimas de 4,4 milhões de euros
à FEG e de 2,15 milhões de euros à TU (19).

48. Em 8 Dezembro, a Comissão adoptou uma decisão em que aplicou coimas no total de 99 milhões
de euros a oitos produtores de tubos de aço sem costura: a British Steel Limited (Reino Unido), a
Dalmine SpA (Itália), a Mannesmannröhren-Werke AG (Alemanha), a Vallourec SA (França) e a
Kawasaki Steel Corporation, a NKK Corporation, a Nippon Steel Corporation e a Sumitomo Metal
Industries Limited (Japão). Estas empresas, que são dos maiores produtores de tubos sem costura do
mundo, fizeram um acordo até 1995 (20) relativamente ao respeito dos respectivos mercados nacionais
no que se refere a certos tubos sem costura utilizados na prospecção e transporte de petróleo e gás (21).
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(19) JO L 39 de 14.4.2000; Bol. 10-1999, ponto 1.3.32; comunicado de imprensa IP/99/803 de 26 de Outubro de 1999.
(20) Excepto no caso da British Steel, que cessou a produção de tubos em 1994.
(21) Bol. 12-1999; comunicado de imprensa IP/99/957 de 8 de Dezembro de 1999; decisão ainda não publicada no

Jornal Oficial.



49. Os produtos relativamente aos quais existia um cartel são os tubos de aço «comuns» para
sondagem (regularmente conhecidos por «oil country tubular goods», ou OCTG) e os tubos de transporte
«projecto» (normalmente designados por “line pipe”); ambas as variedades são utilizadas na exploração
e transporte de petróleo e gás. Para coordenar o seu comportamento nos mercados dos tubos comuns
OCTG e dos «line pipe», os produtores europeus e japoneses criaram um cartel, que designaram por
«clube Europa-Japão». O cartel restringia a concorrência no mercado comum exigindo que os mercados
nacionais dos diferentes produtores (isto é, os mercados alemão, francês, italiano, britânico e japonês)
fossem respeitados: o fornecimento de tubos sem costura a Estados-Membros da Comunidade onde
existia um produtor nacional era limitado por parte dos outros produtores que participavam no acordo,
que se abstinham de fornecer tubos a esses mercados.

50. Ao fixar os montantes das coimas, a Comissão tomou em consideração o facto de, por definição,
um acordo destinado a respeitar os mercados nacionais das empresas participantes constituir uma
infracção muito grave ao direito comunitário, uma vez que prejudica o bom funcionamento do mercado
único. Para além disso, os quatro Estados-Membros em questão representam a maior parte do consumo
de OCTG e de «line pipe» sem costura na CE, constituindo assim um mercado geográfico alargado.

51. Contudo, a Comissão considerou igualmente que os OCTG comuns e os «line pipe» vendidos na
Comunidade pelas empresas destinatárias da decisão representam apenas cerca de 19% do consumo
comunitário de OCTG e de «line pipe» sem costura. Como circunstâncias atenuantes, a Comissão referiu
que o sector atravessava uma crise desde há muito e que a sua posição se tinha deteriorado desde 1991;
juntamente com o crescente fluxo de importações, estes factores deram origem a reduções de capacidade
e ao encerramento de fábricas.

52. Em conformidade com a Comunicação sobre a não aplicação ou a redução de coimas nos processos
relativos a acordos, decisões e práticas concertadas (22), as coimas aplicadas à Vallourec e à Dalmine foram
reduzidas, uma vez que as empresas cooperaram com a Comissão no apuramento dos factos.

2. Liberalização dos mercados

53. AComissão acompanhou sempre de perto os acordos de distribuição. Embora a maior parte dos acor-
dos de distribuição favoreçam a concorrência e facilitem a entrada no mercado, alguns conduzem à criação
de redes de distribuição nacionais estanques que repartem os mercados. Em especial, nos casos em que os
distribuidores são impedidos de abastecer clientes estabelecidos fora do território contratual. Desta forma,
os mercados nacionais são artificialmente isolados uns dos outros, limitando a concorrência e a convergên-
cia dos preços. Estes acordos impedem o direito de os consumidores europeus adquirirem bens no Esta-
do-Membro da sua escolha e nega-lhes os benefícios do mercado interno, particular-mente quando existem
diferenças de preços entre Estados-Membros. Esta situação está contemplada no novo regulamento de isen-
ção por categoria da Comissão no domínio das restrições verticais (23), que não se aplica nomeadamente a de-
terminados tipos de protecção do território e dos clientes que conduzam a uma partilha dos mercados (24). Pa-
ra além disso, as empresas são aconselhadas a não utilizarem estas restrições nos seus acordos, uma vez que
será pouco provável a concessão de uma isenção individual a essas cláusulas (25).
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(22) JO C 207 de 18.7.1996.
(23) Regulamento n.° 2790/1999, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado CE a determinadas categorias

de acordos verticais e práticas concertadas; JO L 336 de 29.12.1999. Ver capítulo I, secção A.
(24) Artigo 4.º do Regulamento n.º 2790/1999.
(25) Comunicado de imprensa IP/99/1045 de 22 de Dezembro de 1999.



54. Em 1999, a Comissão continuou a mostrar a sua determinação em promover a liberalização dos
mercados, constituindo um exemplo importante o caso que envolveu a criação da empresa comum
British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, que passou depois a denominar-se «Open») (26). A Open devia
prestar um novo tipo de serviço, a saber, serviços de televisão digital interactiva, a clientes no Reino
Unido. Tal envolve a criação das infra-estruturas e dos serviços necessários para permitir às empresas,
tais como bancos, supermercados e agentes de viagens, uma interacção directa com o consumidor através
do aparelho de televisão. Neste caso, o principal elemento de preocupação suscitado pela Comissão ao
abrigo do artigo 81.º foi que a operação eliminava a BT e a BskyB, duas das empresas-mãe da BiB,
enquanto concorrentes potenciais no mercado dos serviços de televisão digital interactiva. A Comissão
só decidiu autorizar a criação da BiB na sequência da apresentação de compromissos substanciais pelas
partes, destinados a garantir que o mercado dos serviços de televisão interactiva digital no Reino Unido
permanecia aberto à concorrência. Em especial, uma vez que a concorrência à BT e à BSkyB provém
das redes de cabo, a decisão teve de garantir que os terceiros teriam um acesso suficiente aos
descodificadores da BiB objecto de subvenção, bem como aos canais de filmes e de desporto da BSkyB,
e que podiam ser desenvolvidos no mercado descodificadores diferentes dos da BiB.

55. Outro caso em que a Comissão teve a preocupação de garantir a continuação de um mercado
aberto foi o referente à concessão de licenças do Microsoft Internet Explorer (27). Neste caso a Comissão
aprovou os acordos de licença revistos da Microsoft com os fornecedores de acesso de serviços Internet
(Internet Service Providers — ISP) através de um ofício de arquivamento. Um ISP é uma empresa que
mantém uma ligação permanente à Internet e permite aos seus assinantes acederem à Internet através de
uma ligação telefónica para o ISP. Os ISP também podem fornecer páginas na World Wide Web (WWW)
aos seus assinantes. Em 1998, a Microsoft, produtora de software para computadores, notificou
formalmente à Comissão um conjunto de acordos revistos concluídos com alguns ISP europeus para o
licenciamento e a distribuição dos seus produtos Internet Explorer. À notificação formal destes acordos
por parte da Microsoft seguiu-se um inquérito lançado pela Direcção-Geral da Concorrência a uma
versão anterior dos acordos. Durante este inquérito, a DG Concorrência aconselhou a Microsoft a
reexaminar os acordos a fim de garantir que não incluíam restrições que pudessem conduzir ao
encerramento ilegal do mercado no que diz respeito ao software de navegação na Internet, impedindo o
acesso dos concorrentes da Microsoft, e à promoção ilegal da utilização na Internet de tecnologia
exclusiva da Microsoft.

56. A Microsoft alterou posteriormente os seus acordos e notificou os acordos revistos à Comissão.
Foram efectuadas duas alterações principais, a saber: a impossibilidade de os ISP (fornecedores de
acesso de serviços Internet) atingirem volumes ou percentagens de distribuição mínimos das tecnologias
de navegação usadas na Internet Explorer deixará de dar origem à denúncia dos seus acordos; os ISP
passam a ser autorizados a promover e publicitar software de navegação concorrente (28). À luz destas
alterações, a Comissão autorizou os acordos mediante um ofício de arquivamento. O ofício de
arquivamento só abrange os acordos entre a Microsoft e os ISP e não toma qualquer posição sobre o
comportamento global da Microsoft relativamente a um eventual abuso de posição dominante.
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(26) Comunicado de imprensa IP/99/686 de 16 de Setembro de 1999.
(27) Comunicado de imprensa IP/99/317 de 10 de Maio de 1999.
(28) Foram publicados dados mais pormenorizados da notificação dos acordos de licença do Microsoft Internet

Explorer no JO C 175 de 9.6.1998.
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3. Empresas em posição dominante

57. O artigo 82.º proíbe as empresas em posição dominante num determinado mercado de abusarem
desta posição em prejuízo de terceiros. Tal abuso consiste, nomeadamente, em limitar a produção, cobrar
preços excessivos, fixar preços discriminatórios ou predatórios, efectuar vendas ligadas ou outras
práticas comerciais não baseadas no princípio da eficiência económica. A Comissão considera que tais
práticas, que prejudicam a concorrência, são particularmente perigosas quando realizadas por empresas
que têm poder para evitar a pressão competitiva e eliminar os seus concorrentes sem prejuízo
significativo para si próprias ou para bloquear o acesso ao mercado por parte de novos candidatos num
grau significativo. No contexto do aprofundamento do mercado único, estas práticas são especialmente
prejudiciais, devido ao facto de conduzirem à partilha dos mercados e atrasarem a integração das
economias dos Estados-Membros. Para além disso, em mercados recentemente liberalizados existe o
perigo de suprimirem os benefícios esperados em termos de reestruturação, inovação ou criação de
empregos. É por isso que a Comissão tem particularmente em conta os efeitos de posições dominantes
nestes processos. Em 1999, a Comissão adoptou quatro decisões de proibição ao abrigo do artigo 82.º

58. Em 10 de Fevereiro, a Comissão considerou que o operador dos aeroportos finlandeses,
Ilmailulaitos Luftvartsferket, abusou da sua posição dominante ao conceder uma redução de 60% nas
taxas de aterragem nos aeroportos de Helsínquia, Vaasa, Turku, Pori e Tampere a voos domésticos, mas
não a voos intracomunitários. A Comissão ordenou à Ilmailulaitos Luftvartsferket que acabasse com o
seu sistema de taxas discriminatórias, que tinham sido introduzidas sem qualquer razão objectiva. Estas
taxas discriminatórias favoreciam o acesso dos voos domésticos em detrimento dos originários de outros
Estados-Membros (29).

59. Igualmente em 10 de Fevereiro, a Comissão considerou que o operador dos aeroportos
portugueses, Aeroportos e Navegação Aérea EP, abusou da sua posição dominante mantendo uma
estrutura tarifária com uma redução de 50% nas taxas de aterragem para os voos domésticos, mas não
para os voos intracomunitários, e um desconto de volume entre 7% e 32% consoante o número de
aterragens mensais nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. Uma vez que esta estrutura de preços
discriminatórios, para os quais não existia qualquer justificação objectiva, tinha sido introduzida através
de uma medida governamental, a decisão foi adoptada ao abrigo dos artigos 82.º e 86.º (ex-artigos 86.º
e 90.º) do Tratado CE. Também neste caso estas taxas discriminatórias favoreciam o acesso dos voos
domésticos em detrimento dos originários de outros Estados-Membros (30).

60. A Comissão estabeleceu a sua política relativa às comissões pagas pelas transportadoras aéreas
aos agentes de viagens na sua decisão relativa aos processo Virgin/BA (31). A denúncia da Virgin contra
a BA foi a primeira de uma série de denúncias recebidas pela Comissão em que se alegavam abusos de
posição dominante por parte de companhias aéreas que exploravam sistemas de descontos de fidelidade,
que efectivamente vinculavam os agentes de viagens a uma companhia aérea dominante. A Comissão
considerou que as comissões oferecidas pela BA aos agentes de viagens britânicos eram equivalentes a
um «desconto de fidelidade», isto é, um desconto não baseado em economias de custos, mas sim na
fidelidade. Os sistemas deste tipo foram sistematicamente condenados no passado como um abuso de
posição dominante noutros sectores. Nos termos do direito comunitário, um fornecedor em posição
dominante não pode conceder incentivos aos seus clientes e distribuidores para que estes lhe sejam fiéis,
encerrando desta forma o mercado aos concorrentes das empresas dominantes. A BA, enquanto empresa
em posição dominante, só podia oferecer comissões suplementares a agentes de viagens quando estas

(29) JO L 69 de 16.3.1999; Bol. 1/2-1999, ponto 1.3.79.
(30) JO L 69 de 16.3.1999; Bol. 1/2-1999, ponto 1.3.80.
(31) Decisão de 14 de Julho de 1999, JO L 30 de 4.2.2000.



implicassem serviços suplementares fornecidos pelo agente ou eficiências realizadas pela BA. A
Comissão está a envidar os esforços necessários para garantir que os princípios constantes desta decisão
são aplicados a outras companhias aéreas comunitárias em situações equivalentes. A Comissão aplicou
uma coima de 6,8 milhões de euros à British Airways por abuso de posição dominante grave durante um
período de sete anos.

61. Em 20 Julho, a Comissão considerou que o comité local de organização do Campeonato Mundial
de Futebol de 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, ou
“CFO”) abusou da sua posição dominante ao aplicar disposições discriminatórias no quadro da venda de
bilhetes na fase final do campeonato, que favoreceram os consumidores residentes em França. A decisão
seguiu-se a uma investigação por parte da Comissão, que revelou que o CFO vendeu cerca de 570 000
bilhetes exclusivamente a consumidores que pudessem comprovar um endereço em França. O efeito
prático de tal exigência consistiu em negar à esmagadora maioria dos consumidores fora de França o
acesso a uma parte significativa dos bilhetes para os jogos da fase final.

62. A Comissão aplicaria normalmente uma pesada coima quando uma empresa abusa de uma
posição dominante desta forma. No entanto, dado que as disposições abusivas relativas à venda de
bilhetes aplicadas pelo CFO foram semelhantes às adoptadas nas anteriores fases finais dos campeonatos
do Mundo e que o CFO não se pôde basear em anteriores decisões da Comissão ou jurisprudência do
Tribunal a fim de avaliar as suas responsabilidades no âmbito das regras comunitárias da concorrência,
a Comissão decidiu aplicar apenas uma coima simbólica de 1 000 euros ao CFO. Esta decisão, contudo,
marca um claro sinal de que a Comissão espera que os organizadores de futuros campeonatos garantam
que as suas disposições relativas à venda de bilhetes cumprem totalmente as regras comunitárias da
concorrência antes de as aplicarem (32).

63. Em 7 de Outubro de 1999, o Tribunal de Primeira Instância suspendeu a decisão da Comissão
relativa à Irish Sugar (33) no que se refere a todos os seus aspectos materiais, por infracções ao artigo
82.º A Comissão tinha aplicado uma coima de 8,8 milhões de euros à Irish Sugar e à sua filial SDL por
terem abusado da posição dominante nos mercados irlandeses do açúcar industrial e a retalho. Os abusos
consistiram numa série de práticas comerciais, principalmente políticas de descontos, destinadas a
vincular os clientes à Irish Sugar e a encerrar desta forma a entrada no mercado (34).

64. O Tribunal confirmou o ponto de vista da Comissão de que a Irish Sugar e a sua filial SDL
detinham uma posição dominante colectiva (vertical) nos mercados relevantes, observando,
nomeadamente, que o seu poder de mercado não era afectado pelo poder de compra compensatório dos
seus principais clientes. O Tribunal confirmou ainda as conclusões da Comissão de que várias práticas
comerciais realizadas pela Irish Sugar e/ou pela SDL tinham sido abusivas. Reduziu contudo a coima
para 7,88 milhões de euros, devido ao facto de a Comissão não ter comprovado suficientemente um dos
abusos durante um período de dois anos. A Irish Sugar recorreu do acórdão (35).
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(32) JO L 5 de 8.1.2000.
(33) Decisão de 14 de Maio de 1997, JO L 258, p.1, e processo T-228/97, Irish Sugar/Comissão.
(34) Para mais dados, ver o XXVII Relatório sobre a Política de Concorrência, ponto 65.
(35) Processo C- 497/99 P — Irish Sugar plc/Comissão.



29.° REL. CON. 1999

XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL 39

Caixa 3: Relações com as organizações de consumidores

A — Relações necessárias e recíprocas

A política de concorrência tem por objectivo manter um grau elevado de concorrência no mercado
comum. Esta política traduz-se para os utilizadores finais em preços mais baixos, numa escolha de
produtos mais ampla e em inovações tecnológicas. Tendo em conta a incidência da política da
concorrência nos consumidores finais, afigura-se legítimo que se estabeleçam relações entre as
autoridades responsáveis pela concorrência e as organizações representativas de consumidores.

As organizações de consumidores têm todo o direito de esperar que a Comissão proteja os
consumidores enquanto agentes económicos. Trata-se, para a Comissão, de preservar a capacidade
dos consumidores de agirem no mercado como agentes da concorrência e de recolherem os frutos
dessa concorrência. Com efeito, os consumidores constituem um elemento estrutural do mercado (a
procura), que reage às práticas comerciais das empresas (a oferta). Garantir o funcionamento dos
mercados é, por conseguinte, garantir também que o consumidor está em condições de fazer escolhas
que podem afectar o comportamento da oferta.

Por outro lado, a Comissão e os seus serviços responsáveis pela concorrência têm muito a esperar dos
consumidores e das suas organizações. Através do conhecimento que têm do funcionamento
quotidiano dos mercados, nomeadamente dos mercados de grande consumo, as organizações de
consumidores estão em condições de comunicar à Comissão informações, através de denúncias ou de
contactos informais, que podem permitir aos seus serviços dar início a procedimentos oficiosos. Da
mesma forma, quando são partes interessadas no âmbito de um processo iniciado contra empresas,
aquelas organizações podem contribuir para o apuramento da verdade. Finalmente, as organizações
de consumidores podem constituir para a Comissão um precioso veículo de informações destinadas
aos cidadãos.

B — Situação das relações entre a DG Concorrência e as organizações de consumidores

Entre os serviços da Comissão responsáveis pela concorrência e as associações de consumidores
existem contactos bastante frequentes, nomeadamente aquando de consultas gerais sobre projectos
legislativos ou ainda no âmbito de processos individuais em que estas associações apresentam
denúncias à Comissão ou manifestam informalmente as suas preocupações.

No âmbito de projectos legislativos ou regulamentares ou ainda de relatórios de acompanhamento
num domínio específico, as associações de consumidores da União, bem como o BEUC, a sua
federação a nível europeu, deram os seus contributos para os debates. Podemos mencionar, por
exemplo, a presença do BEUC na audição organizada pela Comissão sobre o livro verde relativo às
restrições verticais da concorrência, bem como na audição organizada pelo Parlamento Europeu sobre
o livro branco relativo à modernização. A cooperação entre a Comissão e as associações de
consumidores foi considerada satisfatória em várias destas consultas.

Na medida em que a Comissão dá uma certa publicidade às notificações de acordos ou de projectos
de concentração através de uma comunicação no JOCE, as associações de consumidores manifestam-
se por vezes junto da Comissão enquanto partes interessadas num processo individual, uma vez que
consideram que os interesses dos consumidores podem ser lesados por um acordo restritivo da
concorrência ou devido a uma concentração. A Comissão pode igualmente colocar-lhes questões



C — Políticas sectoriais

1. Telecomunicações

1.1. Directiva baseada no n.º 3 do artigo 86.º, relativa à distinção jurídica entre as actividades do
cabo e das telecomunicações (36)

65. Em 23 de Junho de 1999, a Comissão adoptou uma directiva, que altera pela sexta vez a Directiva
90/388/CEE, de 28 de Junho de 1990, relativa à concorrência nos serviços de telecomunicações. Por
força desta alteração, os Estados-Membros devem garantir que os operadores de telecomunicações em
posição dominante que são controlados por um Estado-Membro ou beneficiam de direitos especiais
exploram separadamente as suas actividades no domínio da televisão por cabo, sob a forma de uma
empresa estruturalmente distinta. Existe, com efeito, um conflito de interesses entre a gestão das duas
redes. O operador colocado nesta situação tem muito menos predisposição para modernizar rapidamente
a sua rede de distribuição por cabo e utilizá-la para fazer concorrência à sua rede telefónica, que permite
igualmente a transmissão através de banda larga graças às novas técnicas actualmente disponíveis, tais
como a xDSL.

66. A adopção da directiva vem na sequência de uma ampla consulta das partes interessadas que se
efectuou em 1998, com base num primeira versão adoptada pela Comissão em 16 de Dezembro de
1997 (37), em primeira leitura. Durante o processo de consulta chegou-se a um consenso sobre a
necessidade de resolver o conflito de interesses ocasionado pelo facto de a rede telefónica e de a rede
por cabo pertencerem a um mesmo operador. Afigurou-se que a separação jurídica constituía o mínimo

40 XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL

29.° REL. CON. 1999

(36) IP/99/413 de 23 Junho de 1999.
(37) XXVII Relatório sobre a Política de Concorrência — 1997, ponto 109.

através de ofício no âmbito dos seus procedimentos. Foi assim que «The Consumers’ Association»,
a organização britânica de consumidores, desempenhou um papel activo no âmbito do processo de
fusão «Airtours/First Choice», nomeadamente aquando da audição. Esta associação apresentou, para
fundamentar a sua posição, estudos económicos e alegações jurídicas. Do mesmo modo, em vários
processos relativos a alianças transatlânticas, a Comissão teve ocasião de ouvir as associações de
consumidores (passageiros das companhias aéreas). Tal aconteceu igualmente no âmbito dos
processos postais e, nomeadamente, do REIMS II, processo em que a Comissão recebeu os
comentários do BEUC.

As associações de consumidores podem igualmente apresentar directamente à Comissão uma
denúncia relativamente a uma empresa ou a um sector económico específico. Neste contexto, a
Comissão dispõe de um certo poder discricionário face a essas denúncias, com base na jurisprudência
do Tribunal de Justiça (acórdão Automec II), para dar início a um procedimento oficioso ou rejeitar
uma denúncia por ausência de interesse comunitário. Podemos assinalar que a Comissão deu já início
a processos oficiosos com base em informações comunicadas por consumidores individuais ou pelas
respectivas associações representativas. O mais notório destes processos oficiosos foi sem dúvida o
da Volkswagen-Audi, que terminou por uma decisão acompanhada de uma coima de 102 milhões de
ecus. Poder-se-á ainda citar o processo relativo ao cartel dos ferries entre a Grécia e a Itália, a que a
Comissão deu início após a recepção de uma denúncia (carta de um consumidor).



necessário para tratar este problema. Esta análise geral foi confirmada pelo Parlamento Europeu na sua
resolução de 9 de Fevereiro de 1999.

67. Por esta razão, vários operadores anunciaram que iam tomar as medidas preparatórias necessárias
para cumprir a obrigação de separação jurídica, ou mesmo para ir mais além (cessão das redes por cabo),
antes mesmo da sua adopção. A maior parte considerou que a abordagem utilizada respondia às
exigências do mercado num enquadramento multimedia, no interesse das próprias empresas. A Deutsche
Telekom lançou assim no mês de Agosto de 1999 um concurso para as suas redes de distribuição por
cabo, enquanto a France Télécom reuniu as suas redes por cabo em empresas comuns criadas com os
exploradores das suas redes. A Comissão reserva—se contudo a possibilidade de ir mais longe em certos
casos, tal como ilustra a sua decisão sobre a concentração entre a Telia e a Telenor (38).

1.2. Quinto relatório sobre a aplicação das directivas

68. Em 10 de Novembro de 1999, a Comissão adoptou o seu quinto relatório sobre a aplicação da
regulamentação em matéria de telecomunicações [COM(1999) 537 final]. Este relatório faz o ponto da
situação sobre os resultados da liberalização das telecomunicações nos Estados-Membros.

69. O quinto relatório foi preparado pela «equipa comum» (equipa comum responsável pela aplicação
da legislação comunitária em matéria de telecomunicações), que agrupa funcionários das direcções-
gerais responsáveis pelas telecomunicações e pela concorrência. Esta equipa tomou em consideração os
comentários dos operadores tradicionais, dos novos candidatos ao mercado e das autoridades reguladoras
nacionais de cada Estado-Membro aquando de reuniões bilaterais organizadas em Bruxelas e agrupou
igualmente dados estatísticos juntos destes últimos que se encontram resumidos em anexo ao relatório.

70. A principal conclusão é que o estabelecimento da concorrência dinamizou o sector dos serviços
de telecomunicações da União Europeia, que registou em 1999 uma progressão anual de 10,3%, ou seja,
quatro vezes mais que o crescimento do PIB da UE. Em valor, este mercado estabilizou-se em 183 mil
milhões de euros. O segmento de mercado mais dinâmico é o da telefonia móvel, cujo crescimento
atingiu 31,5% em 1999, correspondendo a um valor de 49 mil milhões de euros. Por outro lado, as tarifas
residenciais do serviço telefónico diminuíram, graças à concorrência, 40% em média durante o período
1997-1999 na maior parte dos Estados-Membros no que diz respeito às chamadas internacionais (39); as
tarifas para empresas relativamente a este tipo de chamadas diminuíram igualmente na maior parte dos
Estados-Membros (25% em média durante o mesmo período). Quanto às comunicações regionais e
interurbanas de dez minutos, as tarifas baixaram respectivamente 13% e 30% (40). O resumo de
indicadores de qualidade, em anexo ao relatório, confirma a melhoria do serviço de telefonia vocal
oferecido pelos operadores históricos. Em contrapartida, os preços das comunicações locais não
baixaram significativamente. Os dados quantificados em anexo ao relatório confirmam igualmente o
acentuado crescimento da penetração móvel e da Internet na União Europeia, que é sustentado pela forte
pressão concorrencial nestes mercados.

71. O relatório identifica contudo um certo número de obstáculos que subsistem à realização de um
mercado europeu único, resultantes nomeadamente de lacunas de harmonização das regulamentações e
das abordagens nacionais. A solução destas lacunas constitui um dos objectivos da revisão do quadro
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(38) Ver capítulo II.
(39) Para comunicações de 10 minutos. Fonte: Eurodata Foundation.
(40) Quinto relatório sobre a aplicação de regulamentação em matéria de telecomunicações [COM(1999) 537 final],

p. 2.



regulamentar iniciada igualmente pela Comissão em 10 de Novembro de 1999 com a adopção da
comunicação «Para um novo quadro das infra-estruturas das comunicações electrónicas e serviços
conexos — Análise das comunicações — 1999» [COM(1999) 539 final].

1.3. Controlo da aplicação das directivas

72. A Comissão continuou a acompanhar a aplicação efectiva das directivas de liberalização nos
Estados-Membros que não as tinham aplicado correctamente, bem como a aplicação da regulamentação
em Portugal, cujo período adicional para introduzir a concorrência terminou em 31 de Dezembro de
1999.

73. Em 1999 a Comissão continuou a instruir os processos de infracção iniciados em 1997 e 1998
contra os Estados-Membros que não tinham transposto correctamente as directivas de liberalização. A
Comissão decidiu assim dirigir cinco pareceres fundamentados à Grécia (41) por não ter suprimido todas
as restrições à exploração dos serviços de telecomunicações móveis DCS 1800 e DECT, apesar da
disponibilidade de frequências, nem liberalizado os serviços via satélite e as outras infra-estruturas
alternativas, em conformidade com a directiva relativa à realização da plena concorrência (Directiva
96/19/CE da Comissão) e à Decisão 97/607/CE da Comissão. Estas duas primeiras acusações foram
objecto de acções introduzidas no Tribunal de Justiça (processos apensos C-396/99 e C-397/99). Em 9
de Setembro de 1999, a Comissão introduziu igualmente junto do Tribunal de Justiça uma acção por
incumprimento contra a Bélgica na sequência de um processo iniciado em 2 de Dezembro de 1997 no
que diz respeito ao método de contabilidade dos custos que o operador histórico Belgacom deve aplicar.
Em conformidade com a Directiva 90/388/CEE, a Bélgica devia garantir que um método identificasse
desde o primeiro semestre de 1997 os elementos de custo integrados na taxa de interconexão. A Bélgica
alterou posteriormente a sua legislação neste sentido, pelo que o Tribunal de Justiça pôde arquivar o
processo (C-337/99). Em 28 de Julho de 1999, a Comissão decidiu apresentar perante o Tribunal de
Justiça outro processo de infracção contra a Bélgica, relativo às modalidades de cálculo do custo líquido
de fornecimento do serviço universal e das contribuições dos operadores para o seu funcionamento no
mercado das telecomunicações (processo C-384/99). Em 17 de Outubro de 1999, a Comissão introduziu
um recurso no Tribunal de Justiça contra Portugal, que impede a concorrência relativa aos serviços de
«call back» no seu território. Apesar dos progressos significativos realizados pelos Estados-Membros e
em especial pela Bélgica durante os últimos meses do ano, no final de 1999 havia ainda pendentes 15
processos de infracção contra Estados-Membros que não tinham transposto correctamente as directivas
da concorrência. Nessa altura encontravam-se igualmente pendentes 70 processos de infracção relativos
às directivas de harmonização adoptadas pelo Parlamento e pelo Conselho neste sector.

1.4. Lançamento de um inquérito sectorial no domínio das telecomunicações (42)

74. Em 27 de Julho de 1999, a Comissão decidiu realizar um inquérito sectorial no domínio das
telecomunicações nos termos do artigo 12.º do Regulamento 17/62 relativamente a três domínios:

— no que diz respeito às linhas alugadas, nomeadamente as internacionais. A Comissão tinha recebido
denúncias informais contra certos operadores históricos que alegavam um tratamento discriminatório
em matéria de tarifação, tratamento e atrasos no fornecimento ou qualidade do serviço. Para além
disso, a principal associação internacional dos utilizadores de telecomunicações (INTUG) tinha
comparado as tarifas praticadas para as linhas alugadas pelos operadores históricos no conjunto do
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mercado comum e os seus resultados indicam que a relação entre as tarifas transfronteiras e as
nacionais ultrapassa 120% em todos os Estados-Membros, atingindo mesmo 500% em determinados
casos; tais diferenças não parecem justificadas;

— no que diz respeito aos serviços de itinerância («roaming»), incluindo os nacionais, uma vez que
não parece realmente surgir qualquer oferta competitiva no mercado dos serviços de itinerância, por
grosso ou a retalho. Para além disso, a Comissão recebeu denúncias de utilizadores que consideram
que as tarifas praticadas em matéria de itinerância são extremamente elevadas;

— no que diz respeito às linhas de assinantes (assinatura de base e chamadas locais), uma vez que as
tarifas permanecem aparentemente rígidas, ainda que o nível das taxas de assinatura mensais seja
sempre sensivelmente diferente de Estado-Membro para Estado-Membro. Por outro lado, segundo
denúncias recebidas pela Comissão, o preço de acesso à capacidade na linha de assinante
desagregada seria mantido a um nível artificialmente elevado em certos Estados-Membros. Há, pois,
que procurar todas as provas de existência de uma tarifação anticoncorrencial e determinar qual é
exactamente a situação em todos os Estados-Membros em matéria de preços da ligação local,
baseando-se, quando se encontrarem disponíveis, em dados de contabilidade analítica.

75. O inquérito da Comissão tem por objectivo determinar se as práticas comerciais e os preços
actuais infringem as regras da concorrência da UE, nomeadamente a proibição de práticas restritivas e
abusos de posição dominante (artigos 81.º, 82.º e/ou 86.º do Tratado CE). É a terceira vez que a Comissão
realiza um inquérito sectorial.

76. Em 22 de Outubro de 1999, a Comissão lançou a primeira fase do inquérito sectorial, relativa aos
preços das linhas alugadas. Foram enviados questionários pormenorizados às autoridades nacionais
responsáveis pela concorrência, às instâncias reguladoras no domínio das telecomunicações, aos
operadores históricos de toda a UE, aos novos candidatos que fornecem e/ou utilizam linhas alugadas e
aos grandes utilizadores profissionais.

2. Serviços postais

2.1. A situação da liberalização dos serviços postais

77. O prazo para a aplicação por parte dos Estados-Membros da legislação, regulamentação e
disposições administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva serviços postais de 1998 (43)
terminou em 10 de Fevereiro de 1999. É conveniente recordar que a Directiva serviços postais constitui
um primeiro passo para a criação de um mercado interno no sector postal. Estabelece regras comuns para
garantir uma maior harmonização das condições que regem o sector postal na Comunidade. A directiva
tem dois objectivos principais: assegurar a liberalização gradual e controlada do mercado postal,
garantindo simultaneamente um serviço postal universal a todos os utilizadores nos Estados-Membros.
Para a realização do seu primeiro objectivo, a directiva estabelece limites máximos para os serviços
postais que podem ser reservados. Para a prossecução do seu segundo objectivo, a directiva estabelece
certos requisitos mínimos que o serviço universal deve respeitar. Nesta fase, a Directiva «Serviços
postais» permite, na medida em que tal for necessário para garantir a manutenção de um serviço

(43) Directiva 97/67 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às regras comuns para o desenvolvimento do
mercado interno dos serviços postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço (JO L 15 de 21.1.1998).
Ver igualmente o Relatório sobra a Política de Concorrência — 1997, ponto 124.



universal, a reserva dos serviços gerais nacionais para o envio de correspondência até 350 gramas de
peso e de preço inferior ao quíntuplo da tarifa pública aplicável ao serviço do primeiro escalão.

78. Neste enquadramento legal, as medidas de transposição notificadas por certos Estados-Membros
suscitam preocupações em termos de concorrência que estão actualmente a ser examinadas ao abrigo dos
artigos 86.º e 82.° do Tratado CE. A Comissão recebeu algumas denúncias sobre a forma como certos
Estados-Membros aplicam a legislação e que alarga efectivamente o âmbito de acção dos actuais
monopólios postais nacionais. Por exemplo, certos serviços postais que são separados e distintos do
serviço postal geral e que eram anteriormente fornecidos por operadores privados em concorrência com
o operador postal existente, seriam pela primeira vez incluídos no âmbito da área reservada. A Comissão
investigará estas denúncias e determinará se a exclusão da concorrência nestas áreas de serviços distintos
é necessária para garantir o serviço postal universal.

79. Algumas denúncias suscitaram preocupações uma vez que os principais operadores continuam a
expandir-se para os mercados estrangeiros através da aquisição de concorrentes existentes e potenciais,
que operam em mercados não incluídos na obrigação de serviço universal. A questão de saber se o
financiamento de algumas destas aquisições através de receitas resultantes da área reservada infringe as
regras de concorrência está actualmente a ser examinada pelo Tribunal de Primeira Instância no processo
T-175/99.

80. A questão de uma eventual subvenção cruzada de actividades concorrenciais através de receitas
do monopólio é igualmente relevante no âmbito das disposições do Tratado relativas aos auxílios estatais.
Relativamente a esse aspecto, a Comissão decidiu dar início a um procedimento de investigação formal
relativo aos auxílios estatais concedidos à Deutsche Post AG (44).

2.2. Decisão de isenção do acordo REIMS II

81. Em 15 de Setembro de 1999, a Comissão aprovou, ao abrigo das regras da concorrência do
Tratado CE, o acordo REIMS II concluído entre 16 operadores postais europeus sobre direitos
terminais (45). A expressão direitos terminais designa a remuneração que um operador postal que envia
correio transfronteiras deve pagar ao operador postal que o recebe para distribuir esse correio aos
destinatários. As partes no acordo REIMS II incluem todos os Estados-Membros da UE excepto os Países
Baixos. Os operadores postais públicos da Noruega, Islândia e Suíça são igualmente partes no
acordo (46).

82. Os principais objectivos do acordo REIMS II são proporcionar às partes uma compensação com
base nos custos pela entrega do correio transfronteiras que reflicta melhor os custos reais suportados por
cada parte e melhorar a qualidade do serviço de correio transfronteiras. Relativamente a estes aspecto,
o acordo REIMS II associa os direitos terminais às tarifas internas de correio no país de destino e à
qualidade do serviço prestado pelo operador postal que entrega o correio. O acordo introduz igualmente
um sistema de padrões de qualidade do serviço para melhorar tal qualidade e um sistema de sanções a
aplicar quando os padrões acordados não forem cumpridos. São estabelecidas regras transitórias
especiais para os operadores postais públicos da Grécia, Itália, Espanha e Portugal.
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83. A Comissão espera que o acordo notificado contribua para uma melhoria da distribuição de bens
e para uma promoção do progresso técnico ou económico. Dado que os direitos terminais pagos
anteriormente davam muitas vezes origem a uma remuneração pela entrega de correio transfronteiras que
não cobria os custos, a passagem para um sistema com base nos custos permitirá que os operadores
postais mantenham e melhorem este serviço. Ao associar o aumento dos direitos terminais à melhoria da
qualidade do serviço, o acordo REIMS II dá um forte incentivo para que as partes melhorem o seu
desempenho. Uma melhor qualidade do serviço postal transfronteiras será igualmente benéfica para os
consumidores.

84. A fim de garantir a compatibilidade do acordo com as regras de concorrência do Tratado CE, a
Comissão exige na sua decisão que o período transitório previsto no acordo seja adiado, de molde a
garantir que os direitos terminais para o período restante de 1999 não ultrapassem 55% das tarifas
nacionais e que atinjam no máximo 65% das tarifas nacionais em 2000 e 70% em 2001. Para além disso,
as partes deverão conceder mutuamente o acesso efectivo às «taxas internas normalmente aplicadas»
(tais como as taxas aplicadas a correio em lotes para efeitos de publicidade endereçada, impressos ou
publicações periódicas) no país de entrega (denominado «acesso de nível 3»). Para além disso, as partes
terão de introduzir, até ao final de 1999, um sistema de contabilidade de custos transparente, que garanta
que todos os elementos de custos significativos podem ser identificados, quantificados, comparados e
controlados. A isenção foi por conseguinte concedida para o período compreendido entre 1 de Abril de
1999 e 31 de Dezembro de 2001. A Comissão acompanhará de perto a evolução das tarifas relativas ao
correio nacional e transfronteiras no âmbito do acordo e contactou já as partes no acordo REIMS II
relativamente a este aspecto.

3. Meios de comunicação
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Caixa 4: Convergência entre telecomunicações, meios de comunicação e Internet

O desenvolvimento da tecnologia digital, que começou no sector informático, passando depois para
as telecomunicações e agora para a televisão, conduziu a uma convergência entre os sectores através
desta tecnologia comum. A aceleração de todo o processo foi consideravelmente induzida pelo
crescimento vertiginoso da Internet.

A convergência pode ser considerada de diferentes formas: tecnologicamente, na perspectiva do
consumidor e do ponto de vista dos operadores no mercado. A convergência tecnológica significa que
actualmente podem ser fornecidos diversos serviços (por exemplo, televisão, telefonia, acesso à
Internet) em quase todas as infra-estruturas (satélite, TV por cabo, redes telefónicas fixas). De um
ponto de vista do consumidor, o mesmo aparelho, seja uma TV, um telefone fixo ou móvel ou um
PC, pode hoje em dia fornecer um conjunto de diferentes serviços, incluindo imagens em movimento,
telefonia e acesso à Internet. Por conseguinte, o acesso torna-se uma questão essencial, tanto em
termos de acesso à infra-estrutura dos operadores, em especial para os novos operadores no mercado,
como em termos do acesso dos consumidores à gama completa de serviços e de conteúdos. Por
último, os operadores no mercado destas três áreas — telecomunicações, tecnologias da informação
e meios de comunicação — estão a posicionar-se de forma a entrarem nos mercados uns dos outros,
esforçando-se simultaneamente por proteger as suas actuais posições no mercado. Para isso concluem
alianças e criam empresas comuns, algumas das quais já notificadas à Comissão.

Em princípio, esta evolução é favorável à concorrência, na medida em que o número de canais de
comunicação está a aumentar vertiginosamente. Contudo, a Comissão teve de se debruçar sobre esta
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evolução em vários casos nos últimos anos e avaliar se a resposta dos agentes no mercado dá origem
a preocupações em termos de política da concorrência.

Desde a proibição da operação MSG em 1994, em que se considerou que a empresa comum entre a
Kirch, a Bertelsmann e a Deutsche Telekom criaria uma posição dominante no mercado dos serviços
técnicos da televisão mediante pagamento, foram notificados ou investigados pela Comissão muitos
outros casos. A questão subjacente a estes casos é que as empresas nos diferentes sectores
constituíram empresas comuns ou adquiriram outras empresas a fim de diversificar as suas
actividades e oferecerem serviços nos novos mercados e mercados conexos.

Na área das telecomunicações, dos meios de comunicação e da tecnologia da informação, a questão
da convergência é provavelmente melhor analisada a três níveis: infra-estrutura, acesso e conteúdo.

Uma importante preocupação da política de concorrência no que diz respeito às infra-estruturas é a
promoção da concorrência no último elo entre a central local e o consumidor (a linha de assinante).
A Comissão faz esta promoção obrigando as empresas de telecomunicações históricas a separar as
suas actividades de TV por cabo em empresas distintas e, numa base pontual, exigindo mesmo a
alienação da empresa de televisão por cabo em causa. Para além disso, a Comissão incentivou o
desmembramento da linha de assinante local a fim de permitir que outros fornecedores de infra-
estruturas ofereçam serviços na sua própria infra-estrutura alugada ao operador de telecomunicações
histórico. Tanto a alienação da rede por cabo como o desmembramento da linha de assinante local
foram compromissos apresentados à Comissão pela Telia e pela Telenor a fim de garantir a
autorização da sua concentração, que foi posteriormente abandonada.

Os actuais operadores no sector das telecomunicações, ao procurarem expandir as suas operações para
as actividades dos serviços de acesso, encontraram-se com empresas que procuravam fazer o mesmo
na área dos conteúdos. Um exemplo desta situação foi a constituição da British Interactive
Broadcasting, conhecida agora por Open, com o objectivo de fornecer serviços interactivos utilizando
um sinal de entrada via satélite e um sinal de retorno através de uma linha de telecomunicações. Esta
empresa comum foi criada pela BT (o fornecedor de telecomunicações), a BSkyB (o proprietário de
conteúdos e empresa de radiodifusão), o Midland Bank e a Matsushita. Uma função essencial da
empresa comum consistiu em subvencionar o custo dos descodificadores exigidos para ter acesso à
televisão digital via satélite, à Internet (acesso limitado) e aos serviços interactivos, bem como
fornecer uma plataforma para esses serviços.

Outras operações no sector das telecomunicações suscitaram uma questão diferente, em que as
empresas renunciaram à propriedade de actividades num mercado integrado verticalmente,
substituindo esta situação por um contrato de subcontratação das actividades que tinham sido
vendidas. Em 1999, a Comissão analisou e aprovou no âmbito do Regulamento das Concentrações
uma operação através da qual a AT&T e a IBM adquiriam activos uma da outra no sector das redes
de dados e dos serviços comerciais a grandes empresas. Em ambos os casos as duas empresas
substituíram as suas actividades por contratos de subcontratação das actividades que tinham vendido
à outra. A MCI WorldCom e a EDS concluíram um acordo semelhante, que não foi contudo notificado
à Comissão.

De um modo geral, na sua apreciação destes tipos de operações em mercados integrados
verticalmente, a Comissão trata cada caso pelo seu próprio valor. Contudo, na sua abordagem podem
ser identificadas certas questões. Em primeiro lugar, as empresas que têm uma posição dominante
num mercado não devem poder alargar essa posição dominante a mercados conexos. Um exemplo



Condenação de um monopólio legal em aplicação do n.º 3 do artigo 90.º e do artigo 52.º do Tratado
CE (actuais n.º 3 do artigo 86.º e artigo 43.º do Tratado CE)

85. No seu acórdão de 8 de Julho de 1999 proferido no processo T-266/97, o Tribunal de Primeira
Instância (TPI) indeferiu o recurso da empresa Vlaamse Televisie Maatschappij NV (VTM), que tinha por
objecto a anulação da decisão da Comissão nos termos dos artigos 90.º (actual artigo 86.º) e 52.º (actual
artigo 43.º), de 26 Junho de 1997 (47), relativa ao direito exclusivo de emitir publicidade televisiva na
Flandres.

86. O TPI rejeitou em primeiro lugar dois meios que punham em causa, respectivamente, a violação
dos direitos da defesa e o princípio da segurança jurídica. No que diz respeito ao primeiro meio, o
Tribunal recordou previamente que se uma empresa beneficiária directa da medida estatal contestada
dispõe do direito de ser ouvida sobre as acusações formuladas pela Comissão na carta de notificação
dirigida ao Estado-Membro, este direito não obriga contudo a que a Comissão envie a essa empresa uma
cópia da denúncia eventualmente na origem do processo ou as observações apresentadas pelo
Estado-Membro em resposta às acusações. O Tribunal especificou seguidamente que as razões expostas
publicamente por um membro da Comissão não podem ser consideradas imputáveis à Comissão: o
funcionamento desta rege-se pelo princípio da colegialidade, que implica nomeadamente que as decisões
sejam aprovadas em comum.

87. No que diz respeito ao segundo meio, o Tribunal indicou que a Comissão não era obrigada a
proceder numa única vez ao exame de uma medida regulamentar nacional à luz das regras do Tratado.
O Tribunal confirmou seguidamente a apreciação do direito exclusivo efectuado pela Comissão,
especificando que no que diz respeito à aplicação conjunta dos artigos 90.º (actual artigo 86.º) e 52.º
(actual artigo 43.º) é suficiente verificar que a medida estatal constitui um obstáculo à liberdade de
estabelecimento, sem que tenha de ser examinada a questão de saber se esta regulamentação constitui
uma forma dissimulada de discriminação com efeitos proteccionistas (48).
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(48) XXVII Relatório sobre a Política de Concorrência — 1997, parte II, capítulo II, secção A, ponto 2.

poderá ser a utilização da posição dominante relativamente à propriedade de filmes e direitos sobre
acontecimentos desportivos para obter o domínio, especialmente na televisão mediante pagamento e
nos serviços de televisão digital interactivos. Em segundo lugar, a Comissão não pode aceitar a
concentração de um poder de mercado excessivo nas mãos de um único operador ou de um número
limitado de operadores, que podem colocá-lo ou colocá-los numa posição de controlo dos mercados
existentes ou emergentes. Finalmente, as empresas que possuem o controlo de um importante
dispositivo de acesso, tal como um descodificador, um EPG (Electronic Programming Guide), uma
linha de telecomunicações local ou um instrumento de navegação na Internet (tais como o Netscape
Navigator ou o Microsoft Internet Explorer) podem ter de satisfazer condições exigentes para a
aprovação de qualquer operação de concentração notificada à Comissão, nomeadamente para garantir
que o acesso a essa tecnologia não é restringido.



4. Transportes

4.1. Transportes aéreos

Aeroportos

88. Em 10 Fevereiro de 1999, a Comissão tomou duas decisões (49) relativamente a sistemas de
reduções e de modulação das taxas de aterragem nos aeroportos portugueses e finlandeses que
completam a política da Comissão em matéria de concorrência nos aeroportos (50). Com efeito, após a
decisão relativa ao aeroporto de Francoforte no que diz respeito ao acesso ao mercado da assistência em
escala e da decisão relativa aos aeroportos de Paris no que se refere à política comercial dos aeroportos,
trata-se aqui da questão dos custos de acesso às infra-estruturas aeroportuárias e nomeadamente da não
discriminação na fixação desses custos. Esta questão foi abordada numa primeira decisão relativa ao
aeroporto de Zaventem (51) e é agora enriquecida por estas duas novas decisões, que dizem respeito à
modulação das taxas de aterragem segundo a origem do voo, doméstico ou não. As reduções para os
voos domésticos elevam-se respectivamente a 50% e a 60% nos aeroportos portugueses e finlandeses,
em contradição flagrante com a óptica do mercado único dos transportes.

89. A prática da Comissão em matéria de concorrência no sector aeroportuário é a partir de agora
clara e conhecida. Os outros aeroportos da Comunidade deverão adoptar uma política de tarifação
conforme a esta prática a fim de não incorrerem em coimas importantes quando a Comissão tiver de
tratar novos casos neste domínio. Foi enviada a todas as autoridades competentes ou gestoras de
aeroportos onde existiam tais modulações ou reduções uma carta que recorda a prática da Comissão neste
sector, solicitando-lhes que alterassem o seu sistema de tarifação.

Prorrogação parcial do Regulamento (CEE) n.º 1617/93 relativo à isenção por categoria

90. Em 26 de Maio de 1999, a Comissão adoptou o Regulamento (CE) n.º 1083/1999 (52), que
prorroga parcialmente o Regulamento (CEE) n.º 1617/93 (53), através do qual a Comissão concedeu uma
isenção por categoria a certas categorias de acordos restritivos que cobrem quatro domínios, a saber, o
planeamento e coordenação conjuntos dos horários das transportadoras aéreas, as operações conjuntas
de novos serviços aéreos regulares em rotas de reduzido tráfego, as consultas sobre as tarifas aplicáveis
ao transporte de passageiros e a atribuição de faixas horárias nos aeroportos. Ainda que o Regulamento
(CEE) n.º 1617/93 tenha sido prorrogado até 30 de Junho de 2001 no que diz respeito às consultas sobre
as tarifas para o transporte de passageiros e à atribuição de faixas horárias nos aeroportos, não foi
renovado no que se refere ao planeamento e coordenação conjuntos dos horários das transportadoras
aéreas e às operações conjuntas. O regulamento entrou em vigor na data da sua publicação no Jornal
Oficial.

91. O novo regulamento ajusta o enquadramento legal criado pelo Regulamento (CEE) n.º 1617/93,
a fim de o adaptar à actual evolução do sector dos transportes aéreos. A própria investigação da
Comissão, bem como a vasta consulta ao sector e aos Estados-Membros, tornaram claro que não era
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apropriado prorrogar a isenção por categoria relativamente a acordos relativos ao planeamento e
coordenação conjuntos de horários, bem como aos acordos relativos a operações conjuntas. O
planeamento e estabelecimento de horários conjuntos na acepção limitada da definição inicial do
Regulamento (CEE) n.º 1617/93 parece ter pouca importância. Quando tais acordos são concluídos,
fazem principalmente parte de acordos mais globais, tais como acordos de aliança e acordos de
cooperação. Esses acordos com um alcance tão vasto não são contudo abrangidos pelo artigo 2.º do
Regulamento (CEE) n.º 1617/93. Tornou-se igualmente evidente que as operações conjuntas têm sido
pouco utilizadas e que esses acordos são de pouca importância para o sector. Por conseguinte, deixou de
haver qualquer necessidade de uma isenção por categoria relativamente a estes tipos de operações.

92. A Comissão sentiu contudo a necessidade de prosseguir e intensificar a sua investigação relativa
às consultas sobre as tarifas aplicáveis ao transporte de passageiros e à atribuição de faixas horárias, a
fim de verificar se estas duas categorias deveriam continuar a estar isentas no futuro. Foi por isso que
decidiu prorrogar o Regulamento (CEE) n.º 1617/93 relativamente a estes dois pontos até Junho de 2001.

Alitalia/KLM

93. Em 1999 a Comissão aprovou igualmente uma aliança entre a Alitalia e a KLM. No entanto, esta
aliança era tão estreita que a Comissão considerou que o acordo era abrangido pelo Regulamento das
Concentrações, tendo a mesma sido examinada como concentração. A aliança foi apenas autorizada após
compromissos importantes oferecidos pelas partes e destinados a impedir a criação de uma posição
dominante no mercado das ligações directas entre Amesterdão-Milão e Amesterdão-Roma. Estes
compromissos, descritos no capítulo II, secção B, ponto 4, do presente relatório, destinam-se a permitir
que novos candidatos à entrada no mercado concorram nas rotas Amesterdão-Milão e Amesterdão-Roma
e vão mais longe do que os compromissos obtidos na altura da concentração Sabena/Swissair (54) ou que
as medidas impostas à aliança Lufthansa/SAS (55). São semelhantes aos ‘meios propostos para pôr termo
à infracção’ publicados pela Comissão relativamente às alianças BA/AA e Lufthansa/United/SAS (56).

Virgin/British Airways

94. A Comissão definiu a sua política relativa às comissões pagas pelas companhias aéreas aos
agentes de viagens na sua decisão relativa aos processo Virgin/BA (57). Este processo é discutido na
secção I.B do presente relatório.

4.2. Transportes marítimos

Conferências marítimas

95. Na sequência da decisão da Comissão sobre o acordo TACA (Trans-Atlantic Conference
Agreement), de 16 de Setembro de 1998 (58), várias companhias marítimas retiraram-se deste acordo,
ficando oito membros que no início de 1999 notificaram um acordo alterado («TACA revisto»). Em 6
Maio de 1999 a Comissão publicou, de acordo com os procedimentos em matéria de concorrência
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aplicáveis ao sector dos transportes (59), um resumo da notificação do TACA revisto (60). A Comissão
dispõe de um prazo de 90 dias a contar da data dessa publicação para poder levantar sérias dúvidas e
para continuar a sua investigação do caso.

96. No que diz respeito às disposições do TACA revisto relativas ao transporte marítimo, a Comissão
informou as partes dentro do prazo dos 90 dias de que tinha sérias dúvidas quanto à possibilidade de o
acordo revisto ser autorizado na sua forma actual. A investigação da Comissão centrou-se na questão de
saber se os acordos concluídos entre as partes (em especial no que se refere à troca de informações)
podiam falsear a concorrência entre as partes quando estas negociassem e celebrassem contratos de
serviços individuais com os carregadores marítimos.

97. Quanto ao transporte terrestre, o TACA revisto deixa de prever a fixação de preços para o
transporte terrestre. Em vez disso, as partes acordaram que poderiam adoptar uma regra de «não
aplicação de preços inferiores aos custos». No âmbito desta regra cada companhia marítima
comprometer-se-ia, quando prestasse serviços de transporte marítimo aplicando as tarifas de conferência,
a não facturar um preço inferior ao custo directo suportado por essa companhia no que diz respeito aos
serviços de transportes terrestres prestados no EEE em conjugação com os dos serviços marítimos. A
Comissão não suscitou dúvidas no prazo dos 90 dias em relação à regra que proibia a aplicação de preços
inferiores aos custos, pelo que a referida regra é considerada isenta por três anos (61). A Comissão
aceitou, neste caso, que a disposição em questão se destinava a evitar o risco de aplicação de preços
inferiores aos custos no percurso terrestre, o que comprometeria a estabilidade decorrente da tarifa das
conferências marítimas, que é autorizada no âmbito da isenção por categoria para as conferências
marítimas (62).

98. Todas as conferências importantes que servem a Europa abandonaram entretanto a fixação de
preços para o transporte terrestre. Contudo, continuam a surgir recursos por parte das companhias
marítimas junto do Tribunal de Primeira Instância contra as decisões da Comissão de proibir a fixação
de preços para o transporte terrestre. A aprovação pela Comissão da regra de não aplicação de preços
inferiores aos custos é igualmente objecto de um recurso junto do Tribunal de Primeira Instância por
parte dos carregadores marítimos.

Acordos de gestão das capacidades

99. Em 30 de Abril de 1999, a Comissão adoptou uma decisão que proíbe um programa de gestão
das capacidades entre membros e não membros de conferências, o Europe Asia Trades Agreement
(EATA) (63), que funcionava em conjugação com acordos de fixação directa de preços. O objectivo do
EATA consistia em aumentar os preços através do estabelecimento de um programa de gestão das
capacidades relativo aos serviços regulares de transporte marítimo de carga contentorizada entre o Norte
da Europa e o Extremo Oriente. Um programa de gestão das capacidades é um acordo no âmbito do qual
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as partes acordam em não utilizar uma parte do espaço disponível nos seus navios para o transporte de
mercadorias numa determinada rota. A parte reservada corresponde a uma percentagem da previsão do
excesso da oferta sobre a procura. Em 1994, a Comissão tinha proibido um acordo semelhante relativo
ao comércio transatlântico: o Trans-Atlantic Agreement (TAA) (64). No caso do EATA foi retirada do
mercado até 17% da capacidade de certos navios. Em todas as ocasiões, apenas o fornecimento de
capacidade no sentido leste foi restringido, daí resultando que eram os exportadores comunitários que
suportavam a maior parte dos efeitos anticoncorrenciais do EATA.

100. A decisão sobre o EATA confirmou que uma isenção individual não é aplicável a um acordo de
não utilização de capacidades quando, tal como no caso TAA, serve de instrumento para manter o
excesso de capacidade e aumentar artificialmente as tarifas dos fretes. A regulação das capacidades só
pode trazer benefícios se permitir uma supressão real de capacidades ineficientes ou desactualizadas, de
forma a gerar uma redução dos custos, conducente a reduções de preços para os carregadores.

Consórcios

101. O Regulamento (CE) n.º 870/95 (65) da Comissão prevê uma isenção por categoria para os
consórcios de companhias marítimas regulares. A isenção por categoria termina em Abril de 2000. Como
primeiro passo para preparar a cessação desta isenção, a Direcção-Geral da Concorrência elaborou um
«Relatório sobre o Regulamento (CE) n.° 870/95» (66). O relatório foi enviado às associações do sector
para a apresentação de comentários. A Comissão tomou em consideração as observações recebidas ao
elaborar o projecto do novo regulamento. A aplicação do regulamento funcionou bem na prática e as
razões que conduziram à sua adopção continuam ainda válidas. Por conseguinte, a Comissão publicou
um projecto de um novo regulamento de isenção por categoria, decalcado em grande medida do
Regulamento (CE) n.º 870/95 (67).

102. A alteração mais importante no anteprojecto de regulamento, em comparação com o Regulamento
(CE) n.º 870/95, é que os limiares das quotas de tráfego (isto é, a parte do tráfego detida pelo consórcio
nas rotas em que opera realmente) são substituídos por limiares de quotas de mercado. A quota de
mercado é o indicador habitual do poder de mercado utilizado na legislação da concorrência. O critério
da quota de tráfego tinha sido adoptado no actual regulamento, uma vez que as companhias marítimas
tinham considerado que as quotas de mercado seriam difíceis de calcular; a experiência demonstrou no
entanto que as companhias marítimas conseguem fornecer dados relativos às quotas de mercado.

5. Seguros

Clubes P & I

103. Os Clubes P & I são associações mútuas de seguros com fins não lucrativos que oferecem aos
armadores seguros que cobrem as suas responsabilidades contratuais e a responsabilidade civil: riscos
de acidentes ou morte de membros da tripulação ou de passageiros, perda de carga, prejuízos resultantes
de colisão com navios, prejuízos causados a bens de terceiros (equipamento portuário), danos ao
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ambiente, etc. A maior parte dos Clubes P&I são membros do International Group of P&I Clubs (IG) e
seguram em conjunto 90% da tonelagem mundial.

104. Em 1995, o IG solicitou a renovação da isenção que lhe tinha sido inicialmente concedida em
1985 (68) por um período de dez anos, o que lhe foi concedido em 1999 (69).

105. Os membros do IG cooperam no âmbito de um acordo de repartição dos riscos, cujos elementos
constam de um acordo de comparticipação centenário e, desde o início da década de 80, do acordo do
grupo internacional (IGA). No âmbito do acordo de comparticipação, os membros do IG partilham entre
si qualquer pedido de indemnização que ultrapasse 5 milhões de dólares. Para a faixa compreendida entre
5 milhões e 30 milhões de dólares, cada clube contribui em função do número de pedidos de
indemnização que tem, da tonelagem que segura e das receitas totais que cobra (isto é, a receita dos
prémios cobrados aos armadores). Para além de 30 milhões de dólares, os clubes estão cobertos por um
contrato geral de resseguro contraído colectivamente junto das seguradoras comerciais, que actualmente
cobre até 2 mil milhões de dólares. Finalmente, a parte excedentária de qualquer pedido de indemnização
superior a 2 mil milhões de dólares até um limiar superior (o denominado «excesso») é uma vez mais
repartido pelos clubes.

106. O IGA estabelece essencialmente um certo número de regras relativas aos procedimentos a seguir
pelos clubes quando um armador pretende mudar de clube segurador. Um clube membro do IG só pode
propor a um armador já seguro por outro clube membro do IG uma taxa inferior à fixada por este em
duas situações: ou o novo clube consegue demonstrar a um Comité de peritos que a taxa do antigo clube
é anormalmente elevada ou o antigo clube não consegue demonstrar ao Comité de peritos que a taxa do
novo clube é anormalmente baixa.

107. Quando o IG solicitou a renovação da sua isenção de 1995, o Comité de cooperação da marinha
mercante grega (GSCC), uma organização que representa os armadores gregos, chamou a atenção da
Comissão para uma cláusula do acordo de comparticipação que, nessa altura, obrigava todos os clubes
a oferecerem um nível máximo de cobertura de 18 mil milhões de dólares (o limiar fixado para os
pedidos de excesso). Na sua opinião, esta cláusula restringia gravemente a concorrência, uma vez que
impedia os armadores de negociarem o nível de cobertura que realmente pretendiam, dada a natureza
dos riscos que a sua frota representava.

108. Durante a instrução do processo administrativo, o IG reduziu o nível máximo de cobertura de 18
mil milhões de dólares para 4,25 mil milhões de dólares. A Comissão considerou que a este nível o
acordo de partilha de pedidos de indemnização não era anticoncorrencial, uma vez que os clubes
participantes no acordo não poderiam proporcionar por si só o mesmo nível de cobertura.

109. Em contrapartida, as disposições do IGA relativas aos procedimentos que os clubes devem seguir
para fazer propostas de preços foram consideradas anticoncorrenciais na acepção do n.º 1 do artigo 81.º
Contudo, o IG alterou as suas regras de forma a que as despesas relativas aos custos administrativos do
clube (por exemplo, custos de tratamento dos sinistros, despesas de gestão do clube, etc.) deixam de ser
abrangidas pelo âmbito dos procedimentos de tarificação. Para além disso, o IG inseriu disposições no
IGA destinadas a aumentar a transparência para os armadores no que diz respeito a estes custos
administrativos. Por conseguinte, estas regras eram elegíveis para uma isenção e beneficiaram de uma
isenção por um período de dez anos nos termos do n.º 3 do artigo 81.º
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110. No que diz respeito ao artigo 82.º, a Comissão considerou que os clubes P&I que são membros
colectivamente do IG detinham uma posição dominante no mercado mundial dos seguros directos P&I.
Concluiu, contudo, que nem a cláusula relativa ao nível comum de cobertura mínimo (que o GSCC
contestava), nem as cláusulas relativas às condições em que os clubes individuais podem oferecer
resseguro a terceiros constituíam um abuso dessa posição dominante.

111. Finalmente, a Comissão declarou na sua decisão que «revogará a isenção concedida […] se os
membros do IG detiverem colectivamente uma quota de mercado superior ao dobro da escala mínima
economicamente exigida para proporcionar o nível de cobertura em vigor num determinado momento
no âmbito do IG». Isto reflecte o facto de o nível de cobertura oferecido pelo IG exigir actualmente que
os membros do IG tenham uma quota de mercado superior a 50%. Se tal deixar de acontecer, então a
base em que a decisão assentou não seria a mesma e a isenção necessitaria de ser de novo analisada.

Relatório sobre o funcionamento da isenção por categoria no sector dos seguros

112. A Comissão adoptou, em 12 de Maio de 1999, um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho
relativo à aplicação do Regulamento (CEE) n.º 1534/91 do Conselho (70) e do Regulamento (CEE) n.º
3932/92 da Comissão (71), que concede o benefício do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Tratado a certas
categorias de acordos concluídos no sector dos seguros (72). O relatório descreve essencialmente a forma
como os serviços da Comissão aplicaram o dispositivo de isenção durante os últimos seis anos. Inclui
igualmente algumas reflexões prospectivas, mas não quaisquer propostas de alterações, sendo a actual
isenção ainda válida por quatro anos. O relatório exprimiu o desejo de recolher as observações dos meios
interessados, das autoridades nacionais de controlo e da concorrência, bem como dos tribunais nacionais.

113. Como qualquer regulamento de isenção, o regulamento adoptado em matéria de seguros permitiu
aos serviços da Comissão reduzir o número de casos individuais que tiveram de examinar. Todavia, por
um lado a Comissão foi ainda obrigada a tratar bastantes casos individuais, quer relativamente a
notificações de operadores que sabiam não estar dentro das condições do regulamento ou que tinham
dúvidas sobre o alcance deste, quer a denúncias. Por outro lado, afigurou-se que certas disposições
podiam dar origem a diferentes interpretações, que outras mereciam sem dúvida um reexame quanto ao
fundo e que certos objectivos que tinham sido incluídos não foram atingidos.

114. Quanto ao fundo, a apreciação dos agrupamentos de cobertura em comum de certos tipos de risco
(pools) à luz do disposto no regulamento (título IV) continua a ser a mais complexa (73). No que se refere
a este aspecto, o relatório menciona a evolução da abordagem da Comissão, que teve de completar o
dispositivo previsto no regulamento. Tal como traduzida nestes últimos processos (74), esta abordagem
caracteriza-se essencialmente pelo facto de um agrupamento necessário para atingir uma dimensão
mínima para garantir a cobertura dos riscos em causa não ser a partir de agora abrangido pelo âmbito de
aplicação do n.º 1 do artigo 81.º A nível conceptual, os serviços das Comissão analisam em primeiro
lugar se as quotas de mercado do agrupamento ou dos seus membros são inferiores aos limiares previstos
no regulamento de isenção. Se tal acontecer e se as outras condições de aplicação do regulamento se
verificarem, o agrupamento está de qualquer forma coberto pela isenção. Caso contrário, os serviços da
Comissão verificam se o agrupamento é efectivamente necessário para atingir a dimensão mínima para
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garantir a cobertura dos riscos em causa. Em caso afirmativo, não existe qualquer restrição da
concorrência e por conseguinte não é aplicável o n.º 1 do artigo 81.º, independentemente da quota de
mercado dos interessados (75). Finalmente, na hipótese de o agrupamento não ser necessário para atingir
a dimensão mínima, pode ainda não ser abrangido pelo disposto no n.º 1 do artigo 81.º se os seus
membros mantiverem uma liberdade efectiva, a nível jurídico e prático, de incluir ou não no
agrupamento os riscos em causa.

115. A experiência da Comissão sobre os outros aspectos permitiu igualmente verificar que, se a partir
de agora os princípios económicos e jurídicos são relativamente claros, a apreciação concreta dos
parâmetros técnicos e económicos é frequentemente difícil e exige peritagens que os serviços da
Comissão nem sempre podem efectuar. É o que acontece em matéria de agrupamento estatístico tendo
em vista o cálculo de prémios de risco (título II), no que diz respeito à determinação do agrupamento
mínimo. Esta é a razão pela qual o relatório manifesta a intenção dos serviços da Comissão de se
dedicarem antes de mais a quantificar os efeitos concretos dos acordos em causa no comportamento
individual das seguradoras em matéria de fixação do seus próprios prémios de risco e/ou dos seus
prémios comerciais.

116. Quanto ao restante, a experiência revelou alguns problemas de interpretação das exigências
associadas à isenção dos acordos relativos a condições-tipo de seguros (título III), que poderão conduzir,
após terem sido recolhidas observações mais completas dos meios interessados, a algumas alterações do
texto actual. O relatório evoca igualmente a questão da manutenção da autorização de certas «cláusulas
proibidas», actualmente elegíveis para isenção desde que sejam expressamente declaradas não
obrigatórias pelos seus autores.

117. Os acordos em matéria de equipamentos de segurança (título V) surgem dominados em grande
medida por acordos de tipo nacional, enquanto os acordos de nível europeu, explicitamente preconizados
no regulamento de isenção, são relativamente limitados e os trabalhos de harmonização comunitária
ainda não começaram verdadeiramente. Esta situação de facto dá origem a um certo número de
obstáculos à liberdade de circulação dos produtos em causa e à liberdade de prestação de serviços das
empresas de instalação.

118. Por outro lado, o relatório indica que não se prevê nesta fase alargar o mecanismo de isenção por
categoria a dois tipos de acordos actualmente não abrangidos (resolução dos sinistros e registos de riscos
agravados), mas que figuram no regulamento de habilitação, tendo em conta, respectivamente, a ausência
de uma experiência suficiente em relação ao primeiro (os serviços da Comissão receberam apenas uma
denúncia, retirada posteriormente, contra um acordo desse tipo) e a natureza do segundo (que em
princípio não é abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 81.º).

6. Energia

119. A liberalização dos sectores da electricidade e do gás continuou a progredir em 1999. A Directiva
“Electricidade” foi aplicada a nível nacional pela maior parte dos Estados-Membros, enquanto a
Directiva «Gás» está ainda em vias de ser transposta. A liberalização equiparará a electricidade e o gás
a todos os outros produtos, cujos fornecedores estão em concorrência no mercado. Por conseguinte, os
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princípios gerais do direito da concorrência passam a ser, dentro de certos limites, aplicáveis à
electricidade da mesma forma que a outros mercados de produtos. O mesmo acontecerá em breve nos
mercados do gás.

Electricidade

120. Dez dos 12 Estados-Membros que foram obrigados a transpor a directiva electricidade em 1999
fizeram-no efectivamente. Três Estados-Membros beneficiaram de derrogações (a Bélgica e a Irlanda até
2000 e a Grécia até 2001). Dois Estados-Membros (a França e o Luxemburgo) não cumpriram esta
obrigação. Por conseguinte, a Comissão decidiu dar início a um processo nos termos do artigo 226.º do
Tratado CE contra estes dois Estados-Membros.

121. A maior parte dos Estados-Membros que transpuseram a directiva preferiram as opções
pró-competitivas da directiva no que diz respeito à produção, ao acesso à rede e à separação. Todos os
Estados-Membros, excepto um, optaram pelo procedimento de autorização em vez do procedimento de
concurso no que diz respeito a novas centrais de produção de energia. Para além disso, uma maioria (13
de 15 Estados-Membros) optou pelo acesso regulamentado de terceiros (TPA) em vez do TPA negociado
ou a opção do comprador único para determinar o acesso à rede. Em terceiro lugar, a maior parte dos
Estados-Membros decidiu separar legalmente o(s) operador(es) do sistema de transporte (TSO) das
actividades de fornecimento de electricidade verticalmente integradas. Ultrapassaram assim os requisitos
da directiva, que exigia apenas a separação das operações de gestão e de contabilidade das operações da
rede de transporte, bem como a criação de obstáculos a qualquer fluxo de informação entre as actividades
da rede e as actividades de fornecimento.

122. Muitos Estados-Membros abriram os seus mercados de forma muito mais ampla do que o mínimo
previsto na directiva. Em vez do requisito mínimo de 26,5%, países como o Reino Unido, a Alemanha,
a Suécia e a Finlândia comprometeram-se a abrir totalmente o mercado. Outros países abriram até 90%
(Dinamarca), 33% (Países Baixos e Espanha) e 30% (Itália) das suas necessidades. Como resultado, mais
de 60% da procura total de electricidade da UE foi liberalizada em 1999. Esta situação permitirá a um
número suficiente de consumidores de electricidade procurarem comprar em melhores condições e
incentivar a concorrência entre os fornecedores, tendo especialmente em conta o facto de os principais
consumidores de electricidade na União se encontrarem entre os denominados clientes elegíveis (76).

123. No que diz respeito à aplicação do direito da concorrência, em 1999 a Comissão tratou
principalmente questões relativas à rede, a acções de cooperação e a empresas comuns de fornecedores,
bem como aos custos não recuperáveis. A aplicação das regras antitrust centrou-se em questões e casos
transfronteiras, a fim de promover as relações comerciais entre Estados-Membros. No caso de uma
empresa comum (77), a Comissão tomou em consideração, na sua apreciação relativa à concorrência, o
atraso de um Estado-Membro na liberalização do seu mercado aos concorrentes de outros
Estados-Membros. As partes em causa tiveram de se comprometer em que a empresa comum não
começaria a operar nesse Estado-Membro até este último ter satisfeito as suas obrigações no âmbito da
Directiva «Electricidade».

124. Uma vez que vários Estados-Membros tencionam conceder apoio financeiro às empresas de
electricidade para compensar investimentos ou compromissos que já não serão recuperados ou não
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podem ser cumpridos devido à introdução da concorrência, a Comissão decidiu definir orientações para
o tratamento desses custos não recuperáveis no âmbito das regras relativas aos auxílios estatais. A
Comissão discutiu um projecto de orientações com os Estados-Membros durante a reunião multilateral
que se realizou em Junho de 1999 e espera estar em condições de adoptar a versão final das orientações
no primeiro semestre de 2000.

125. A maior parte dos Estados-Membros optou pelo estabelecimento de uma entidade reguladora da
electricidade independente, que deverá controlar o sector da electricidade e em especial o acesso de
terceiros à rede. A Comissão está a colaborar estreitamente com estas autoridades recentemente
estabelecidas e criou o Fórum Comunitário de Regulação da Electricidade, cuja primeira reunião se
realizou em Florença (o denominado «processo de Florença») (78), em que participaram representantes
de todos Estados-Membros, operadores de serviços de transporte e produtores de electricidade. A
Comissão está a tentar obter um consenso relativamente às medidas de harmonização da regulamentação
nacional, a fim desenvolver o mercado interno da electricidade. Em 1999, o Fórum abordou
principalmente a questão do transporte, tarificação e congestão transfronteiras (79).

126. Por força da jurisprudência do Tribunal de Justiça (80), as entidades reguladoras nacionais têm o
dever de não aprovar qualquer prática ou acordo contrário ao direito comunitário da concorrência. Esta
jurisprudência contribui para a criação do mercado interno da electricidade, ao prever a introdução de
normas mínimas para um tratamento equitativo em toda a UE.

Gás

127. A Directiva «Gás» foi adoptada em 1998, devendo ser transposta para o direito nacional até
Agosto de 2000. A Comissão espera que todos os Estados-Membros consigam cumprir este prazo e que
a liberalização gradual do mercado do gás começará então. As derrogações à directiva são limitadas e
só podem ser concedidas a Estados-Membros que satisfaçam determinadas condições, por exemplo os
mercados emergentes do gás, como na Grécia e em Portugal.

128. Os princípios fundamentais que regem a liberalização do mercado da electricidade são igualmente
aplicáveis ao mercado do gás, nomeadamente o princípio do acesso de terceiros ao mercado, o princípio
da separação e o princípio dos «clientes elegíveis». Estes princípios podem permitir uma abertura
progressiva do mercado, apesar de se esperar que quase todos os Estados-Membros optem por uma
abertura mais rápida do que exigido. É de prever que o sector do gás beneficiará da experiência da
liberalização do sector da electricidade. Relativamente a este aspecto, o «Fórum de Regulação do Gás»
desempenhará um papel importante, seguindo o exemplo do processo de Florença para a liberalização
da electricidade.

129. No que diz respeito à aplicação do direito da concorrência, a Comissão tratou principalmente de
casos de acesso de terceiros (antes da liberalização), da atribuição de capacidades reduzidas a agentes
de interligação de gás e de efeitos de encerramento causados por acordos de longo prazo. Os processos
continuam ainda em instrução.
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130. Um outro aspecto importante da liberalização do sector do gás é a ligação entre os mercados da
electricidade e do gás. O gás é actualmente considerado como o combustível de opção para as novas
centrais eléctricas e para as unidades de produção combinada de aquecimento e de electricidade. Por
conseguinte, o acesso ao gás é essencial para os novos candidatos no mercado da electricidade.

7. Serviços bancários/financeiros

Os acórdãos do Tribunal de Justiça relativos aos fundos de pensões complementares neerlandeses

131. Em 21 de Setembro de 1999, o Tribunal de Justiça proferiu um acórdão relativo a uma série de
processos com fundamento no artigo 234.º referentes aos fundos de pensões neerlandeses que prevêem
regimes de pensões complementares (81). A adesão a esses fundos foi tornada obrigatória para os sectores
em questão mediante pedido das associações relevantes de empregadores e empregados. Algumas das
empresas que operam nesses sectores tinham-se contudo recusado a pagar as suas contribuições, uma
vez que não pretendiam participar no sistema e invocaram as regras comunitárias da concorrência. O
Tribunal de Justiça foi instado a pronunciar-se sobre se o artigo 81.º era aplicável a acordos colectivos
entre os trabalhadores e a administração, se os artigos 81.º e 82.º eram aplicáveis aos fundos de pensões
complementares neerlandeses, bem como sobre a compatibilidade dos direitos exclusivos concedidos a
esses fundos com os artigos 82.º e 86.º

132. O Tribunal de Justiça decidiu que os acordos concluídos no âmbito de negociações colectivas
entre os trabalhadores e a administração tendo em vista melhorar as condições do trabalho e do emprego
não são abrangidos, dada a sua natureza e objecto, pelo âmbito do artigo 81.º O Tribunal considerou que
tendo em conta o Tratado, a Comunidade tem por objectivo não só garantir a concorrência, mas também
assegurar uma política social. Considerou ainda que a prossecução dos objectivos de política social
desses acordos poderiam ser gravemente prejudicados se os parceiros sociais tivessem de respeitar o
artigo 81.º quando procurassem conjuntamente melhorar as condições de trabalho.

133. O Tribunal de Justiça decidiu igualmente que os fundos de pensões sectoriais neerlandeses são
«empresas» na acepção das disposições de concorrência constantes do Tratado. O próprio fundo de
pensão determina o nível das cotizações e das prestações e funciona segundo o princípio da capitalização.
O nível das contribuições depende do retorno dos investimentos, que são, tal como nas companhias
seguradoras, controlados pelo órgão de supervisão do sector dos seguros. Daqui que o fundo exerça uma
actividade económica e concorra com as companhias seguradoras.

134. O Tribunal de Justiça considerou também que nestas circunstâncias o carácter não lucrativo do
fundo, bem como os seus aspectos de solidariedade (por exemplo, não existe qualquer selecção médica
e as contribuições não reflectem o risco), eram insuficientes para concluir que o fundo não é uma
empresa. O Tribunal acrescentou que estes últimos aspectos podem na realidade tornar o fundo menos
competitivo do que as empresas seguradoras, mas que tal não impedia que se considerassem as suas
actividades como económicas. Estes aspectos podem contudo justificar a concessão de direitos
exclusivos a um fundo deste tipo.
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135. O Tribunal de Justiça decidiu igualmente que os Países Baixos não violam o artigo 82.º, conjugado
com o artigo 86.º do Tratado, por preverem uma participação obrigatória num determinado fundo de pensão
sectorial e concederem ao fundo de pensão um direito exclusivo para administrar as contribuições recolhi-
das. O Tribunal considerou que a decisão das autoridades públicas de tornar a participação obrigatória im-
plica necessariamente que o fundo deve ser considerado como tendo um direito exclusivo na acepção do n.º
1 do artigo 86.º Uma vez que esse fundo tem um monopólio legal numa parte substancial do mercado comum,
tem também uma posição dominante. Nos casos em apreço, algumas empresas do sector gostariam de ofere-
cer aos seus trabalhadores um regime de pensões com melhores condições e, por razões de eficiência, de con-
fiar a sua gestão apenas a uma empresa seguradora. Contudo, não podem fazê-lo, uma vez que são obrigados
a participar no fundo de pensões sectorial. A restrição da concorrência daí resultante constitui uma conse-
quência directa da concessão do direito exclusivo.

136. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça considerou necessário examinar se este direito exclusivo
se justificava com base no n.º 2 do artigo 86.º Decidiu que o regime de pensões complementares em
causa desempenha uma função social essencial nos Países Baixos, devido ao montante reduzido da
pensão legal. O direito exclusivo é necessário, isto é, sem esse direito o fundo não poderia desempenhar
as missões de interesse económico geral que lhe são impostas por condições económicas aceitáveis e o
seu equilíbrio financeiro seria ameaçado. O Tribunal referiu especificamente o perigo potencial da saída
progressiva dos «riscos positivos» e o facto de o fundo ficar com os «riscos negativos», aumentando
desta forma o custo das pensões para os trabalhadores, a quem o fundo deixaria de poder oferecer
pensões a custos aceitáveis. Trata-se de um perigo específico que ameaça especialmente os fundos, tal
como no caso em apreço, que se caracterizam por um elevado nível de solidariedade.

137. O Tribunal decidiu assim que a concessão de direitos exclusivos se justificava nestes casos,
porque de outra forma não seria possível a estes fundos de pensões desempenharem, em condições
economicamente aceitáveis, uma função social específica que lhes foi atribuída e que é de interesse
económico geral. No entanto, tal não impede a Comissão de controlar, ao abrigo dos artigos 81.º e 82.º,
o comportamento dos fundos de pensões em questão no exercício dos seus direitos exclusivos.

8. Profissões liberais

138. A prática administrativa da Comissão em matéria de aplicação das regras de concorrência às
profissões liberais está em desenvolvimento. No que se refere a diversas profissões liberais, as prestações
de serviços mantêm actualmente um carácter nacional, ou mesmo local, e a condição da afectação
sensível do comércio intracomunitário necessária para aplicar as regras da concorrência do Tratado CE
não se encontra por conseguinte satisfeita na maioria dos casos que a Comissão analisa.
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Caixa 5: Profissões liberais

A política da concorrência neste sector tem nomeadamente dois objectivos: 1) por termo às práticas
restritivas e 2) promover as formas de cooperação que facilitem o acesso a outros mercados
geográficos, permitindo aos membros das profissões liberais operarem a um nível comunitário ou
internacional. A acção da Comissão incide em primeiro lugar nos casos que apresentam uma
dimensão comunitária, no sentido de que se referem às regras de uma mesma profissão liberal em
todos ou em vários Estados-Membros ou, tratando-se dos membros de uma profissão num único
Estado-Membro, a uma prática restritiva com um impacto significativo em vários Estados-Membros.
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A Comissão está a tentar traçar progressivamente a fronteira entre, por um lado, as regras puramente
deontológicas que não são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras da concorrência e, por
outro, as regras ou práticas com um objecto ou efeito contrário ao artigo 81.º do Tratado. O objectivo
de promover a concorrência nas profissões liberais é assim, em cada caso, conciliado com o objectivo
de manter as regras puramente deontológicas próprias de cada profissão liberal.

Até ao presente, a Comissão publicou três decisões em matéria de aplicação do artigo 81.º do Tratado às
práticas de uma ordem profissional (CNSD, COAPI e IMA) (1). As duas primeiras condenaram a fixação
colectiva de preços independentemente do quadro regulamentar nacional. Adecisão CNSD foi objecto de
recurso para o Tribunal de Primeira Instância (2), que não se pronunciou ainda. Por outro lado, a Comis-
são deu início a um processo de infracção contra a Itália relativamente à legislação italiana que regula a
profissão de despachante alfandegário e que deu origem ao acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Jun-
ho de 1998 (3). A terceira decisão diz respeito às disposições do código de conduta do Instituto dos man-
datários autorizados junto do Instituto Europeu de Patentes e incide nomeadamente sobre as restrições à
publicidade e à oferta de serviços não solicitados. Esta decisão concede um certificado negativo às regras
que são necessárias, nomeadamente, para garantir o segredo profissional e a imparcialidade ou para evi-
tar os conflitos de interesses e a publicidade enganosa. Em contrapartida, as disposições que proíbem a
publicidade comparativa nas condições estabelecidas na Directiva 97/55/CE (4) e a oferta activa de ser-
viços a antigos clientes de outros mandatários foram consideradas restrições de concorrência que infrin-
gem o n.º 1 do artigo 81.º do Tratado. Estas restrições foram isentas por um período curto. O IMA intro-
duziu um recurso contra esta decisão junto do Tribunal de Primeira Instância (5), tendo por objecto a anu-
lação da parte da decisão relativa à isenção.

Os casos acima mencionados permitem já identificar os eixos essenciais da aplicação das regras de
concorrência a este sector, ou seja:

1) os membros das profissões liberais são em princípio empresas na acepção do artigo 81.º do
Tratado, quando exercem a sua profissão como independentes e as suas organizações profissionais
(ordens), que agrupam todos os membros da profissão, podem, consoante os casos, ser
consideradas associações de empresas;

2) a fixação colectiva de preços e algumas proibições de publicidade por uma ordem profissional
podem constituir restrições da concorrência na acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado;

3) as regras necessárias, no quadro específico de cada profissão liberal, para assegurar a
imparcialidade, a competência, a integridade e a responsabilidade dos membros das profissões
liberais ou para evitar conflitos de interesses e a publicidade enganosa não são consideradas como
restritivas da concorrência na acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado;

4) a quadro jurídico em que se efectua a conclusão de acordos, bem como a classificação jurídica
dada a esse quadro pelas diferentes ordens jurídicas nacionais não tem qualquer incidência na

(1) Decisão da Comissão de 30 de Junho de 1993, CNSD (JO L 203 de 13.8.93); Decisão da Comissão de 30 de
Janeiro de 1995, COAPI (JO L 122 de 2.6.1995) e Decisão da Comissão de 7 de Abril de 1999, IMA (JO L
106 de 23.4.1999).

(2) Processo T-513/93, CNSD/Comissão.
(3) Processo C-35/96, Comissão/Itália, Colectânea 1998, p. I-3851.
(4) JO L 290 de 23.10.1997.
(5) Processo T-144/99, IMA/Comissão.
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aplicação das regras comunitárias da concorrência. O Tribunal de Justiça consagrou, aliás, este
princípio por várias ocasiões (6);

5) mesmo quando o Estado, ao delegar numa organização profissional o poder de fixar os preços a
praticar pelos seus membros, possa estar a infringir as regras do Tratado, a aplicação deste poder
pela associação é abrangida pela aplicação do artigo 81.º do Tratado (7).

(6) Ver, entre outros, processos apensos 43/82 e 63/82, «VBVB/VBBB», Colectânea 1984, p. 19, processo 123/83,
«BNIC/Clair», Colectânea 1985, p. 391, e processo C-35/96, anteriormente referido.

(7) Decisão da Comissão de 30 de Janeiro de 1995; JO L 122 de 2.6.1995, p. 37.

9. Desporto

Orientações preliminares sobre a aplicação das regras de concorrência

139. O relatório da Comissão ao Conselho Europeu sobre o desporto (82) inclui orientações
preliminares da Comissão sobre a aplicação das regras de concorrência no domínio desportivo. Este
relatório sublinha em primeiro lugar os aspectos sociais e culturais do desporto bem como a sua
importância económica crescente. O desporto abrange, com efeito, duas dimensões: 1) a dimensão social,
educativa, cultural e integradora, que se deve preservar, e 2) a dimensão económica que resulta das
actividades comerciais geradas pelo desporto. A primeira dimensão não é em princípio abrangida pelas
regras de concorrência do Tratado. À segunda, pelo contrário, aplicam-se as regras de concorrência do
Tratado tendo em contas as especificidades deste sector — a interdependência entre clubes, o respeito
do princípio da igualdade de oportunidades, a garantia da incerteza dos resultados, bem como os
objectivos socioculturais do desporto.

140. O relatório apresenta conclusões preliminares sobre a aplicação das regras de concorrência ao sector
do desporto, indicando exemplos de práticas de organizações desportivas divididas em três categorias:

— Práticas não abrangidas pelas regras de concorrência: a regulamentação das organizações
desportivas que estabelece regras sem as quais um desporto não poderia existir, ou regras que são
necessárias à sua organização ou à organização das competições. As regras inerentes ao desporto são,
em primeiro lugar, as «regras do jogo». O objecto destas regras não é falsear a concorrência. Numa
decisão de rejeição de denúncia, não publicada, de 3 de Dezembro de 1999 (processo Mouscron) (83),
a Comissão considerou que a regra da Taça UEFA segundo a qual cada clube deve jogar o seu jogo
«em casa» no seu próprio terreno é uma regra desportiva que não é abrangida pelas regras de
concorrência do Tratado.

— Práticas em princípio proibidas pelas regras de concorrência: trata-se das práticas restritivas no
âmbito das actividades económicas geradas pelo desporto. Podem dizer respeito, nomeadamente, aos
obstáculos às importações paralelas de produtos desportivos ou aos acordos de patrocínio
(sponsoring) quando estes encerram um mercado, afastando, sem qualquer razão objectiva, outros
fornecedores. Em matéria de cessão de direitos de radiodifusão exclusivos relativos a acontecimentos
desportivos, será provavelmente proibida uma exclusividade que, devido à sua duração e/ou ao seu
alcance, conduza ao encerramento do mercado.

(82) COM(1999) 644 final.
(83) Denúncia da Comunidade Urbana de Lille contra a UEFA.
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Por último, é provável que seja proibida a prática de uma organização desportiva que consista em utili-
zar o seu poder regulador para excluir do mercado, sem qualquer razão objectiva, qualquer operador eco-
nómico que, mesmo respeitando as normas de qualidade ou de segurança justificadas, não tenha conse-
guido obter dessa organização um certificado de qualidade ou de segurança dos seus produtos.

É proibida a venda, pelos organizadores que detêm uma posição dominante, de bilhetes de entrada
nos estádios, discriminando sem justificação os utilizadores residentes fora de um Estado-Membro
em relação aos clientes residentes nesse Estado-Membro. Em 20 de Julho de 1999, a Comissão
verificou que o Comité francês organizador do Campeonato do Mundo de Futebol de 1998 (CFO)
tinha abusado da sua posição dominante aplicando um sistema discriminatório de venda de bilhetes,
que favorecia os compradores residentes em França (ver capítulo I, secção B, ponto 3) (84).

— Práticas susceptíveis de serem isentas das regras de concorrência: o acórdão Bosman (85)
reconheceu como legítimos os objectivos destinados a garantir a manutenção de um equilíbrio entre
os clubes, preservando uma certa igualdade de oportunidades e a incerteza dos resultados, bem como
a incentivar o recrutamento e a formação de jovens jogadores. Por conseguinte, os acordos entre
clubes profissionais ou as decisões das respectivas associações que se destinem, efectivamente, a
atingir estes dois objectivos serão susceptíveis de ser isentos, se não infringirem outras disposições
do Tratado (em especial o artigo 39.º) e se as restrições forem proporcionadas a estes objectivos. Os
acordos de patrocínio com base num concurso segundo critérios de selecção transparentes e não
discriminatórios por um curto período sê-lo-ão igualmente.

141. Para além disso, as eventuais isenções concedidas nos caso de venda em comum de direitos de radio-
difusão devem tomar em consideração, nomeadamente, os benefícios para o consumidor, bem como o ca-
rácter proporcional da restrição da concorrência em relação ao objectivo legítimo visado. Deve igualmente
ser tido em conta o impacto dos organismos de radiodifusão na estrutura de mercado. Neste contexto, será
igualmente conveniente examinar em que medida pode ser demonstrada uma ligação entre a venda em co-
mum dos direitos e a solidariedade financeira entre desporto profissional e amador, os objectivos de forma-
ção dos jovens desportistas e os de promoção de actividades desportivas entre a população.

142. Os exemplos citados nas três categorias de práticas das organizações desportivas contribuem para
criar um enquadramento jurídico melhor definido, que confira gradualmente ao mundo desportivo a
segurança jurídica que este legitimamente deseja.

10. Veículos automóveis

Distribuição de veículos automóveis

143. O artigo 81.º proíbe os acordos entre fabricantes e distribuidores que restrinjam a concorrência
intermarcas repartindo os mercados. Além disso, o regulamento de isenção por categoria relativo à
distribuição de veículos automóveis [Regulamento (CE) n.° 1475/95] (86) inclui várias disposições

(84) JO L 5 de 8.1.2000.
(85) Acórdão de 15 de Dezembro de 1995, Bosman, processo C-415/93, Colectânea, p. I-4921.
(86) Regulamento (CE) n.º 1475/95 da Comissão, de 28 de Junho de 1995, relativo à aplicação do n.º 3 do artigo 85.º

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. Ver igualmente o XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência — 1996,
pontos 54 a 56, e o IP/00/121, de 7 de Fevereiro de 2000.



destinadas a intensificar a concorrência nos mercados dos veículos automóveis novos e das peças
sobressalentes e a melhorar a posição dos consumidores, garantindo-lhes o pleno benefício das vantagens
do mercado interno. Em conformidade com estes princípios, a Comissão deu início, em 1999, a dois
processos contra construtores de veículos automóveis e/ou respectivos importadores, com base em
elementos de prova encontrados durante as suas investigações.

144. O artigo 11.º do Regulamento (CE) n.° 1475/95 obriga a Comissão a avaliar periodicamente a
aplicação deste regulamento, em especial no que diz respeito ao impacto do sistema de distribuição
isento sobre os diferenciais de preços de bens entre os diferentes Estados-Membros e sobre a qualidade
dos serviços aos utilizadores finais. A avaliação das diferenças de preços dos veículos automóveis é
efectuada desde 1993, com a publicação duas vezes por ano pela Comissão do seu relatório relativo aos
preços dos veículos automóveis na União Europeia (87), acompanhado por um comunicado de imprensa.
Este relatório destina-se a analisar as diferenças de preços dos veículos automóveis em toda a União
Europeia e a melhorar a transparência dos preços para os consumidores. A análise destes relatórios,
publicada em 1 de Maio e 1 de Novembro, revela que as diferenças de preços são ainda demasiado
elevadas em relação a muitos modelos (88).

145. Para além disso, a Comissão tem de elaborar um relatório geral sobre a avaliação do regulamento
até ao final de 2000. A qualidade do serviço aos utilizadores finais constitui um aspecto essencial, que
deve ser considerado neste exercício. O princípio de um mercado único exige, em especial, que os
consumidores possam adquirir veículos automóveis em qualquer ponto da Comunidade em que os preços
ou condições sejam mais favoráveis e que seja garantida uma concorrência efectiva em relação aos
mercados da manutenção e da reparação. Tomando em consideração estes aspectos, a Comissão enviou
questionários a algumas partes directamente afectadas pelo regulamento, tais como construtores de
veículos automóveis, importadores, associações de consumidores, distribuidores e intermediários
independentes, fabricantes de peças sobressalentes, empresas de reparação independentes,
concessionários e empresas activas no comércio electrónico.

146. Esta acção proporcionará à Comissão uma descrição da avaliação global do sector. Em segundo
lugar, destina-se a verificar se os objectivos do regulamento foram atingidos. Para tal, um grande número
de questões destina-se a dar à Comissão uma panorâmica da transposição prática das cláusulas incluídas
no regulamento. Finalmente, a Comissão gostaria de saber se a evolução técnica dos veículos automóveis
e a emergência de novos métodos de comercialização e de distribuição não põem em questão o
fundamento de um regulamento específico relativo à distribuição dos veículos automóveis. Todas as
partes foram, por conseguinte, convidadas a apresentar as suas observações sobre a evolução futura do
sector da distribuição de veículos automóveis até ao final de 2010 e para além desta data. Os resultados
desta avaliação constituirão uma base importante para a elaboração do relatório que a Comissão prevê
adoptar até ao final de 2000.
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(87) Disponível nos gabinetes da Comissão nos Estados-Membros e na página da Direcção-Geral da Concorrência na
Internet (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car).

(88) Ver comunicados de imprensa IP/99/60 de 1 de Fevereiro de 1999 e IP/99/554 de 22 de Julho de 1999.
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Gráfico 3
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II — CONTROLO DAS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO

A — Introdução

147. O ritmo da notificação de operações de concentração continuou a aumentar em 1999, tendo sido
notificados 292 casos, o que representa um aumento de 24% em relação ao ano transacto e um aumento
global de 70% desde 1997. O número de operações notificadas nos termos do Regulamento das
Concentrações quintuplicou desde 1990. A Comissão tomou uma decisão no âmbito de 270 processos,
o que corresponde a um aumento de 13% em relação a 1998. Uma característica a assinalar em 1999
consistiu no facto de cinco operações importantes terem sido abandonadas pelas partes em causa devido
ao facto de a Comissão ter manifestado que suscitavam graves preocupações do ponto de vista da
concorrência. Além disso, em 1999, a Comissão considerou necessário dar início a uma investigação da
segunda fase («processo da segunda fase»), com uma duração de quatro meses, no que diz respeito a 20
projectos de concentrações, contra 12 em 1998. Nos casos em que foi dado início a um processo da
segunda fase, foram autorizados, no total, oito operações, sob reserva de certas condições, uma operação
foi formalmente proibida, cinco foram abandonadas e nove processos passaram para o ano 2000. De
igual forma, foram também autorizadas mais operações na fase inicial do processo (19 decisões
comparativamente às 12 tomadas o ano transacto) somente após a apresentação de compromissos
satisfatórios destinados assegurar a resolução dos problemas potenciais em matéria de concorrência. Os
principais factores na origem da actual «onda de concentrações» prendem-se com a globalização dos
mercados, a introdução do euro, a realização de mercado interno e o futuro alargamento. Estes factores
continuarão a gerar uma grande actividade em matéria de concentrações na Europa num futuro próximo.

148. Uma característica específica do controlo das operações de concentração hoje em dia reside no
facto de os processos apresentarem um grau de complexidade cada vez maior. A estrutura de um
importante número de operações notificadas em 1999 era extremamente complicada, requerendo uma
análise simultânea de vários mercados distintos.

149. Assiste-se igualmente a uma expansão do âmbito geográfico das concentrações. No intuito de
analisar estes processos de forma adequada, a Comissão tem de continuar a colaborar estreitamente com
outras autoridades responsáveis pela concorrência e a proceder ao intercâmbio de informações com as
mesmas. A experiência adquirida nesse domínio em 1999 revela que tal pode contribuir de forma
significativa para um melhor apuramento do resultado das investigações, atribuindo a Comissão grande
importância a esta cooperação com outras autoridades responsáveis pela concorrência.

150. Exemplos ilustrativos de processos que envolveram uma cooperação internacional em 1999
incluem dois casos no sector petrolífero e químico [Exxon/Mobil (89) e BP Amoco/Atlantic Richfield (90)],
que foram examinados pela Comissão em estreita colaboração com a Comissão Federal do Comércio
dos Estados Unidos. A cooperação com as autoridades de concorrência americanas contribuiu igualmente
para a identificação de soluções comuns no âmbito do processo Imetal/China Clays (91), em que muitos
dos mercados do produto afectados pela operação foram considerados de dimensão mundial. No
processo Honeywell/AlliedSignal (92), vários dos compromissos assumidos eram semelhantes às
alienações impostas pelo Ministério da Justiça dos EUA. A Comissão também cooperou estreitamente
com o Ministério da Justiça dos EUA no âmbito do processo Ahlström/Kvaerner (93), que suscitava
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(89) Processo n.º IV/M.1383.
(90) Processo n.º IV/M.1532.
(91) Processo n.º IV/M.1381.
(92) Processo n.º IV/M.1601.
(93) Processo n.º IV/M.1431.



graves preocupações do ponto de vista da concorrência em vários mercados de pasta de papel a nível
mundial. O crescente número de concentrações com uma dimensão global e com repercussões
internacionais torna a coordenação e o intercâmbio de informações neste domínio cada vez mais
importante.

151. Em 1999, assistiu-se igualmente a uma evolução significativa no que respeita às posições
dominantes de natureza oligopolística. Um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça não só confirmou
a decisão da Comissão adoptada no âmbito do processo Gencor/Lonrho (94), como aceitou igualmente a
abordagem da Comissão relativamente aos casos que envolverem posições dominantes colectivas. Em
1999 a Comissão investigou posições dominantes oligopolísticas no âmbito de vários processos
[nomeadamente Airtours/First Choice (95), Exxon/Mobil e Danish Crown/Vestjyske Slagterier (96)].
Muito embora a análise de cada operação se baseie nos factos associados a esse processo específico,
existem alguns aspectos comuns que são examinados mais em pormenor a seguir. A Comissão reconhece
a necessidade de clarificar melhor a sua abordagem em matéria do tratamento das posições dominantes
oligopolísticas, a fim de evitar qualquer incerteza para as empresas. A Comissão prosseguirá os seus
trabalhos nesta área.

152. O terceiro aspecto a salientar em relação a 1999 consiste no facto de, pela primeira vez, a
Comissão ter aplicado coimas a uma série de empresas devido à apresentação de informações
incompletas ou erróneas no âmbito dos processos de concentração (ver caixa infra). Os prazos
relativamente curtos em que a Comissão tem de investigar as operações notificadas e o facto de as
concentrações apresentarem um grau de complexidade cada vez maior torna essencial que as partes
notificantes apresentem à Comissão informações completas e exactas, a fim de ser possível obter um
resultado satisfatório. Com a imposição das referidas coimas, a Comissão sublinhou a importância que
atribui à observância desta exigência. A Comissão está igualmente a ponderar a oportunidade de
apresentar uma proposta ao Conselho no sentido de aumentar os montantes máximos das coimas.

B — Novos desenvolvimentos

1. Definição do mercado

Sector petrolífero e químico

153. A onda de concentrações no sector petrolífero e químico constituiu uma das características mais
importantes em 1999, tendo a Comissão investigado diversas operações neste sector. Enquanto as
operações anteriores no sector petrolífero e químico se prenderam sobretudo com a associação de
actividades em domínios limitados, através da criação de empresas comuns, algumas das últimas
concentrações registadas assumiam uma dimensão mais global na medida em que conjugavam a
totalidade das actividades das partes na operação.

154. A Comissão iniciou uma investigação aprofundada no âmbito de três operações no sector
petrolífero e químico [Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield e Total/Elf Aquitane (97)]. A análise
abarcou toda a cadeia no domínio do petróleo e do gás, desde a prospecção até à refinação e às vendas
a retalho dos carburantes. É de assinalar o facto de, pela primeira vez, a Comissão ter investigado em
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(94) Processo T-102/96, Gencor/Comissão (25 de Março de 1999).
(95) Processo n.º IV/M.1524.
(96) Processo n.º IV/M.1313.
(97) Processo n.º IV/M.1628.



pormenor os mercados a montante da prospecção e desenvolvimento do petróleo bruto e gás natural. Tais
investigações foram realizadas a fim de determinar se as operações de concentração entre a Exxon e a
Mobil e entre a BP Amoco e a Atlantic Richfield se traduziriam na criação de um grupo demasiado restrito
de empresas petrolíferas em condições de se consagrarem à procura e desenvolvimento de reservas não
exploradas que serão consumidas dentro de 10 a 15 anos. Estas investigações revelaram que as empresas
denominadas «super grandes» (as duas empresas resultantes da operação de concentração, juntamente
com a Shell) continuariam a defrontar-se com restrições concorrenciais por parte de empresas
petrolíferas mais pequenas. Além disso, as investigações revelaram que os países em cujo território se
situam as fontes de petróleo e gás não têm qualquer incentivo em permitir que as empresas petrolíferas
restrinjam a produção. Por outro lado, a Comissão concluiu que, em virtude das diferenças em matéria
de dimensão, as empresas de prospecção mais pequenas não podiam concorrer para o mesmo tipo de
direitos de exploração que as empresas de maior dimensão, pelo que não estariam dependentes destas
últimas para efeitos de venda de petróleo. A Comissão concluiu, por conseguinte, que não seriam criadas
nem reforçadas quaisquer posições dominantes nestes mercados a montante.

155. No processo Exxon/Mobil, a Comissão concluiu igualmente pela existência de um mercado
distinto para as vendas a retalho de carburantes nas auto-estradas com portagem em França. A Comissão
concluiu que as auto-estradas com portagem em França constituem mercados do produto distintos devido
às suas características específicas. Em especial, a Comissão considerou que a procura nas auto-estradas
francesas com portagem é cativa, na medida em que a oportunidade de abandonar a auto-estrada a fim
de adquirir carburante nas estações de serviço fora das mesmas é muito limitada, devido nomeadamente
ao pagamento de uma portagem. A Comissão considerou igualmente que os preços aplicados pelas
estações de serviço nas auto-estradas com portagem são geralmente mais elevados do que os preços nas
estradas normais. Por último, a Comissão concluiu que uma série de factores tornavam a entrada no
mercado da venda a retalho de carburantes nas auto-estradas com portagem mais difícil do que no
mercado retalhista das estações de serviço no seu conjunto.

Expedição e sector postal

156. Ao longo do ano a Comissão analisou vários processos no sector postal, alguns dos quais
envolvendo grandes empresas de correios nacionais, como por exemplo a Deutsche Post, La Poste e a
TNT (correios neerlandeses). Foram analisados os mercados do produto relativos ao correio
expresso (98), às encomendas (99), ao frete (100) e à logística (101). O objectivo das aquisições por parte
das empresas de correios nacionais consiste em assegurar um posicionamento estratégico num contexto
de mercado liberalizado, tendo em vista a diversificação das suas tradicionais actividades em regime de
monopólio face a um declínio dos lucros. Um “interlocutor único” com uma ampla cobertura geográfica
e um vasto leque de produtos afigura-se vantajoso, atendendo ao importante papel que os serviços de
expedição virão a desempenhar no âmbito do crescimento do comércio electrónico.

157. Anteriormente a Comissão estabeleceu uma distinção entre os mercados do correio, das
encomendas e de frete, invocando o facto de as diferenças em termos de dimensão e formato dos
elementos a transportar exigirem um equipamento de manipulação e triagem distinto. Os referidos
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(98) Processo n.º IV/M.1347 — Deutsche Post/Securicor; processo n.º IV/M.1405 — TNT Post Group/Jet Services.
(99) Processo n.º IV/M.1371 — La Poste/Denkhaus; processo n.º IV/M.1447 — Deutsche Post/trans-o-flex

(notificação retirada); processo n.º IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Processo n.º IV/M.1410 — Deutsche Post/Danzas; processo n.º IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd;

processo n.º IV/M.1549 — Deutsche Post/ASG; processo n.º IV/M.1585 — DFDS/FLS Industries/Dan
Transport; processo n.º IV/M.1649 — Gefko/KN Elan.

(101) Processo n.º IV/M.1500 — TPG/Tecnologistica.



mercados foram ainda segmentados, em função da celeridade da entrega, em mercados de correio
expresso e normal (encomendas/frete). Os serviços expresso garantem a entrega num determinado prazo,
enquanto os serviços normais apenas fornecem uma indicação quanto ao prazo normal de entrega. Todos
os serviços postais e de expedição supramencionados podem fazer as entregas nacionais e transfronteiras.
No entanto, a Comissão considerou os serviços postais internacionais e nacionais como mercados do
produto distintos, uma vez que existem diferenças a nível de preços e de produtos, existindo
frequentemente fornecedores diferentes para os serviços nacionais, por um lado, e para os serviços
internacionais, por outro. A Comissão considerou que o mercado geográfico relevante para todos os
serviços postais e de expedição assume uma dimensão nacional, devido principalmente à natureza
nacional da infra-estrutura da rede.

158. Recentemente, tem vindo a assistir-se a uma certa mudança e esbatimento das linhas de
demarcação entre estes vários serviços. Os diferentes prestadores tendem cada vez mais a conceber e a
propor pacotes de serviços especiais e personalizados, por forma a satisfazer as necessidades específicas
de determinados tipos de clientes. Tais serviços combinam frequentemente diferentes serviços de entrega
entre si e outros serviços de valor acrescentado, como por exemplo os sistemas de controlo (track and
trace), podendo igualmente incluir outros aspectos como a armazenagem, a facturação e o transporte.
Em função do centro de gravidade destas actividades, a Comissão classificou-as quer como serviços
logísticos autónomos (102), quer como um serviço suplementar aos serviços de entrega em causa (103).
Outra tendência registada consiste no facto de a cooperação entre prestadores de serviços de âmbito
sobretudo regional ter vindo a ser substituída por redes integradas a nível europeu ou mesmo a nível
mais lato, tanto no mercado de encomendas como no mercado de frete. A Comissão analisou se esta
tendência é susceptível de conduzir ao encerramento do mercado para os concorrentes de pequena e
média dimensão ou a uma redução do grau de concorrência potencial (104).

159. A Comissão deve velar para que as aquisições de empresas privadas pelos antigos monopólios
estatais não sirvam de alicerce para a criação de posições dominantes num dado segmento e/ou em áreas
geográficas deste sector em rápida evolução. Em recentes processos envolvendo as empresas postais
nacionais, as aquisições assumiram sobretudo natureza complementar, não suscitando assim graves
preocupações do ponto de vista da concorrência. Até à data, a Comissão só deu início a uma investigação
aprofundada no que diz respeito a um processo (Deutsche Post/trans-o-flex) (105). Deve observar-se,
contudo, que as principais preocupações manifestadas pelos concorrentes e clientes se prendem com as
alegadas subvenções cruzadas e com o financiamento pelo Estado das referidas aquisições. A Comissão
analisa actualmente essas questões ao abrigo das regras dos auxílios estatais.

2. Apreciação das posições dominantes

Posição dominante colectiva

160. Após o acórdão proferido em 1998 pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no
âmbito do processo Kali und Salz (106), em que foi confirmada a aplicação do Regulamento das

68 XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL

29.° REL. CON. 1999

(102) Processo n.º IV/M.1500 — TPG/Tecnologistica.
(103) Processo n.º IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(104) Processo n.º IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; processo n.º IV/M.1549 — Deutsche Post/ASG.
(105) Processo n.º IV/M.1447 (notificação retirada; ver igualmente a caixa relativa à imposição de coimas).
(106) Processos apensos C-68/94 e C-30/95, República Francesa, SCPA e EMC/Comissão (1998) Colectânea, p. I-

1375 (acórdão de 31 de Março de 1998).



Concentrações às posições dominantes colectivas, a competência da Comissão em matéria de oligopólios
e a abordagem adoptada nesse âmbito foi uma vez mais confirmada pelo acórdão do Tribunal de Justiça
no âmbito do processo Gencor/Lonrho. O acórdão, proferido em Março, é relevante em relação a uma
série de aspectos. Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça confirmou a abordagem da Comissão face às
posições dominantes colectivas. Em especial, o Tribunal aceitou que certas características do mercado,
como por exemplo a transparência do mercado, a homogeneidade do produto, a maturidade do mercado,
a reduzida taxa de inovação, as estruturas de custos e o desenvolvimento de actividades numa
multiplicidade de mercados são factores que podem ser utilizados para determinar se os mercados são
propícios a uma posição dominante oligopolística. Em segundo lugar, o Tribunal defendeu a análise da
Comissão quanto à forma como a operação teria alterado as relações concorrenciais entre os operadores,
tornando assim mais provável a adopção de um comportamento paralelo anticoncorrencial. Em terceiro
lugar, o Tribunal concluiu que o estabelecimento de vínculos estruturais não é necessário para concluir
pela existência de uma posição dominante colectiva. Muito embora o Tribunal de Justiça não forneça
quaisquer orientações quanto ao factor, de entre os supramencionados, que deva ser considerado como
particularmente importante para concluir pela existência de uma posição dominante colectiva, aceitou
que todos eles podem ser indicativos da probabilidade de adopção de um comportamento paralelo
anticoncorrencial nos mercados em causa.

161. A Comissão examinou a questão das posições dominantes colectivas em quatro processos da
segunda fase, três dos quais na sequência do acórdão do Tribunal. No âmbito do processo Airtours/First
Choice, a Comissão acabou por proibir a operação, alegando que esta teria conduzido a um oligopólio
por parte de três empresas num mercado já com um elevado grau de concentração (ver caixa infra). No
âmbito do processo Exxon/Mobil, a Comissão concluiu que a operação teria conduzido ao reforço do
oligopólio existente a nível do transporte grossista de longa distância de gás natural na Alemanha. A
Comissão concluiu igualmente que, atendendo aos vínculos existentes em termos de participações entre
a Exxon, a BP/Mobil e a Aral, bem como a outros aspectos estruturais do sector, a operação teria criado
ou reforçado posições dominantes oligopolísticas nos mercados de distribuição de combustíveis na
Alemanha, Áustria, Países Baixos, Luxemburgo, Reino Unido e nas auto-estradas com portagem
francesas. Um aspecto de particular interesse reside no facto de, no sector da venda retalhista de
carburantes, a Comissão ter considerado que a operação teria criado ou reforçado um oligopólio numa
série de mercados nacionais que apresentavam apenas um grau de concentração moderado (com um
mínimo de três operadores no Reino Unido até um máximo de sete operadores no Luxemburgo). Não
obstante prevalecer um grau de concentração relativamente reduzido neste caso, considerou-se que os
mercados apresentavam todas as características típicas de mercados conducentes a um oligopólio. Por
último, no âmbito do processo Danish Crown/Vestjyske Slagterier, a Comissão considerou que um
duopólio teria assegurado o fornecimento de 70% do mercado dinamarquês de carne de porco fresca
vendida em supermercados.

162. Em todos estes casos, a Comissão analisou certas características do mercado como, por exemplo,
a sua transparência, a homogeneidade do produto, a maturidade do mercado, a taxa de inovação, a
semelhança das estruturas de custos, a actividade numa multiplicidade de mercados e os vínculos
(estruturais ou outros), a fim de determinar se os mercados em causa eram propícios à criação de uma
posição dominante oligopolística. A Comissão procedeu à análise destas características numa base
casuística. No entanto, a relevância de cada uma das características do mercado depende do contexto de
um mercado específico.
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Caixa 6: Posição dominante colectiva: Airtours/First Choice

A Comissão procedeu a uma investigação pormenorizada desta oferta de aquisição hostil no sector das
viagens organizadas no Reino Unido, notificada em 29 Abril. À luz dos resultados da sua averiguação, a
Comissão decidiu, em 22 de Setembro de 1999, proibir a concentração proposta. De forma resumida, os
motivos subjacentes a esta decisão prenderam-se com o facto de a operação conduzir à criação de uma po-
sição dominante colectiva, entre a entidade resultante da concentração Airtours/First Choice e os restan-
tes dois grandes fornecedores verticalmente integrados que subsistiriam no mercado (a Thomson e a Tho-
mas Cook), o que contribuiria para reduzir substancialmente a concorrência no mercado britânico das
viagens organizadas no estrangeiro para destinos próximos.

Trata-se da primeira vez que a Comissão proibiu uma operação de concentração invocando a
existência de uma posição dominante colectiva entre mais de duas empresas. No entanto, a questão
da aplicabilidade do Regulamento das Concentrações às posições dominantes entre várias empresas,
em vez de uma só, tinha sido já analisada anteriormente (1), havendo vários processos (incluindo dois
que foram objecto de recurso para os tribunais europeus, ver supra) (2) em que se abordou a questão
de uma posição dominante por parte de duas empresas (duopólio) e se confirmou o princípio da
aplicação do regulamento às posições dominantes colectivas.

Considerou-se que o sector britânico das viagens organizadas denotava uma série de características,
como a transparência e a maturidade do mercado, a reduzida taxa de inovação, a semelhança das
estruturas de custos, os vínculos comerciais entre os oligopolistas, etc., que tornavam mais provável,
na opinião da Comissão, que a operação de concentração conduzisse a uma posição dominante
colectiva, com importantes efeitos nefastos sobre a concorrência.

A estrutura do mercado caracterizava-se por um elevado grau de concentração, mesmo antes da
operação, detendo as quatro maiores empresas, cada uma das quais com uma importante quota de
mercado individual, 80% do mercado no seu conjunto e reunindo a operação de concentração a
segunda e a terceira maiores empresas do mercado.

Estas quatro grandes empresas (ao invés dos inúmeros concorrentes de dimensão mais reduzida que
constituíam os 20% remanescentes do mercado) apresentavam uma plena integração vertical, tanto a
montante no domínio das companhias aéreas charter como a jusante a nível da distribuição através
das cadeias de agências de viagens que possuíam, o que contribuía para o alinhamento das suas
estruturas de custos. Verificou-se igualmente que existiam importantes vínculos comerciais entre as
quatro grandes empresas — por exemplo, fornecimentos recíprocos importantes de lugares nas
companhias aéreas de cada uma delas e acordos de distribuição dos respectivos pacotes de férias
através das suas cadeias de agências de viagens. Este facto aumentava a transparência do mercado e
reduzia a probabilidade de uma forte concorrência entre estas empresas.

Uma outra característica fundamental do mercado era a relativa falta de flexibilidade a nível da oferta.
O volume de vendas e a plena utilização da capacidade dos aviões foram geralmente considerados
como factores críticos para o êxito comercial, nomeadamente no que diz respeito às viagens

(1) Por exemplo, em 1998, no âmbito dos processos da segunda fase Price Waterhouse/Coopers & Lybrand
(processo n.º IV/M.1016) e Enso/Stora (processo n.º IV/M.1225); ver Relatório Anual sobre a Política de
Concorrência — 1998.

(2) Ver também o Relatório Anual sobre a Política de Concorrência — 1998.
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organizadas para destinos próximos (em geral, com destino à área do Mediterrâneo), dado que as
margens de lucro unitárias são reduzidas. Além disso, uma viagem não possui qualquer valor se não
for vendida antes da data de partida. Mas a capacidade (número de viagens para venda) tem de ser
fixada muito antes da respectiva venda, não podendo nomeadamente ser reduzida a curto prazo sem
o risco de perdas substanciais. Os destinos, os horários de voos e a afectação de lugares por um
operador turístico devem ser definidos muito antes da publicação das brochuras e do início das
vendas. No que respeita às viagens organizadas para destinos próximos do Reino Unido, esta
definição deve fazer-se um ano antes do início da estação em causa. As companhias aéreas de voos
charter não podem reduzir facilmente a sua capacidade a curto prazo, devendo os voos ser
normalmente realizados mesmo se a sua taxa de ocupação for insuficiente. Esta falta de flexibilidade
criou um incentivo no sentido de os grandes operadores turísticos integrados “restringirem” o
mercado, não expandindo a sua capacidade a fim de concorrerem agressivamente entre si com vista
à obtenção de uma maior quota do mercado. Uma oferta excessiva por parte de um fornecedor
aumentaria o número de viagens não vendidas, ameaçando a rendibilidade de todos os operadores,
enquanto a restrição da capacidade poderia, ceteris paribus, melhorar a rendibilidade de todos.

A Comissão considerou igualmente que existiam potenciais entraves significativos em matéria de ex-
pansão, ou seja, no que respeita à possibilidade de muitos operadores mais pequenos atingirem uma di-
mensão comparável à das quatro grandes empresas e à possibilidade de maximização das economias de
escala e da gama de produtos de molde a assegurar uma concorrência eficaz com as mesmas. Em especial,
considerou-se que qualquer operador que pretendesse atingir tal dimensão teria de assegurar a sua inte-
gração com agências de viagem, atendendo ao poder das cadeias de agências de viagens propriedade dos
quatro grandes operadores, a fim de assegurar uma distribuição adequada e rendível das suas viagens,
bem como também eventualmente a nível da exploração das companhias aéreas. Nenhuma destas hipó-
teses podia ser fácil ou rapidamente conseguida. Em especial, a criação de uma rede nacional de agências
de viagens (quer através de uma série de aquisições quer através de um processo de expansão endógeno)
seria provavelmente onerosa e morosa, não se afigurando as alternativas ao método tradicional de vendas
através das agências de viagens (por exemplo, via Internet, telefone ou venda por correspondência) sus-
ceptíveis de as suplantar, pelo menos durante algum tempo.

AComissão concluiu que o risco de um excesso da oferta no mercado, acima referido, desincentivaria os
oligopolistas de concorrerem com vista à obtenção de maiores quotas de mercado. A Comissão conside-
rou igualmente que havia a possibilidade de medidas de retaliação entre os oligopolistas caso um deles
desenvolvesse esforços nesse sentido. Neste contexto, a supressão da First Choice como concorrente a ní-
vel das viagens organizadas e das agências de viagens e o seu provável desaparecimento como importan-
te fornecedor de lugares nas companhias aéreas a terceiros (sector em que constituía, ao invés de alguns
dos outros grandes operadores, uma empresa de relevo) conduziria, na opinião da Comissão, à criação de
uma posição dominante colectiva entre as três grandes empresas remanescentes, com importantes conse-
quências anticoncorrenciais. Isto reforçaria a sua interdependência, marginalizando ainda mais os res-
tantes operadores de dimensão mais restrita, e aumentaria a transparência do mercado. Tal incrementaria
os incentivos no sentido de as empresas oligopolísticas restringirem a sua capacidade e facilitaria a adop-
ção de estratégias eficazes para o efeito.

Posição dominante única

163. A Comissão também procedeu à análise de uma série de processos que envolviam posições
dominantes únicas. Uma característica assinalável em 1999 consistiu no elevado número de processos
em que as partes renunciaram ao projecto de concentração antes da adopção de uma decisão de proibição
formal pela Comissão. Mesmo sem a tomada de uma decisão, a intervenção da Comissão nestes



processos impediu a criação ou o reforço de uma posição dominante em detrimento dos consumidores
europeus. Quatro processos, no âmbito dos quais foram manifestadas graves preocupações do ponto de
vista da concorrência, foram abandonados antes da adopção de uma decisão formal.

164. Por exemplo, a operação que teria conjugado as actividades no domínio da pasta de papel da Ahlström
e da Kvaerner só foi abandonada um dia antes de a Comissão adoptar uma decisão de proibição da referida
operação. A Comissão tinha dado início a uma investigação aprofundada sobre esta operação de concentra-
ção na sequência de inúmeras denúncias, tendo considerado que a operação suscitava graves preocupações
do ponto de vista da concorrência numa série de mercados relativos ao fornecimento de maquinaria e servi-
ços de engenharia e manutenção a nível mundial no sector da pasta de papel, em que a sobreposição das acti-
vidades das partes teria conduzido à criação ou ao reforço de uma posição dominante. Em especial, a Co-
missão manifestou a sua preocupação quanto à forte posição das partes a nível do fornecimento de digesto-
res químicos, componentes de linhas de branqueamento, equipamento de lavagem, equipamento de causti-
ficação, evaporadores, caldeiras de recuperação e fornos de cal, bem como à posição das partes no que se re-
fere ao desenvolvimento de áreas industriais. A operação teria suscitado preocupações semelhantes no que
diz respeito às actividades de renovação e manutenção a nível mundial de digestores químicos, unidades de
lavagem e equipamento de recuperação. A Comissão ia igualmente proibir a operação devido ao facto de as
partes se tornarem o único fornecedor viável de toda a linha de produção no sector da pasta de papel, o que
criaria incentivos e a possibilidade de proceder a subvenções cruzadas de forma anticoncorrencial entre os
produtos em cujo mercado ficaria com uma posição dominante e os produtos em relação aos quais se de-
frontaria com uma maior concorrência, assim como a possibilidade de subordinar a venda de produtos em
mercados concorrenciais à aquisição do restante equipamento destinado às fábricas de pasta de papel, em que
ficaria com uma posição dominante.

165. No âmbito do processo KLM/Martinair (107), a Comissão decidiu dar início a uma investigação
aprofundada atendendo às preocupações em matéria de concorrência suscitadas pela venda aos
operadores turísticos, tendo em vista a sua integração nas viagens organizadas para clientes neerlandeses,
de lugares em voos com partida dos aeroportos de Amesterdão/Schiphol e com destino para a região
mediterrânica. Em conjunto, estas duas companhias aéreas tornar-se-iam indubitavelmente a maior
companhia aérea dos voos com partida de Amesterdão para estes destinos.

166. A KLM e a Martinair são, respectivamente, a maior e a segunda maior companhias aéreas
neerlandesas. As duas empresas encontram-se estabelecidas no aeroporto de Amesterdão/Schiphol. A
operação consistiu na aquisição pela KLM dos restantes 50% do capital social que ainda não detinha da
Martinair. Esta participação pertence actualmente à Nedlloyd. A operação consistia na passagem de um
controlo conjunto da Martinair pela KLM e pela Nedlloyd para um controlo exclusivo da KLM. Nestas
circunstâncias, esta passagem teria reduzido substancialmente a independência da Martinair perante a
KLM, com graves consequências a nível da concorrência. A Comissão considerou que a operação teria
permitido à KLM proceder à plena integração das actividades da Martinair com as actividades
desenvolvidas pela sua filial, a Transavia. A KLM (nomeadamente através da sua filial Transavia)
detinha já uma quota substancial da venda de voos «turísticos» — quer no âmbito dos serviços regulares
quer no âmbito dos voos charter — aos operadores turísticos nos Países Baixos. A Martinair representa
igualmente um concorrente importante neste mercado e, no seu conjunto, as duas companhias aéreas são
responsáveis por cerca de dois terços das vendas no mesmo. Por conseguinte, a Comissão manifestou
preocupações quanto ao facto de a operação ser susceptível de criar uma posição dominante,
independentemente do mercado relevante ser constituído por rotas individuais, por um conjunto de rotas
para determinadas regiões ou por todos os voos com destino ao Mediterrâneo. Foi proposta uma decisão
de proibição, mas as partes optaram por renunciar à operação antes da decisão ser tomada.
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(107) Processo n.º IV/M.1328.



167. De igual forma, a aliança proposta entre a autoridade portuária de Roterdão e os operadores
responsáveis pela exploração de terminais de contentores Hutchison e ECT (108) teria conduzido a um
incremento significativo da capacidade, dado que a exploração dos primeiro, quarto e nono maiores
terminais de contentores no Norte da Europa teria passado para o controlo conjunto da Hutchison. As
investigações da Comissão revelaram que a concentração teria criado uma posição dominante por parte
da ECT/Hutchison no mercado de serviços de transbordo de carga destinados aos navios
porta-contentores de alto-mar no Norte da Europa. Em consequência da concentração, a ECT/Hutchison
passariam a deter 36% deste mercado, ficando os concorrente mais próximos com menos de metade da
quota de mercado combinada das partes. No entanto, a posição de mercado combinada da
ECT/Hutchison teria sido muito mais forte do que a reflectida pela sua quota de mercado, atendendo à
sua forte posição conjunta no sector do transbordo, à sua posição de liderança no sector do frete do
Extremo Oriente e ao facto de os seus terminais serem particularmente adequados aos barcos de alto-mar
de maior dimensão. A operação foi abandonada antes de ser tomada uma decisão formal.

Noutro processo, respeitante à Deutsche Post/trans-o-flex, as partes renunciaram igualmente ao seu
acordo após terem sido informadas pela Comissão de que lhes seria enviada uma comunicação de
objecções em que seriam manifestadas graves preocupações do ponto de vista da concorrência.

3. Soluções

Segunda fase

168. Em 1999, foram adoptadas nove decisões da segunda fase. Destas, oito foram decisões de
autorização sujeitas a determinadas condições.

169. O processo Rewe/Meinl (109) representa um caso significativo no sector retalhista em que as preocu-
pações se centraram no mercado de abastecimento. A aquisição da Meinl, a quarta maior cadeia de venda a
retalho de produtos alimentares na Áustria, pela empresa líder do mercado, a Rewe/Billa, teria criado uma
posição dominante no mercado austríaco de venda a retalho de produtos alimentares e em nove mercados re-
gionais de abastecimento de bens de consumo corrente na Áustria. AComissão apreciou a profunda ligação
entre o mercado retalhista e o mercado do abastecimento. Um concorrente que tenha uma forte posição no
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(108) Processo n.º IV/M.1412.
(109) Processo n.º IV/M.1221.

Caixa 7: Apreciação de potenciais posições dominantes

Alguns processos recentes em matéria de concentrações demonstram que pode haver uma posição
dominante mesmo com uma quota de mercado relativamente baixa [ver, por exemplo, Rewe/Meinl
(37%) e Hutchison/ECT/RMPM (36%)]. Estes casos realçam o facto de não haver qualquer limiar
formal no âmbito do controlo das concentrações comunitárias para uma posição dominante potencial.
No entanto, a posição combinada no mercado da ECT/Hutchison passaria a ser muito mais forte do
que a sua quota de mercado deixava antever, atendendo a características específicas como a sua
posição conjunta no sector do transbordo, etc. A análise pela Comissão dos casos individuais basear-
se-á num exame das características específicas do mercado em causa.



mercado retalhista e um volume importante de compras normalmente poderá conseguir melhores preços e
melhores condições de compra dos seus fornecedores, que por sua vez poderá utilizar para atacar os seus con-
correntes a jusante. No presente caso, a Rewe/Billa já era líder do mercado e a única empresa retalhista que
estava em expansão a um ritmo acelerado. Como consequência da aquisição, a nova entidade teria alcança-
do uma quota de mercado muito acima dos 30%, bastante longe do concorrente seguinte, a Spar. Para avaliar
o poder efectivo da nova entidade nos mercados relevantes, a Comissão analisou as quotas de mercado em
conjugação com uma série de vantagens adicionais de que as partes beneficiam, como por exemplo a sua es-
trutura centralizada, a grande percentagem de estabelecimentos em locais favoráveis, a elevada percentagem
conjunta em superfícies comerciais lucrativas, etc. A Comissão concluiu que a operação, tal como inicial-
mente notificada, teria também aumentado os elevados obstáculos ao acesso já existentes no mercado aus-
tríaco de venda a retalho de produtos alimentares. As partes apresentaram compromissos para eliminar as
preocupações da Comissão tanto no que respeita aos aspectos do sector a retalho como ao sector de abaste-
cimento constantes do acordo. Na sequência destes compromissos, a Rewe/Billa adquiriu apenas 34% das
actividades da Meinl no sector da distribuição alimentar. A Rewe/Billa comprometeu-se igualmente a não
adquirir quaisquer estabelecimentos para efeitos de venda a retalho de produtos alimentares na Áustria
Oriental. Na sequência dos compromissos assumidos, a Rewe/Billa não reforçará a forte posição actual-
mente detida e a Meinl subsistirá enquanto concorrente no mercado. A diminuição da quota do mercado re-
talhista terá igualmente um impacto positivo sobre os mercados de abastecimento, mediante a redução da de-
pendência dos fornecedores que operam nesse mercado.

170. No âmbito da concentração proposta entre a Danish Crown e a Vestjyske Slagterier, a operação teria
conduzido à criação de uma posição dominante duopolística pelas partes, em conjunto com outra grande co-
operativa dinamarquesa no sector dos matadouros, a Steff-Houlberg. O duopólio teria ficado com cerca de
70% do mercado de carne fresca de porco vendida em supermercados. Neste mercado, as medidas comer-
ciais adoptadas pelos concorrentes são muito transparentes devido à fixação semanal dos preços de suínos.
Além disso, havia uma série de vínculos estruturais e outras analogias entre as partes e o seu concorrente mais
próximo, a Steff-Houlberg. Em especial, esta última canalizava um importante volume de carne através de
empresas controladas pelas partes, pelo que a entidade resultante da concentração e a Steff-Houlberg fica-
riam com estruturas de custos, tecnologia e canais de venda semelhantes. Por conseguinte, a Comissão con-
cluiu que, atendendo à estrutura do mercado, nenhum dos duopolistas teria qualquer incentivo em concorrer
com a outra no mercado dinamarquês. No intuito de eliminar estas preocupações, as partes comprometeram-
se a suprimir a fixação semanal de preços dos suínos e as regras relacionadas com a base de pagamento dos
agricultores. Por outro lado, comprometeram-se a reduzir todas as ligações comerciais de natureza estrutu-
ral (canais de vendas comuns) com terceiros, nomeadamente com a Steff-Houlberg. Por último, as partes
comprometeram-se a alienar uma capacidade de abate eventualmente correspondente a mais de 10% da car-
ne de porco fresca para consumo na Dinamarca vendida em supermercados, bem como a flexibilizar as res-
trições de abastecimento exclusivo a que estão sujeitos os seus agricultores relativamente à venda a outros
matadouros. AComissão considerou que estas soluções poderiam tornar o mercado menos transparente, per-
mitir a existência de estruturas de custos diferentes, reduzir as ligações entre as partes e os seus concorrentes
dinamarqueses e proporcionar uma alternativa para os supermercados dinamarqueses. No final, a Comissão
considerou estas medidas suficientes para solucionar o problema de concorrência criado pela operação de
concentração.

171. No processo Exxon/Mobil, a operação, tal como notificada, teria criado ou reforçado posições domi-
nantes num grande número de mercados. Foram manifestadas graves preocupações do ponto de vista da con-
corrência no que diz respeito, entre outros, aos mercados de transporte grossista de gás natural nos Países
Baixos e na Alemanha, da venda a retalho de carburantes em vários Estados-Membros, de óleos de base do
grupo I (um ingrediente para a produção de lubrificantes) no EEE e de lubrificantes para aviação a nível mun-
dial. No intuito de dissipar estas preocupações, as partes propuseram o mais vasto pacote de compromissos
aceite até à data ao abrigo do Regulamento das Concentrações. Vários destes compromissos suscitaram
questões particularmente difíceis. Por exemplo, a Mobil aceitou a dissolução da sua empresa comum com a
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BPno domínio da venda a retalho de carburantes e lubrificantes para motores na Europa. No que se refere aos
lubrificantes para aviões, a Comissão conseguiu a alienação das actividades da Exxon, embora as partes ti-
vessem inicialmente proposto a alienação das actividades da Mobil neste sector. A Comissão considerou a
cessão das actividades da Mobil uma solução inadequada dado que, apesar de contribuir para eliminar a so-
breposição entre as partes, a Comissão entendia que as actividades da Mobil estavam mais integradas com o
grupo Mobil do que as da Exxon. Por conseguinte, considerou-se que as actividades da Exxon no domínio
dos lubrificantes para aviação tinham mais viabilidade como entidade autónoma, o que permitiria ao seu
eventual adquirente concorrer independentemente das partes.

172. Em simultâneo com a sua investigação da Exxon/Mobil, a Comissão investigou igualmente outra im-
portante concentração no sector petrolífero e químico, a saber, a aquisição da Atlantic Richfield pela BPAmo-
co. Para se ver a celeridade do ritmo de consolidação neste sector, o grupo BPAmoco só foi, ele próprio, cons-
tituído após a fusão da British Petroleum Company com a Amoco Corporation em Dezembro de 1998. Aope-
ração, tal como inicialmente notificada, teria criado posições dominantes no mercado de transporte de gás
natural bruto por gasodutos submarinos que ligam as jazidas situadas na plataforma continental britânica
(zona do mar do Norte meridional) ao continente britânico e no mercado de tratamento do gás natural em ins-
talações no Reino Unido, que servem a zona do mar do Norte meridional. Afim de dissipar as preocupações
com a concorrência, a BPAmoco comprometeu-se a alienar algumas das suas participações nos gasodutos e
nas instalações de tratamento, o que terá como consequência que a posição da entidade resultante da con-
centração continuará a ser basicamente idêntica à detida anteriormente pela BPAmoco.

173. AComissão realizou uma investigação aprofundada sobre a fusão entre a Telia sueca e a Telenor (110)
norueguesa, tendo concluído que a operação, tal como inicialmente notificada, suscitaria graves preocupa-
ções do ponto de vista da concorrência em vários mercados de serviços de telecomunicações e serviços co-
nexos na Suécia e na Noruega. A operação teria igualmente efeitos nefastos sobre a concorrência no merca-
do irlandês de telefonia móvel, em que as partes na concentração ficariam com o controlo sobre ambos os
operadores existentes no mercado irlandês. Em último lugar, foram manifestadas preocupações do ponto de
vista da concorrência em relação a uma série de mercados nórdicos, suecos e noruegueses de serviços de te-
levisão. A operação redundou na apresentação de compromissos de vasto alcance destinados a facultar o
acesso às redes de assinantes locais no domínio da telefonia, bem como a assegurar a alienação das activida-
des respectivas da Telia e da Telenor no sector da televisão por cabo e de outras actividades sobrepostas. Mais
especificamente, a Telia e a Telenor comprometeram-se a alienar todas as actividades em sobreposição no
domínio dos serviços de telecomunicações; comprometeram-se também a alienar a participação de uma de-
las num dos dois operadores existentes de telefonia móvel na Irlanda; e comprometeram-se ainda a alienar as
suas participações nas redes de televisão por cabo na Suécia e na Noruega e a adoptar uma série de medidas
destinadas a promover a concorrência na última ligação entre as centrais locais e os consumidores (linha de
assinante local) em ambos os países.

174. O processo Telia/Telenor levanta diversas questões interessantes e, muito embora as partes
tenham entretanto renunciado à concentração, as questões de fundo abordadas na decisão da Comissão
continuam a ser válidas. Mais importante ainda, a decisão define a abordagem da Comissão no que
respeita às operações entre operadores históricos na UE. No domínio dos serviços de telecomunicações
e da distribuição da televisão, a análise do ponto de vista da concorrência deve ultrapassar as questões
relacionadas com a sobreposição directa, devendo ser examinado o significado dos eventuais efeitos de
rede e o encerramento do mercado. Um exemplo disto é o facto de a decisão ter concluído que a Telia
e a Telenor eram os concorrentes, potenciais e efectivos, mais próximos um do outro na Noruega e na
Suécia. Concluiu-se, por conseguinte, que uma fusão entre as duas empresas, mesmo depois da alienação
proposta das actividades sobrepostas a nível nacional, teria reforçado as suas posições dominantes. A
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conclusão de que a Telia e a Telenor eram os concorrentes, potenciais e efectivos, mais próximos um do
outro baseou-se no passado das empresas, bem como no facto de as duas terem um maior grau de
controlo das respectivas infra-estruturas de rede do que qualquer concorrente na região nórdica. O nível
de concorrência entre a Telia e a Telenor anterior à fusão revelou ser uma importante restrição em termos
de preços nos mercados relevantes, o que também beneficiava outros mercados participantes, devido às
disposições de não discriminação previstas nos regulamentos de telecomunicações aplicáveis. Na
sequência da fusão, esta restrição teria sido eliminada e a entidade resultante da fusão passaria a controlar
uma parte significativa da infra-estrutura de transmissão, incluindo o acesso a todos os utilizadores finais
na Noruega e na Suécia. A entidade resultante da fusão ter-se-ia igualmente tornado, num grau mais
elevado do que a Telia ou a Telenor isoladas, uma parte contratante obrigatória para os seus concorrentes.
Tal permitiria às empresas vedar o acesso a esses concorrentes, reduzindo assim o leque de escolha à
disposição dos utilizadores finais. Nas futuras notificações de operações envolvendo operadores
históricos, a Comissão examinará em pormenor o acesso às redes locais de telecomunicações e de
televisão por cabo, podendo exigir alienações a nível da rede da televisão por cabo e/ou a desagregação
da rede de assinantes locais (a desagregação da rede de assinantes locais permite aos outros fornecedores
de infra-estruturas oferecer serviços nas suas próprias infra-estruturas alugadas ao operador histórico), a
fim de solucionar os problemas em matéria de concorrência, em consonância com as suas orientações
aplicáveis ao sector das telecomunicações (ver capítulo I, secção C, ponto 1, supra). A decisão ilustra
igualmente o empenhamento da Comissão no sentido de manter e desenvolver condições de concorrência
equitativas nos mercados de tecnologias convergentes, isto é, telecomunicações, televisão e Internet.
Nestes sectores de rede revela-se particularmente importante determinar se as concentrações e outras
iniciativas privadas não impedirão o acesso por parte dos consumidores a um maior leque de escolha
propiciado pelas tecnologias em constante evolução. Do ponto de vista processual, esta concentração
levantou questões relacionadas com os prazos para a apresentação de compromissos (ver caixa infra).

175. Tal como demonstrado pela decisão da Comissão de não aceitar os compromissos propostos no
âmbito do processo Airtours/First Choice, as soluções adequadas em caso de oligopólio podem
traduzir-se, na prática, em tentar criar (ou restabelecer) uma actividade concorrente que possa exercer
uma pressão concorrencial suficiente. Como tal, é particularmente importante velar para que os activos
a alienar, juntamente com os activos (se os tiver) do eventual adquirente, são suficientes para assegurar
um grau de concorrência aceitável, atendendo igualmente ao facto de que a quota de mercado e o poder
da entidade resultante da concentração terão igualmente aumentado em virtude da operação. A principal
solução proposta pela Airtours consistia num compromisso no sentido de alienar determinados activos
no domínio das viagens organizadas, incluindo marcas comerciais e reservas existentes, a um terceiro
operador apropriado. Esta proposta foi considerada inadequada. Em especial, não solucionava o
problema do acesso, por parte de um eventual adquirente, a um canal de distribuição adequado para a
venda das suas viagens. Não contribuiria assim para solucionar um dos principais efeitos nefastos que
adviriam da operação da concentração na perspectiva da concorrência.

176. Isto tem diversas implicações. O número de adquirentes potenciais é reduzido pela necessidade de ex-
cluir, em princípio, os outros oligopolistas, muito embora possam ainda existir adquirentes adequados. Tal
contribuirá igualmente, ceteris paribus, para alargar a dimensão da alienação necessária a fim de resolver os
problemas do ponto de vista da concorrência, em comparação com os casos em que se verifica uma posição
dominante por parte de uma única empresa, uma vez que as actividades exploradas pelo adquirente são sus-
ceptíveis de ser de dimensão muito inferior. Embora não se trate de uma problema que se reduz aos oligopó-
lios, pode revelar-se difícil ou mesmo impossível para as partes na concentração separar uma actividade viá-
vel e de dimensões proporcionais do conjunto das suas actividades, contrariamente à alienação de um con-
junto diversificado de activos. Normalmente isto não constitui um problema quando, por exemplo, são ma-
nifestadas preocupações em áreas largamente periféricas das actividades «centrais» das partes. Nestes casos,
as actividades em sobreposição podem ser alienadas na sua totalidade, sem que sejam gravemente compro-
metidos os interesses comerciais e económicos subjacentes à concentração. Mas nos casos em que se verifi-
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ca uma sobreposição a nível das actividade principais, tal poderá nem sempre ser possível. Nesses casos a
concentração poderá ter de ser proibida.

177. Uma solução mais simples foi obtida no âmbito da concentração entre a Sanitec e a Sphinx (111), no
sector europeu de instalações sanitárias. Uma investigação aprofundada revelou que a operação, tal como
notificada, teria tido efeitos adversos sobre a concorrência no que respeita a determinados aparelhos sanitá-
rios de cerâmica e outras instalações sanitárias nos países nórdicos. As elevadas quotas de mercado (até
90%), a ausência de qualquer poder negocial por parte da procura e a presença negligenciável de outros con-
correntes levou a Comissão a concluir que a operação teria tido repercussões particularmente negativas so-
bres os clientes nórdicos. ASanitec propôs subsequentemente a plena alienação das actividades de Gustavs-
berg da Sphinx nos países nórdicos. Uma característica importante destes compromissos residiu no facto de,
apesar de a Comissão não ter concluído existirem problemas da concorrência no domínio das torneiras e mis-
turadoras enquanto tal, o adquirente potencial poder igualmente vir a adquirir estas actividades foi conside-
rada importante para assegurar a viabilidade das actividades a alienar. Apossibilidade da aquisição das acti-
vidades no domínio das torneiras e misturadoras assegurará que o adquirente possa oferecer uma gama com-
pleta de produtos, concorrendo assim plenamente com a Sanitec no mercado nórdico.

178. No âmbito do processo Honeywell/AlliedSignal, a investigação da Comissão centrou-se nos
mercados da aviónica para aplicações comerciais (produtos que fazem parte normalmente das cabinas
de aeronaves, como por exemplo equipamento de comunicação e navegação). A operação reuniria o
primeiro e o terceiro maiores fornecedores a nível mundial de produtos aviónicos comerciais, com uma
presença significativa em todos os segmentos de aviação. As quotas de mercado combinadas resultantes
da operação de concentração nalguns mercados ascendiam a 100% no que diz respeito aos radares para
helicópteros civis e aos sistemas sinalizadores de obstáculos (TAWS). A entidade resultante da
concentração atingiria quotas de mercado correspondentes a 74% no sector dos ACAS (sistemas
anticolisão de bordo), subsistindo apenas um único concorrente num mercado caracterizado pela
existência de elevadas barreiras de acesso. Além disso, a forte posição das partes no mercado de TAWS
teria repercussões sobre o futuro mercado de IHAS (próxima geração de sistemas antirrisco integrados),
uma vez que os TAWS representavam uma parte fundamental deste sistema. A nova entidade ficaria em
condições de impor tecnicamente os seus serviços de engenharia e a sua tecnologia para a venda da
próxima geração de IHAS, excluindo assim qualquer concorrência neste domínio.

179. A fim de obviar a esta situação, as partes propuseram-se alienar o conjunto das actividades da Ho-
neywell no sector ACAS e as actividades da AlliedSignal no domínio dos radares. No que se refere aos
TAWS, foram apresentados compromissos no sentido de fornecer a terceiros todas as licenças e informaçõ-
es sobre as especificações de interface necessárias para assegurar a conexão a qualquer outro produto avió-
nico da nova entidade, por forma a que os novos fornecedores possam assegurar a instalação dos seus pro-
dutos nas aeronaves equipadas com outros produtos aviónicos da nova entidade. No que respeita aos IHAS,
haverá uma obrigação no sentido de fornecer a terceiros a tecnologia TAWS, assim como os dados relativos
à interface, por forma a assegurar o futuro desenvolvimento de produtos por fornecedores concorrentes.

180. Estes casos, bem como os compromissos com base nos quais a operação foi autorizada, demonstram
a natureza cada vez mais complexa das concentrações analisadas pela Comissão. Tal facto, juntamente com
a necessidade de estes compromissos complexos serem objecto de um cuidadoso acompanhamento por par-
te da Comissão durante meses, se não mesmo anos, após a tomada da decisão, significa que a Comissão de-
ve consagrar cada vez mais tempo e mais recursos aos casos relevantes. Além disso, quando a natureza dos
problemas em matéria de concorrência são de tal ordem que exigem compromissos e mecanismos sofistica-
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dos a fim de eliminar as preocupações neste plano, a Comissão deve avaliar cuidadosamente se a aceitação
destes compromissos complexos conduzirá a um resultado verdadeiramente satisfatório do ponto de vista da
concorrência ou se, ao invés, tais operações devem ser proibidas.

Primeira fase

181. Verificou-se um aumento significativo do número de decisões em que as operações da primeira
fase foram apenas autorizadas após a apresentação de compromissos. O número de decisões em que
foram aceites compromissos na primeira fase excedeu nitidamente as 12 decisões do ano transacto. Em
1999 houve 19 processos que teriam sido anteriormente objecto de uma investigação da segunda fase e
que puderam ser autorizados no prazo de seis semanas após a apresentação de compromissos.

182. Tal como nos casos em que a Comissão deu início a uma investigação aprofundada, os processos em
que foram aceites compromissos na primeira fase envolviam normalmente alienações complexas e de gran-
de envergadura. Os compromissos mais abrangentes aceites no decurso de um processo de primeira fase fo-
ram propostos no âmbito da concentração entre a Hoechst e a Rhône-Poulenc com vista à criação da Aven-
tis (112). Esses compromissos incluíram a alienação das actividades no sector químico da Rhodia e Celanese,
bem como da divisão veterinária da Hoechst, a HR Vet. Além disso, as partes apresentaram compromissos
em resposta às preocupações manifestadas no plano da concorrência no que respeita a vários mercados far-
macêuticos e agroquímicos, identificados pela Comissão durante a sua investigação.

183. A apresentação de compromissos na primeira fase facilita a rápida autorização das operações.
Contudo, tal só é possível se a Comissão puder assegurar-se da resolução de todos os problemas
potenciais em matéria de concorrência. Além disso, é essencial que a Comissão disponha de tempo
suficiente para investigar as operações notificadas, nomeadamente se for provável que estas só serão
autorizadas mediante certos compromissos. Por exemplo, não obstante a necessidade da apresentação de
compromissos substanciais, o processo Hoechst/Rhône-Poulenc pôde ser autorizado na primeira fase,
devido ao facto de terem tido lugar discussões pormenorizadas entre as partes e a Comissão antes da
notificação formal da operação em causa. Deste modo, nos casos em que as partes suspeitam que a
operação suscitará preocupações do ponto de vista da concorrência, é importante que contactem a
Comissão o mais cedo possível antes de procederem a uma notificação formal.
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Caixa 8: Prazos legais para a apresentação de compromissos nos processos da segunda fase

O n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento de Execução (1) prevê que os compromissos propostos à Comissão
no âmbito dos processos da segunda fase devem ser-lhe apresentados, o mais tardar, três meses após a da-
ta do início do processo. A Comissão pode, em circunstâncias excepcionais, prorrogar este prazo de três
meses. AComissão teve de adoptar uma posição sobre a questão da prorrogação do prazo legal para acei-
tar compromissos no âmbito de processos da segunda fase por duas vezes em 1999.

(1) Regulamento (CE) n.º 447/98 da Comissão, de 1 de Março de 1998, relativo às notificações, prazos e audições
previstos no Regulamento (CEE) n.º 4064/89 do Conselho relativo ao controlo das operações de concentração
de empresas.
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No processo Telia/Telenor, a Comissão anuiu aceitar os compromissos apresentados uma semana após
o termo do prazo legal para o efeito. Ao tomar esta decisão, a Comissão teve em conta que as
empresas notificantes se defrontavam com condicionalismos adicionais e excepcionais para a
apresentação dos compromissos propostos. Estes condicionalismos adicionais não se prendiam com
as estruturas de propriedade das empresas enquanto tal, mas com o facto de ser necessário consultar
os parlamentos sueco e norueguês antes da apresentação dos compromissos propostos. A Comissão
teve igualmente em consideração o facto de as partes já terem indicado quais os compromissos
suplementares que apresentariam no seu pedido de prorrogação, pedido esse que foi apresentado
dentro do prazo legal. Além disso, a Comissão registou a natureza clara dos compromissos propostos,
o que lhe permitiu proceder a uma análise completa e adequada da proposta alterada.

No âmbito do processo Airtours/First Choice, contudo, a Comissão rejeitou os compromissos
apresentados fora do prazo legal. A Comissão examinou um pacote de eventuais soluções propostas
pela Airtours um pouco antes do termo do prazo de três meses, mas estes compromissos foram
considerados inadequados. A Airtours procedeu a uma revisão subsequente da sua proposta, mas esta
foi apenas apresentada à Comissão após a cessação do prazo legal para a aceitação de compromissos.
Considerou-se que não havia quaisquer circunstâncias excepcionais que justificassem a prorrogação
do prazo neste caso. Na opinião da Comissão, a nova proposta não continha nada que não pudesse
ter sido incluído na versão inicial. Além disso, a fim de examinar a proposta revista, teria sido
necessário consultar terceiros e colaborar com os Estados-Membros, não podendo tal ser efectuado
no curto período remanescente do prazo legal para a tomada de uma decisão final.

Estes dois processos ilustram as dificuldades relacionadas com a prorrogação do prazo para a
aceitação de compromissos. O n.º 2 do artigo 18.º pretende conciliar duas necessidades igualmente
importantes: em primeiro lugar, a necessidade de examinar de forma adequada os compromissos
apresentados pelas partes à Comissão, Estados-Membros e terceiros interessados num prazo razoável
e, em segundo, a necessidade de ter em conta, de forma consentânea com o princípio da
proporcionalidade, situações específicas que justificam uma redução do prazo considerado necessário
para realizar essa análise. A Comissão deve igualmente trabalhar em estreita colaboração com o
Comité Consultivo dos Estados-Membros, podendo vir a ser igualmente necessário um período para
negociar eventuais alterações necessárias. Além disso, a Comissão deve respeitar os procedimentos
internos conducentes à adopção de uma decisão final pelo Colégio de Comissários no prazo legal de
quatro meses. Por conseguinte, se não houver circunstâncias excepcionais, o prazo de três meses será
considerado no futuro como o prazo derradeiro para a apresentação de compromissos nos processos
da segunda fase. A Comissão indicou as razões para impor este prazo no seu projecto de comunicação
relativa aos compromissos, que foi divulgado ao público em geral com vista à apresentação de
observações, antes do processo Airtours/First Choice.

4. N.º 4 do artigo 2.º

184. As alterações introduzidas no Regulamento das Concentrações, que entraram em vigor em 1 de
Março de 1998, alargaram o âmbito de aplicação do regulamento por forma a incluir as empresas comuns
de pleno exercício com carácter de cooperação. Nos termos do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento das
Concentrações, uma empresa comum que tenha por objecto ou efeito a coordenação do comportamento
concorrencial das suas empresas-mãe deve ser igualmente examinada em conformidade com os critérios
enunciados nos n.os 1 e 3 do artigo 81.º do Tratado CE. Em 1999 foram investigados 19 processos deste
tipo, tendo sido tomadas 15 decisões. Quatro projectos de cooperação foram apenas autorizados após a
apresentação de compromissos pelas partes.



185. No processo BT/AT&T (113), um processo da segunda fase, havia o risco de coordenação das
empresas-mãe entre a ACC, uma filial a 100% da AT&T, a BT e a Telewest, em que a AT&T, através da
TCI, tem uma participação de 22% e no que respeita à distribuição dos serviços da AT&T/Unisource no
Reino Unido. A Comissão manifestou preocupações quanto à possibilidade de a empresa comum
conduzir à coordenação do comportamento concorrencial das partes. No intuito de eliminar estas
preocupações, a AT&T propôs-se alienar a ACC UK. A AT&T comprometeu-se igualmente a assegurar
uma maior separação estrutural entre a AT&T e a Telewest. Além disso, a AT&T comprometeu-se a
facultar a outro distribuidor a possibilidade de proceder à distribuição dos serviços AUCS (isto é,
serviços de telecomunicações globais prestados pela empresa AUCS, uma empresa comum entre a AT&T
e a Unisource) no Reino Unido, uma vez que a AT&T UK será liquidada. A Comissão declarou a
concentração compatível com o mercado comum, sob reserva da observância integral destes
compromissos.

186. No processo que envolvia a Skandia, a Storebrand e a Pohjola (114), no sector dos seguros, a
Comissão aprovou igualmente a empresa comum, após a apresentação de compromissos. A Comissão
concluiu que a operação apenas teria repercussões negligenciáveis sobre a concorrência nos países
nórdicos, à excepção da Noruega, em que a Skandia detém uma presença significativa no mercado
através da Vesta, uma filial a 100% da Skandia P&C Insurance Company Ltd (publ). A fim de dissipar
as preocupações no plano da concorrência que resultavam das quotas de mercado globais da Storebrand
e da Vesta na Noruega, a Skandia aceitou alienar a sua filial Vesta Forsikring A/S nesse país, evitando
assim um novo reforço da posição de mercado da Storebrand.

187. No processo Alitalia/KLM (115), a Comissão autorizou a concentração no decurso da investigação
de primeira fase, atendendo aos importantes compromissos apresentados pelas partes no sentido de
promover a entrada de novos concorrentes em duas ligações entre aeroportos centrais, a saber,
Amesterdão-Milão e Amesterdão-Roma, em relação às quais a Comissão tinha considerado que a aliança
entre a Alitalia e a KLM teria conduzido à criação de um monopólio. No intuito de eliminar estas
preocupações, a Alitalia e a KLM propuseram um conjunto de medidas destinadas a facilitar a entrada
no mercado, em consonância com decisões anteriores tomadas no sector dos transportes aéreos (ver
capítulo I, secção C, ponto 4). Os vastos compromissos apresentados incluíam o seguinte: um
compromisso de colocar faixas horárias à disposição dos novos operadores nas ligações em causa (até
336 faixas horárias semanais); um compromisso de reduzir a frequência dos voos das partes nas ligações
Amesterdão-Milão e/ou Amesterdão-Roma aquando do início de actividades por parte de um novo
operador; um compromisso de celebrar acordos «interline» com o novo operador, conferindo aos
eventuais novos operadores a oportunidade de participarem nos programas de «Passageiro frequente» da
KLM e da Alitalia; um compromisso no sentido de se absterem de vincular as agências de viagem e as
empresas em Itália e nos Países Baixos, respectivamente, às companhias aéreas em causa através de
sistemas de fidelidade ou outros sistemas de descontos; e um compromisso com vista a assegurar que,
após a penetração de uma companhia aérea concorrente na(s) ligação(ões) em causa, o primeiro ecrã do
sistema informatizado de reserva não seja preenchido com os voos da aliança e os consumidores sejam
informados dos mecanismos exactos em matéria de partilha de códigos.

188. A empresa comum com carácter de cooperação entre a Fujitsu e Siemens (116) foi autorizada, sob
reserva da observância de determinados compromissos por parte das empresas. A referida operação
conjuga as actividades europeias da Siemens e Fujitsu com vista ao desenvolvimento, fabrico e venda
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(113) Processo n.º JV.15.
(114) Processo n.º JV.21.
(115) Processo n.º JV.19.
(116) Processo n.º JV.22.
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Caixa 9: Coimas aplicadas pela apresentação na notificação de informações incorrectas ou
deturpadas

Uma importante evolução a registar a nível do controlo das operações de concentração consistiu no
facto de, pela primeira vez, a Comissão ter aplicado coimas às empresas devido à apresentação de
informações incorrectas ou susceptíveis de induzir em erro nas suas notificações ou no decurso das
investigações subsequentes. O Regulamento das Concentrações prevê que a Comissão pode aplicar
coimas no montante de 1 000 a 50 000 euros sempre que uma empresa apresente, deliberada ou
negligentemente, informações inexactas ou deturpadas numa notificação ou numa resposta a um
pedido de informação.

AComissão aplicou coimas a quatro empresas por terem infringido o disposto no Regulamento das Con-
centrações. Em Fevereiro de 1999, a Deutsche Post AG notificou o seu projecto de aquisição do controlo
exclusivo do serviço alemão de entregas rápidas, a trans-o-flex GmbH. ADeutsche Post declarou que tin-
ha adquirido uma participação minoritária na trans-o-flex em 1997, mas a notificação continha factos que
apontavam para uma aquisição do controlo exclusivo já nessa data. Se assim fosse, a Comissão não teria
competência para examinar a operação tal como notificada em 1999, devendo, ao invés, a análise da aqui-
sição da referida participação em 1997 ser realizada por uma série de autoridades nacionais. Com base
nestes elementos, a Comissão solicitou informações adicionais à Deutsche Post e outras empresas sobre
a operação realizada em 1997. No decurso desta investigação verificou-se que a Deutsche Post tinha pres-
tado deliberadamente informações incorrectas e deturpadas à Comissão. A investigação da Comissão
apurou que a Deutsche Post tinha exercido um controlo sobre a trans-o-flex desde 1997 através do seu
maior accionista, uma empresa denominada Industrial Information. ADeutsche Post cometeu assim uma
grave infracção a duas disposições do Regulamento das Concentrações. AComissão aplicou, por conse-
guinte, duas coimas distintas, no montante máximo autorizado de 50 000 euros ao abrigo do Regulamen-
to das Concentrações, uma por cada infracção.

A Comissão aplicou igualmente uma coima à KLM pela apresentação de informações incorrectas e
deturpadas. A KLM notificou a Comissão do seu projecto de aquisição da Martinair em Setembro de
1998. A notificação foi subsequentemente retirada. A operação foi novamente notificada à Comissão
em Dezembro de 1998, tendo sido abandonada em Maio de 1999, após a Comissão ter formulado
objecções a seu respeito. A Comissão deu início a um processo neste caso, uma vez que a KLM tinha
fornecido informações incorrectas na sua primeira notificação, de Setembro de 1998. Nessa
notificação, a KLM tinha apresentado informações incorrectas quanto aos destinos dos voos charter
da sua filial Transavia e retido informações relevantes quanto aos voos regulares da Transavia. Em
especial, a KLM tinha apresentado uma descrição incorrecta dos destinos da Transavia, não tendo
enumerado dez destinos importantes desta companhia aérea. A KLM apresentou as operações da

de equipamento informático e produtos conexos, incluindo PC, computadores portáteis, estações de
trabalho, servidores e sistemas de armazenamento. No entanto, a Comissão considerou que havia um
risco de cooperação entre as empresas-mãe no mercado financeiro de estações de trabalho. A fim de
eliminar as graves preocupações da Comissão do ponto de vista da concorrência nesse mercado, a
Siemens comprometeu-se a alienar a Siemens Nixdorf Retail e Banking Systems GmbH, uma filial que
desenvolvia actividades nesse mercado.

189. Os processos relativos a empresas comuns deste tipo pressupõem a aplicação do artigo 81.º e,
portanto, são na maior parte das vezes tratados pelas direcções Antitrust da DG Concorrência e não pela
Merger task force.



5. Remessas aos Estados-Membros

190. Nos termos do artigo 9.º do Regulamento das Concentrações, um processo pode ser remetido para
um determinado Estado-Membro se a operação de concentração apresentar o risco de criar ou reforçar
uma posição dominante em consequência da qual a concorrência efectiva será entravada de forma
significativa no mercado de um determinado Estado-Membro, que apresente todas as características de
um mercado distinto.

191. Em 1999 foram remetidos na íntegra três processos e dois a título parcial para os
Estados-Membros. Um pedido de remessa foi indeferido. No processo Rabobank-Beeck/Homann (117), a
Comissão deferiu um pedido de remessa apresentado pelas Autoridades de concorrência alemãs. O
processo, que incidia sobre o sector alemão de produtos alimentares, apresentava o risco de criar uma
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(117) Processo n.º IV/M.1461.

Transavia e da Martinair como assumindo um carácter «largamente complementar», ao passo que na
realidade ambas as companhias aéreas exploravam voos com destino para todo o Mediterrâneo. Além
disso, a KLM não informou a Comissão de que a Transavia explorava um importante número de voos
regulares com destino ao Mediterrâneo e vendia um número significativo de lugares nesses voos aos
operadores turísticos neerlandeses, apresentando assim uma descrição errónea das actividades da
Transavia. A Comissão considerou o comportamento da KLM como uma negligência grosseira, no
mínimo, tendo-lhe aplicado uma coima de 40 000 euros.

A Comissão decidiu aplicar uma coima no valor máximo de 50 000 euros à Sanofi e à Synthélabo (1),
pela apresentação de informações incorrectas. Neste caso, a Comissão teve de revogar a sua decisão
de autorização inicial, após ter detectado que as partes não tinham prestado informações relativas a
todas as suas actividades sobrepostas. A Comissão considerou que também havia possíveis
preocupações do ponto de vista da concorrência no domínio das substâncias estupefacientes, domínio
esse que as partes não tinham descrito na notificação. Quando se tornou evidente que a decisão de
autorização inicial se tinha baseado em informações incorrectas, a referida decisão foi revogada.
Posteriormente foi tomada uma nova decisão de autorização, na qual foi tida em consideração a
alienação das actividades da Synthélabo no domínio das substâncias estupefacientes.

Estas decisões sublinham a firme determinação da Comissão de velar pelo cumprimento integral, por
parte das empresas, das suas obrigações legais. Mediante a imposição de coimas nestes casos
específicos, a Comissão sublinha a importância que atribui ao requisito previsto no Regulamento das
Concentrações no sentido de fornecer informações completas e correctas. Isto revela-se essencial para
que a Comissão possa adoptar as suas decisões nos prazos curtos fixados para o efeito pelo
Regulamento das Concentrações, com pleno conhecimento de todos os factos relevantes. As
informações incorrectas ou deturpadas podem levar a Comissão a adoptar decisões incorrectas, com
repercussões potencialmente graves sobre as empresas e os consumidores na UE. Deste modo, a
Comissão continuará a aplicar de forma rigorosa as suas regras processuais e a aplicar coimas em
caso de infracção a estas regras. Atendendo à gravidade da infracção das regras processuais no âmbito
das concentrações, a Comissão pondera igualmente a possibilidade de propor ao Conselho um
aumento dos montantes das coimas, que são actualmente bastante baixos.

(1) Processo n.º IV/M.1397.



posição dominante na Alemanha ou numa parte do seu território. Dado que este risco se circunscrevia a
um mercado distinto na Alemanha, a Comissão remeteu o caso para o Bundeskartellamt. A Comissão
concordou com a remessa para Espanha do processo Heineken/Cruzcampo (118), que dizia respeito à
distribuição de cerveja neste país. Os motivos da remessa prendiam-se com o facto de as questões de
concorrência terem uma dimensão regional ou nacional. A Comissão decidiu ainda remeter para as
autoridades nacionais francesas a proposta de concentração notificada por dois produtores de sal em
França, a Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) e a MDPA/SCPA (119). A empresa
comum projectada apresentava o risco de criar ou reforçar uma posição dominante no mercado do sal
para eliminação da neve no nordeste de França. Neste sector, a dimensão dos mercados geográficos é
limitada pela elevada proporção dos custos de transporte no preço final do sal. Uma análise inicial dos
mercados revelava que o nordeste de França podia ser definido como um mercado distinto. De igual
forma, as outras regiões francesas que utilizavam o sal para eliminação da neve eram susceptíveis de
serem afectadas pela operação. Com base nestes elementos, a Comissão decidiu remeter o processo às
autoridades francesas. Também a aquisição da Petrofina pela Total foi examinada parcialmente pelas
autoridades de concorrência francesas. Estas últimas examinaram os efeitos da operação sobre a infra-
estrutura de armazenamento de petróleo no sul de França (isto é, Languedoc-Roussillon), área em que a
operação suscitava graves dúvidas. De igual modo, o processo Totalfina/Elf Aquitaine (120) foi
parcialmente investigado pelas autoridades francesas.

192. As autoridades de concorrência britânicas solicitaram a remessa de uma parte do processo
Exxon/Mobil, designadamente no que respeita à venda a retalho de carburantes no noroeste da Escócia.
No entanto, a Comissão tinha manifestado já preocupações no que se refere ao mercado de venda a
retalho de carburantes em todo o território do Reino Unido. Dado que o pedido de exame dos efeitos da
concentração no noroeste da Escócia era abrangido pelo âmbito destas averiguações, a Comissão decidiu
abordar estes aspectos no âmbito da sua análise global do mercado britânico de venda a retalho de
carburantes.

193. No processo EDF/London Electricity (121), as autoridades do Reino Unido solicitaram uma
remessa nos termos do n.º 4 do artigo 9.º As autoridades britânicas manifestaram a sua preocupação pelo
facto de a autoridade reguladora do sector da electricidade (Director General of Electricity Supply) dever
continuar a estar em condições de adoptar determinadas medidas a fim de assegurar uma transparência
a nível regulamentar e proteger os consumidores. No entanto, a Comissão considerou que o pedido
formulado nos termos do artigo 9.º não preenchia os critérios para a remessa de um processo a um
Estado-Membro, uma vez que a operação não reforçava uma posição dominante em qualquer dos
mercados distintos relevantes (n.º 2, alínea a), do artigo 9.º do Regulamento das Concentrações).

6. Decisões nos termos do artigo 21.º

194. No processo BSCH/A. Champalimaud (122), o Governo português opôs-se à operação, apesar de
a mesma ter sido aprovada pela Comissão. Através de duas decisões (20 de Julho e 20 Outubro de 1999,
respectivamente), a Comissão contrariou as medidas das autoridades portuguesas. As decisões foram
adoptadas em conformidade com o artigo 21.º do Regulamento das Concentrações, que confere à
Comissão competência exclusiva para analisar as operações de concentração de dimensão comunitária.
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(118) Processo n.º IV/M.1555.
(119) Processo n.º IV/M.1522.
(120) Processo n.º IV/M.1628.
(121) Processo n.º IV/M.1346.
(122) Processo n.º IV/M.1616.



Mediante estas decisões e, nomeadamente, a decisão final adoptada em 20 de Outubro de 1999, a
Comissão indicou que as medidas das autoridades portuguesas não podiam ser consideradas medidas de
protecção de interesses legítimos na acepção do artigo 21.º do Regulamento das Concentrações. Em
especial, estas decisões indicam que, uma vez que as medidas das autoridades portuguesas se basearam
na protecção de interesses nacionais e estratégicos, eram contrárias ao disposto no artigo 21.º do
Regulamento das Concentrações, devido ao facto de as autoridades portuguesas não as terem notificado
à Comissão e porque tais interesses não podiam ser considerados legítimos. A decisão declara igualmente
que os alegados interesses prudenciais invocados pelas autoridades portuguesas não podiam ser
considerados justificados.

195. Na primeira decisão de 20 de Julho de 1999, tomada nos termos do artigo 21.º, a Comissão
solicitou a suspensão da decisão do ministro das Finanças português de oposição à operação e das
medidas daí decorrentes, como a suspensão dos direitos de voto do BSCH e de A. Champalimaud na
Mundial Confiança. A Comissão decidiu subsequentemente dar início a um procedimento acelerado de
infracção contra Portugal pela não suspensão das medidas adoptadas contra a operação
BSCH/Champalimaud. Esta decisão era necessária para obter uma rápida resolução do problema. A
operação entre o BSCH e António Champalimaud, embora autorizada ao abrigo das regras de
concentração comunitárias, não se podia realizar. Além disso, o Banco Comercial Português anunciou a
intenção de lançar uma oferta de aquisição sobre as empresas do grupo Champalimaud, o que exigia uma
rápida clarificação da situação jurídica respeitante ao controlo destas empresas.

196. O BSCH e o Sr. António Champalimaud celebraram subsequentemente um novo acordo em
substituição do anterior. Esta operação foi notificada nos termos do Regulamento das Concentrações,
prevendo-se que não haja oposição das autoridades portuguesas. Este caso assume grande importância
para o direito comunitário e para os meios empresariais, uma vez que revela que a Comissão pode
intervir rapidamente e de forma decisiva para afirmar a sua competência exclusiva no domínio das
concentrações. Além disso, este caso sublinha a importância das operações transnacionais nos sectores
financeiro e bancário.

197. No processo EDF/London Electricity, para além de apresentarem um pedido nos termos do artigo
9.º, as autoridades britânicas apresentaram igualmente um pedido de reconhecimento de determinados
«interesses legítimos», na acepção do n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento das Concentrações. O n.º 3
do artigo 21.º prevê que os Estados-Membros podem tomar medidas apropriadas para garantir a
protecção de interesses legítimos para além dos contemplados no Regulamento das Concentrações, desde
que esses interesses sejam compatíveis com os interesses gerais e com as demais normas do direito
comunitário. São expressamente considerados interesses legítimos a segurança pública, a pluralidade dos
meios de comunicação social e as regras prudenciais. Quaisquer outros interesses públicos devem ser
comunicados à Comissão pelo Estado-Membro em causa e ser por ela reconhecidos, após a análise da
sua compatibilidade com o direito comunitário, antes de as referidas medidas poderem ser tomadas.

198. As autoridades britânicas argumentaram que o Reino Unido tinha um interesse público em manter
a integridade do sistema regulador aplicável ao sector da electricidade. O Reino Unido considerava ser
de interesse público a possibilidade de introduzir alterações à licença atribuída a uma empresa pública
de fornecimento de electricidade, mesmo nos casos em que essa empresa é parte numa concentração com
dimensão comunitária. O Reino Unido propôs, por conseguinte, a introdução de alterações à licença da
London Electricity. A Comissão concluiu, todavia, que não havia qualquer necessidade de reconhecer
um «interesse legítimo», dado que a alteração proposta pela autoridade reguladora britânica do sector da
electricidade (Director General of Electricity Supply — DGES) no que respeita à licença da London
Electricity representava a aplicação de disposições regulamentares do direito nacional, visando as
referidas alterações não a operação de concentração em si, mas o comportamento das partes na
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concentração após a operação, com o objectivo de assegurar que a autoridade reguladora pudesse
continuar a desempenhar as suas funções neste domínio.

7. Revogação de uma decisão da Comissão

199. No processo Sanofi/Synthélabo, a Comissão revogou a sua decisão de autorização de 15 de Março
de 1999 em conformidade com o n.º 3, alínea a), do artigo 6.º do Regulamento das Concentrações. Após
ter recebido as observações de terceiros, a Comissão teve de examinar eventuais problemas do ponto de
vista da concorrência no domínio das substâncias estupefacientes que as partes não tinham descrito na
sua notificação. Por conseguinte, considerou-se que a decisão da autorização se baseara em informações
incorrectas, tendo sido posteriormente aplicado às partes uma coima (ver caixa). Na sequência da decisão
de revogação, as partes apresentaram à Comissão as informações relevantes respeitantes às substâncias
estupefacientes e comprometeram-se, além disso, a alienar as actividades da Synthélabo neste domínio,
tendo a Comissão adoptado uma nova decisão de autorização.

8. Comunicações relativas a orientações

200. No âmbito do seu objectivo de assegurar a transparência e a clareza do controlo das operações de
concentração a nível comunitário, a Comissão tem vindo a adoptar nos últimos anos uma série de
comunicações para efeitos de orientação, referentes a diversos aspectos do Regulamento das
Concentrações. As referidas comunicações foram previamente objecto de uma ampla consulta junto dos
Estados-Membros e dos sectores profissionais e forenses antes da sua adopção final pela Comissão. Em
1999, realizaram-se exercícios de consulta deste tipo relativamente a projectos de comunicação (123). O
primeiro prendia-se com uma revisão da actual comunicação relativa às restrições directamente
relacionadas e necessárias à realização da operação de concentração que têm sido aplicadas desde a
entrada em vigor do Regulamento das Concentrações. A nova comunicação proposta tem em conta as
melhorias introduzidas na prática da Comissão desde essa data. O segundo constitui um importante
projecto de comunicação sobre os compromissos, que se tornaram um instrumento vital para resolver os
problemas de concorrência suscitados por um importante número de operações. A comunicação proposta
expõe os princípios gerais aplicáveis, sintetiza os principais tipos de compromissos adoptados até à data
e define os requisitos materiais e processuais para a apresentação de compromissos à Comissão e a sua
subsequente aplicação pelas partes em causa. A terceira comunicação incide sobre uma proposta de
simplificação dos processos de rotina notificados à Comissão. Isto revela-se essencial no intuito de
assegurar que os recursos da Comissão são utilizados da forma mais eficiente possível. A comunicação
proposta define e explica o procedimento simplificado, que prevê a aprovação dos processos de rotina
sem a adopção de uma decisão formal por parte da Comissão. Simultaneamente, foram introduzidas uma
série de salvaguardas a fim de garantir a segurança jurídica e a transparência. A Comissão tenciona
adoptar as três comunicações no primeiro semestre do ano 2000.
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(123) Os projectos de comunicações da Comissão relativas ao tratamento das restrições acessórias, aos compromissos
e ao procedimento simplificado no âmbito do Regulamento das Concentrações foram publicados no site da DG
Concorrência na Internet (http://europa.eu.int/comm/dg04/lawmerg/draft_notices/index.html).



C — Estatísticas
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Decisões finais [Regulamento (CEE) n.° 4064/89]

Decisões finais (artigo 66.° do Tratado CECA
— 1992-1999)

Notificações [Regulamento (CEE) n.° 4064/89]

Gráfico 4
Número de decisões finais adoptadas anualmente desde 1992 e número de notificações
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Gráfico 5
Repartição por tipos de operações (1992-1999)
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III — AUXÍLIOS ESTATAIS

A — Política geral

201. O ano de 1999 foi marcado, no contexto da renovação da Comissão, por uma firme vontade de
continuidade no que se refere ao rigor do controlo dos auxílios estatais, sob todas as suas formas, com
o objectivo claro de reduzir ainda mais o montante de auxílios concedidos na Comunidade. Prosseguiram
as acções iniciadas nos anos anteriores em matéria de modernização, simplificação das regras
processuais, melhoria da transparência e concentração dos recursos nos processos importantes.

202. O Sétimo Relatório sobre os auxílios estatais na União Europeia (124), adoptado pela Comissão
em Março, abrange o período entre 1995 e 1997. Durante este período, os 15 Estados-Membros (EU-
15) concederam, em média anual, 95 mil milhões de euros de auxílios estatais ao sector transformador,
agricultura, pesca, carvão, transportes e serviços financeiros.

(em euros)

1993-1995 1995-1997 1995-1997

Zona geográfica EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)

Montante de auxílio global (em milhões) 101 464 88 466 95 064

Montante dos auxílios ao sector transformador 41 809 36 365 37 680
(em milhões)

Auxílio por assalariado 1 460 1 298 1 261

(*) Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e
Reino Unido.

(**) Eur-12 + Áustria, Finlândia e Suécia.

Globalmente, registou-se uma baixa significativa de 13% relativamente ao período entre 1993 e 1995
(EU-12). Apenas no que se refere ao sector transformador, foram concedidos 38 mil milhões de euros
de auxílios, ou seja, 2,8% do valor acrescentado (EU-15). Por trabalhador, o montante de auxílio passou
de 1 460 euros em 1993-1995 para 1 298 euros (EU-12) em 1995-1997.

203. No período entre 1995 e 1997, os objectivos regionais (125) representam 57% dos auxílios ao
sector transformador, enquanto os objectivos horizontais (126) e os sectores específicos (127)
correspondem, respectivamente, a 31% e 12%. De realçar, sobretudo, que os auxílios ad hoc concedidos
a empresas individuais se estabilizaram a partir de agora em cerca de 10% do montante total dos auxílios
ao sector transformador, enquanto os relatórios anteriores sublinhavam, inversamente, o seu aumento.

204. Todavia, apesar da sua baixa tendencial, o sétimo relatório realça a persistência de um elevado nível
absoluto de auxílios. O relatório realça igualmente as diferenças que existem entre os vários Estados-Mem-
bros no que se refere ao montante total de auxílios concedidos, nomeadamente quando são estes expressos
em percentagem do PIB ou em termos de auxílios por trabalhador. Tais diferenças deverão continuar a ser re-
duzidas. Consequentemente, deverá ser mantida uma política de auxílios estatais rigorosa, acompanhada de
um mecanismo de controlo adaptado, a fim de reforçar a competitividade da Comunidade nos mercados
mundiais e de retirar todo o partido do mercado único e da União Económica e Monetária.
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(124) COM(1999) 148 final de 30 de Março de 1999.
(125) Regiões abrangidas pelo n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado CE.
(126) Investigação e desenvolvimento, ambiente, PME, comércio, poupança de energia e outros objectivos

(principalmente auxílios de emergência e à reestruturação).
(127) Construção naval, siderurgia, outros sectores.



1. A modernização do controlo dos auxílios estatais

205. A Comissão, com o apoio do Conselho, adoptou de há dois anos para cá medidas de diversos tipos
destinadas a modernizar as condições do controlo dos auxílios estatais. Um dispositivo de conjunto,
coerente e eficaz proporciona à Comissão um corpo legislativo e regulamentar que lhe oferece os meios
para concentrar as suas actividades nos processos com uma verdadeira incidência no mercado comum e
que reduz a carga administrativa para as empresas, garantindo simultaneamente a segurança jurídica e
reforçando a transparência.

206. Assim, o regulamento processual (128), que explicita as regras de execução do artigo 88.º, entrou
em vigor em 16 de Abril de 1999. Por um lado, explicita e codifica as práticas anteriores e a
jurisprudência do Tribunal de Justiça, por exemplo em termos de prazo de tomada de decisão pela
Comissão, de definição de auxílios existentes ou de novos auxílios, de auxílios aplicados de forma
abusiva, de auxílios individuais ou de regimes de auxílios e de direitos das partes interessadas. Este
regulamento permitirá uma melhor compreensão das regras em matéria de auxílios estatais.

207. Por outro lado, o regulamento processual reforça o controlo dos auxílios. Confere meios de acção
suplementares à Comissão, nomeadamente no que se refere à recuperação de um auxílio ilegal e
incompatível. Desta forma, enquanto a recuperação dos auxílios incompatíveis registava frequentemente
atrasos devido a recursos interpostos junto dos órgãos jurisdicionais nacionais e europeus, o regulamento
processual estabelece que, a partir de agora, os Estados-Membros tomam todas as medidas previstas nos
respectivos sistemas jurídicos, incluindo medidas provisórias, para permitir uma execução imediata e
efectiva da decisão de recuperação. Todas as empresas dos Estados-Membros deverão assim ser tratadas
da mesma forma no que se refere ao reembolso dos auxílios incompatíveis. Além disso, a Comissão pode
efectuar controlos no local quando tem sérias dúvidas quanto ao respeito de uma decisão individual. Por
último, em caso de aplicação abusiva de um auxílio, ou seja, quando um auxílio é utilizado pelo
beneficiário em violação de uma decisão da Comissão, esta tem o direito de dar início ao procedimento
previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado.

208. Por último, o regulamento processual tende a introduzir uma certa aceleração dos procedimentos
quando, por exemplo, se refere a um prazo de tomada de decisão no caso de uma decisão final no âmbito
de um procedimento previsto no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE ou ainda quando fixa um quadro
rigoroso para a apresentação de pedidos de informações adicionais pela Comissão e para as respostas
enviadas pelos Estados-Membros, no âmbito da análise de um caso.

209. Outro elemento de modernização do controlo dos auxílios estatais introduzido pelo Regulamento
(CE) n.º 994/98, de 7 Maio de 1998, consiste na possibilidade de a Comissão adoptar regulamentos de
isenção por categoria no que se refere aos auxílios estatais. Estes regulamentos podem declarar certas
categorias de auxílios estatais compatíveis com o Tratado desde que preencham determinadas condições,
isentando-as da obrigação de notificação prévia e da aprovação da Comissão. Em 28 Julho, a Comissão
adoptou três projectos de regulamentos de isenção por categoria relativos aos auxílios estatais a pequenas
e médias empresas, aos auxílios à formação e à regra de minimis. Os regulamentos estabelecem regras
claras que seguem os princípios definidos nas orientações e enquadramentos comunitários em matéria
de auxílios estatais. O principal objectivo da Comissão consiste em libertar recursos, deixando de
analisar um elevado número de processos normais, cuja compatibilidade com as regras comunitárias não
é normalmente problemática. Tal permitirá aumentar a eficácia e dará aos serviços da Comissão uma
maior margem de manobra para se concentrar nos processos importantes. Os Estados-Membros
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(128) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução
do artigo 93.º do Tratado; JO L 83 de 27.3.1999.



assumirão maiores responsabilidades na aplicação das regras em matéria de auxílios estatais da
Comunidade Europeia. As empresas beneficiarão de uma simplificação administrativa e de uma maior
transparência. Em 24 e 25 de Novembro o Comité Consultivo em matéria de auxílios estatais (composto
por representantes dos Estados-Membros) foi consultado sobre estes projectos.

210. Em 30 de Março (ver infra), a Comissão decidiu apresentar uma proposta (129) de alteração da
Directiva «Transparência» (130). Em 24 de Novembro, a Comissão adoptou uma comunicação sobre as
garantias públicas (131) em que define a sua posição relativamente aos auxílios estatais concedidos sob
forma de garantia (ver infra). Além disso, a Comissão adoptou em 8 de Julho, numa perspectiva de
reforço do controlo, as novas orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à
reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (132) (ver infra). A vigência do enquadramento
comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente (133), que tinha entrado em vigor em 1994,
terminou em 31 de Dezembro de 1999. A Comissão adoptou em Dezembro uma decisão (134) que
prorroga o período de vigência deste enquadramento até 30 Junho de 2000. Por último, a Comissão
adoptou, em 7 de Julho, uma comunicação relativa às taxas de referência e de actualização (135),
sobretudo para adaptar as regras na matéria à introdução do euro. Assim, para os 11 países da zona do
euro, a taxa de referência é a partir de agora a mesma, igual à média das taxas swap interbancárias a
cinco anos, majorada de um prémio de 75 pontos de base.

2. Auxílios estatais e política fiscal

211. Existe um consenso generalizado quanto à necessidade de lutar contra a concorrência fiscal prejudi-
cial. Tal como previsto nas conclusões do Conselho dos Ministros da Economia e das Finanças de 1 de De-
zembro de 1997, no âmbito dos trabalhos do grupo «código de conduta» (136), foram identificadas cerca de
280 medidas como potencialmente prejudiciais. Na sequência de uma análise aprofundada destas medidas
efectuada por este grupo, 66 de entre elas foram qualificadas como prejudiciais, na acepção do código de con-
duta. É óbvio que os critérios utilizados para determinar o carácter prejudicial ou não das medidas no âmbi-
to do código de conduta podem diferir dos utilizados no âmbito do exame ao abrigo do n.º 1 do artigo 87.º do
Tratado CE. Consequentemente, a Comissão estudou atentamente o conjunto destas medidas, em conformi-
dade com a sua comunicação sobre a aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas que res-
peitam a fiscalidade directa das empresas (137). Foram já apresentados aos Estados-Membros pedidos de in-
formação complementar relativamente a cerca de 50 medidas. As medidas restantes serão, proximamente,
objecto de um exame aprofundado.

212. Para além desta iniciativa geral, a Comissão encerrou o processo de investigação formal
relativamente ao regime de concessão de auxílios estatais aos inquilinos não residenciais de edifícios
situados na Customs House Docks Area (CHDA) em Dublim (138) após as Autoridades irlandesas terem
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(129) JO C 377 de 29.12.1999.
(130) 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 29.7.1980.
(131) JO C 71 de 11.3.2000.
(132) JO C 288 de 9.10.1999.
(133) JO C 72 de 10.3.1994.
(134) JO C 14 de 19.1.2000.
(135) JO C 241 de 26.8.1999.
(136) JO C 2 de 6.1.1998.
(137) JO C 384 de 10.12.1998.
(138) Processo C 1/99 (ex-NN 133/99), ainda não publicado.



limitado o prazo potencial de concessão das isenções fiscais previstas pelo regime, a favor dos inquilinos,
de 2010 para 2003. A decisão estabelece que as isenções fiscais constituem auxílios ao funcionamento
quando libertam uma empresa de despesas que esta deveria normalmente suportar na sua gestão corrente
ou em relação a actividades habituais. O carácter duradouro dos auxílios ao funcionamento, em especial,
levou a concluir que tais auxílios não devem, em princípio, ser autorizados relativamente a custos
periódicos que se mantêm por um período significativo depois de uma região deixar de beneficiar do
estatuto do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º Além disso, enquanto regimes de auxílio, as isenções fiscais
periódicas estão sujeitas ao procedimento das medidas adequadas previsto no n.º 1 do artigo 88.º do
Tratado CE.

213. No caso dos auxílios fiscais ao investimento em Portugal (139), a Comissão considerou
compatíveis com o mercado comum auxílios com uma intensidade limitada relativamente aos custos de
realização dos projectos subvencionados, concedidos a fim de incentivar as empresas a procederem a
determinados investimentos. O regime em causa estabelece regras transparentes que permitem
quantificar as vantagens recebidas por cada empresa. Estes auxílios não diferem de uma subvenção e
podem beneficiar das derrogações regionais previstas no n.º 3, alíneas a) e c), do artigo 87.º do Tratado,
em conformidade com o ponto 31 da comunicação da Comissão sobre a aplicação das regras relativas
aos auxílios estatais às medidas que respeitam a fiscalidade directa das empresas (140).

3. Directiva «Transparência»

214. A Comissão adoptou em 30.3.1999 um projecto de alteração (141) da Directiva 80/723/CEE (142)
(a Directiva «Transparência»). Na sua actual redacção, esta directiva permite que a Comissão investigue
as relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas. Exige que as autoridades
públicas prestem anualmente informações à Comissão no que se refere às empresas do sector
transformador e, a pedido da Comissão, no que se refere às outras empresas.

215. A alteração proposta tornou-se necessária à luz da liberalização progressiva do mercado na Europa.
Durante os últimos anos, a Comissão tem-se visto confrontada com um número cada vez maior de denúncias
relativas ao comportamento de empresas que detêm direitos especiais ou exclusivos e/ou recebem paga-
mentos de compensação por prestarem serviços de interesse económico geral, mas que também operam em
concorrência com outras empresas. Para tratar estas denúncias à luz das regras em matéria de auxílios esta-
tais, a Comissão teve de determinar se os auxílios estatais são ou não compatíveis com o mercado comum ou
susceptíveis de beneficiarem da derrogação prevista no n.º 2 do artigo 86.º do Tratado CE.

216. Com esta alteração pretende-se introduzir uma maior transparência nas contas das empresas
(privadas e públicas) que desenvolvem estes tipos de actividades. Não se aplica aos sectores para os quais
outro instrumento comunitário exija já a separação das contas (143), a casos em que o serviço de interesse
económico geral e/ou o direito especial ou exclusivo tenha sido atribuído através de um processo aberto
e transparente e a empresas com um volume de negócios líquido total anual inferior a 40 milhões de
euros.
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(139) Processo N 97/99; JO C 375 de 24.12.1999.
(140) JO C 384 de 10.12.1998.
(141) JO C 377 de 29.12.1999.
(142) 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 29.7.1980.
(143) Por exemplo, serviços postais, sectores das telecomunicações ou da electricidade, segundo as directivas

relevantes.



4. Comunicação sobre as garantias estatais

217. A Comissão adoptou em 24 de Novembro a «comunicação relativa à aplicação dos artigos 87.º e
88.º do Tratado CE aos auxílios estatais sob a forma de garantias» (144). A Comissão tenciona tornar a
sua política nesta área o mais transparente possível, garantindo a previsibilidade das suas decisões e um
tratamento equitativo. O documento não estabelece novas regras, mas apresenta os princípios de
avaliação actualmente aplicados.

218. As garantias públicas são normalmente associadas a um empréstimo ou a outra obrigação
financeira contraídos por um mutuário junto de um mutuante e podem ser concedidas enquanto garantia
individual ou no âmbito de um regime de garantias. Caso esteja envolvido um auxílio, este é na maior
parte dos casos concedido ao mutuário que pode obter fundos a custos inferiores ao que seria possível
sem a garantia. A comunicação explica a forma como deverá ser calculado o elemento de auxílio de uma
garantia, apresentando diversos métodos para o efeito.

219. Em determinadas circunstâncias (por exemplo se uma garantia for concedida posteriormente,
relativamente a um empréstimo existente, sem que as suas condições sejam alteradas), poderá também
existir um auxílio ao mutuante, o que terá de ser analisado numa base casuística.

220. A comunicação estabelece igualmente determinadas condições em presença das quais a Comissão
presume a priori que uma garantia não implica qualquer elemento de auxílio. Estas condições incluem
o facto de o mutuário não ter dificuldades financeiras e poder, em princípio, obter um empréstimo em
condições normais nos mercados financeiros, o facto de a garantia estar ligada a uma transacção
financeira específica, ser efectuada relativamente a um montante máximo fixo, não cobrir mais de 80%
do montante do empréstimo e ser remunerada ao preço de mercado. Aplicam-se os mesmos princípios
aos regimes de garantias, incluindo o facto de o prémio pago pelas empresas beneficiárias dever ser
calculado de forma a tornar, tanto quanto possível, o regime auto-suficiente em termos financeiros.
Contudo, esta enumeração não significa que, caso não estejam preenchidas todas estas condições, as
garantias incluam automaticamente auxílios estatais.

221. A comunicação não aborda a questão da compatibilidade. Neste contexto, aplicam-se as mesmas
regras do que para os auxílios estatais sob outras formas.

222. O princípios explicitados na comunicação aplicam-se a todas as formas de garantias públicas,
independentemente de serem regidas por um contrato ou por lei. A Comissão considera também como
auxílios sob forma de garantia as condições de financiamento mais favoráveis obtidas por empresas cujo
estatuto legal lhes proporciona uma garantia estatal explícita ou uma cobertura de prejuízos por parte do
Estado. O mesmo se aplica à aquisição, por parte do Estado, de uma participação numa empresa, caso
seja aceite uma responsabilidade ilimitada em vez da habitual responsabilidade limitada.

223. Além disso, a comunicação explica as consequências da não notificação dos auxílios estatais sob
forma de garantias. As garantias são diferentes das restantes medidas de auxílio estatal (por exemplo
subvenções), uma vez que, no caso de uma garantia, o Estado estabelece uma relação jurídica não só
com o beneficiário, mas também com terceiros, ou seja, o mutuante do empréstimo que é garantido pelo
Estado. Consequentemente, tem de se determinar em que medida o facto de um auxílio estatal ter sido
concedido ilegalmente tem também consequências para esses terceiros. Contudo, trata-se de uma matéria
a apreciar nos termos da legislação nacional.
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B — Conceito de auxílio

224. Qualquer medida estatal que satisfaça os parâmetros estabelecidos no n.º 1 do artigo 87.º do
Tratado CE é um auxílio estatal e pode ser incompatível com o mercado comum. Mais especificamente,
para ser abrangido pelo n.º 1 do artigo 87.º, o auxílio deve: a) ser concedido pelo Estado ou ser
proveniente de recursos estatais; b) proporcionar uma vantagem económica ao beneficiário; c) ser
concedido de forma selectiva a «certas empresas» ou «certas produções», provocando uma distorção da
concorrência; e d) afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros. A forma de concessão do
auxílio (subvenção, bonificação de juros, isenção fiscal, garantia de empréstimo, etc.) não é relevante
para efeitos da sua apreciação nos termos do n.º 1 do artigo 87.º

225. A classificação de uma medida estatal como auxílio estatal na acepção do n.º 1 do artigo 87.º é
importante para as autoridades nacionais, uma vez que dessa qualidade resulta uma obrigação, nos
termos do n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE e do artigo 2.º do regulamento processual (145), de
notificação da medida projectada à Comissão. Os potenciais beneficiários dos auxílios têm também o
maior interesse em disporem de orientações sobre a definição de auxílios estatais, uma vez que devem
analisar a legalidade dos auxílios que podem receber. Se um Estado-Membro tiver quaisquer dúvidas
quanto ao carácter de auxílio de uma medida projectada, é vivamente aconselhável que tal medida seja
notificada à Comissão. Caso contrário, o beneficiário assume o risco de poder ter de reembolsar o auxílio
recebido, acrescido de juros.

1. Origem dos recursos

226. Para ser classificada como auxílio, a medida de apoio deve provir de recursos estatais. No
processo Kinderkanal e Phoenix (146), a Comissão chegou à conclusão de que as taxas de televisão
cobradas na Alemanha a cada proprietário de um aparelho de televisão deveriam ser consideradas como
fundos estatais. São obrigatórias e têm de ser pagas independentemente de o telespectador ver realmente
os programas dos organismos públicos de radiodifusão. Os fundos são cobrados e distribuídos ao abrigo
de regulamentação estatal.

227. Da mesma forma, a Comissão considerou como fundos públicos os montantes que os notários
franceses nas áreas rurais têm de depositar no Crédit Agricole (147). Segundo a legislação francesa, estes
notários são obrigados a depositar os fundos que recebem dos seus clientes, relativos a transacções que
têm de ser celebradas por notários, no Crédit Agricole. Os notários recebem a título de contrapartida uma
comissão de 1% por esses depósitos. A Comissão realçou que o Estado-Membro, utilizando o seu poder
discricionário, concedia direitos exclusivos ao Crédit Agricole para receber recursos financeiros e que
esses fundos provêm dos notários que, em França, são funcionários ministeriais sob autoridade pública.
Consequentemente, a Comissão concluiu que os montantes depositados pelos notários devem ser
considerados como recursos estatais.

228. Na Decisão Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA e Dornier Luftfahrt
GmbH (148) de 17 de Junho, o Tribunal de Justiça realçou que um processo de insolvência especial poderia
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constituir um encargo para os recursos estatais. Uma autorização para continuar a prosseguir a actividade
económica ao abrigo de uma protecção especial poderia envolver um encargo adicional para as autoridades
públicas, caso o Estado ou os órgãos públicos estivessem entre os principais credores da empresa em difi-
culdade. Aempresa beneficiaria de vantagens a expensas do Estado, tais como uma garantia estatal, uma ta-
xa de imposto reduzida, a isenção da obrigação de pagar coimas ou uma remissão de facto da dívida pública.

2. Vantagem para uma empresa ou empresas

229. É a vantagem económica de que uma empresa beneficia através de uma medida de auxílio estatal
que pode provocar uma distorção da concorrência na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE. Esta
vantagem pode ser conferida através de quaisquer meios e circunstâncias e não resulta do funcionamento
do mercado. Quando não existe uma vantagem deste tipo, a medida não constitui um auxílio. Desta
forma, a Comissão concluiu que a redução dos direitos de concessão de uma empresa de radiodifusão
pública não constitui um auxílio (149). Esta redução não conferiu uma vantagem a esta empresa uma vez
que, neste caso específico, apenas reduziu a vantagem dos seus concorrentes privados que pagavam
direitos ainda inferiores. Também num processo em que uma empresa vinícola espanhola recebeu
auxílios para a restauração de um mosteiro histórico de que era proprietária, a Comissão considerou não
estarem envolvidos quaisquer auxílios (150). Os edifícios não eram utilizados para as actividades
económicas da empresa e o apoio recebido apenas cobriu uma pequena parte dos custos de restauro. A
Comissão concluiu que o beneficiário não obteve qualquer vantagem económica relacionada com as suas
actividades comerciais que pudesse provocar uma distorção da concorrência.

230. Segundo uma jurisprudência bem estabelecida, a redução parcial de encargos sociais para um
sector industrial específico constitui um auxílio na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE (151).
Em 5 de Outubro de 1999, o Tribunal de Justiça decidiu, na sua decisão relativa ao plano têxtil
francês (152), que existe igualmente uma vantagem quando o Estado concede uma redução dos encargos
sociais como compensação pelos custos adicionais que as empresas suportam na sequência de acordos
colectivos celebrados com os sindicatos. Estes acordos foram celebrados a título voluntário pelas
empresas em causa, com base numa avaliação económica efectuada pelas partes no acordo.

231. A vantagem nem sempre é aparente quando é concedida através de outros meios que não uma
subvenção directa. Na sua Comunicação sobre as garantias estatais (153), de 24 de Novembro de 1999,
a Comissão avaliou em que medida as garantias estatais podem constituir uma vantagem para as
empresas em causa. Quando a garantia é concedida em condições de mercado, a Comissão presume a
priori que não está incluído qualquer elemento de auxílio. Na Decisão Hoogovens-Usines Gustave
Boël (154), por exemplo, a Comissão concluiu que a intervenção das autoridades belgas no contexto da
aquisição da Hoogovens-Usines Gustave Boël pela Duferco tinha sido efectuada em condições de
mercado, não constituindo consequentemente um auxílio.

29.° REL. CON. 1999

XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL 95

(149) Processo NN 140/98, RAI SpA.
(150) Processo N 503/99; JO C 33 de 5.2.2000.
(151) Ver Tribunal de Justiça, processos 173/73 de 2 de Julho de 1974, Comissão/Itália, Colectânea, p. 709 e C-301/87

de 14 de Fevereiro de 1990, França/Comissão, Colectânea, p. I-307.
(152) Processo C-251/97, França/Comissão.
(153) SEC(1999) 1918, descrito no capítulo III, secção A, ponto 4, supra.
(154) Processo N 246/99; JO C 245 de 28.8.1999.



232. No processo Tubacex (155), contudo, o Tribunal de Justiça concluiu que, em determinadas circuns-
tâncias, as taxas de mercado dos empréstimos bancários não constituem o critério adequado para determinar
se foi concedida uma vantagem. O Tribunal defendeu que as taxas que um credor solicita ao conceder um di-
ferimento de pagamento são determinadas por outros critérios que não as taxas de mercado dos empréstimos
bancários. Neste caso, a intenção do credor não é tanto a de obter um lucro especial, mas apenas garantir a re-
cuperação do montante devido sem sofrer prejuízos, por exemplo devido à inflação. O Tribunal centrou-se
na questão do contexto em que a Comissão tem de apreciar a existência de um auxílio. A Fogasa, uma insti-
tuição sob supervisão do Ministério do Trabalho e da Segurança Social espanhol, tem a seu cargo o paga-
mento dos salários aos trabalhadores das empresas que não o podem fazer devido a uma situação de insol-
vência. O Tribunal defendeu que esta situação não pode ser comparada à concessão de empréstimos a em-
presas em dificuldade. As dívidas das empresas em causa iniciam-se automaticamente logo que a Fogasa as-
sume o pagamento dos salários. ATubacex está obrigada juridicamente a reembolsar estes montantes. Ape-
nas as modalidades de pagamento estão sujeitas a negociação. Por forma a quantificar possíveis elementos
de auxílio, a Comissão tem consequentemente que analisar uma situação de mercado comparável para de-
terminar uma taxa de juro de referência adequada. Assim, a Fogasa tem de ser comparada a um credor priva-
do que tente recuperar um empréstimo através da concessão de um diferimento e da negociação de condiçõ-
es de pagamento. O Tribunal defendeu que a Comissão tinha actuado incorrectamente ao comparar a taxa de
juro de 9%, que foi efectivamente paga, com as taxas de mercado normais para empréstimos bancários, em
vez de analisar as taxas que um credor privado numa situação comparável exigiria, e que seriam presumi-
velmente inferiores às taxas de mercado.

233. As condições em que as empresas públicas contratam serviços a empresas dependentes que
desenvolvem actividades no mercado podem também incluir auxílios estatais. Todavia, no processo
Sécuripost (156) a Comissão concluiu que as relações contratuais entre a La Poste francesa e a Sécuripost
estavam em conformidade com os preços de mercado, não conferindo consequentemente qualquer
vantagem económica à Sécuripost.

234. Uma situação específica de comparação do comportamento do Estado com as condições de mercado
são os casos em que o Estado injecta capital nas suas empresas. Nesta situação, a Comissão aplica o critério
do investidor privado, que lhe permite avaliar em que medida o Estado, ao conceder assistência a empresas
públicas ou privadas que são em parte sua propriedade, o faz em condições mais favoráveis do que um in-
vestidor privado em condições normais de mercado. Se tal acontecer, o comportamento do Estado implica
um auxílio na acepção do n.º 1 do artigo 87.º Esta abordagem foi confirmada pelo Tribunal de Primeira Ins-
tância (157). O Tribunal de Primeira Instância reconheceu, contudo, que mesmo no sector privado uma em-
presa-mãe pode, durante um período limitado, assumir os prejuízos das suas filiais. Este comportamento po-
de justificar-se pela intenção de apoiar a imagem do grupo ou de reorientar as suas actividades. Contudo, de-
verão existir, na opinião do Tribunal, perspectivas de que a filial volte a uma situação de rendibilidade. O in-
vestidor privado não poderia permitir-se, após anos de prejuízos contínuos, injectar mais capitais, o que im-
plicaria despesas superiores às que decorriam da liquidação da empresa. O princípio do investidor privado
aplica-se igualmente nos casos em que o Estado renuncia à remuneração do investimento que um investidor
privado exigiria. Na decisão Westdeutsche Landesbank, a Comissão concluiu que a taxa de investimento de
0,6% solicitada pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália era inferior ao nível que um investidor privado es-
peraria obter ao injectar tais fundos na base financeira de um banco. A renúncia a um rendimento adequado
constitui um auxílio (158).
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235. Em contrapartida, quando o Estado se limita a comprar um produto ou um serviço a uma empresa
a preços de mercado não proporciona a essa empresa qualquer vantagem discriminatória na acepção do
n.º 1 do artigo 87.º Consequentemente, a Comissão concluiu que o apoio público concedido a gestores
de infra-estrutura a fim de lhes permitir oferecer um certo serviço (por exemplo, construção e
funcionamento de estradas com portagens) não constitui um auxílio caso o gestor da infra-estrutura tenha
sido seleccionado através de um concurso público, não discriminatório e aberto à concorrência de todos
os proponentes efectivos e potenciais. Na opinião da Comissão, este procedimento constitui a melhor
forma de assegurar que o apoio público corresponde ao mínimo necessário para realizar o projecto,
reflectindo consequentemente o preço de mercado relativo à sua execução (159). Na ausência de um
concurso, a Comissão pode, em circunstâncias excepcionais, concluir que o financiamento do sector
público corresponde ao preço de mercado, caso o apoio estatal tenha sido avaliado por um perito
independente com base em indicadores de mercado e normas de avaliação geralmente aceites e que se
tenha determinado que constitui o preço mínimo a pagar por um determinado serviço ou mercadoria (160).

236. Num processo em que um Estado-Membro adquiriu junto de uma linha de «ferries» um número
predeterminado de talões de viagem por um preço predeterminado (161), o Tribunal de Primeira Instância
considerou que o preço não reflectia necessariamente o preço de mercado. O número de talões adquirido
foi superior ao número realmente utilizado em anos anteriores. Além disso, os talões apenas podiam ser
utilizados durante a época baixa, eliminando assim a necessidade de a linha de ferries ter possivelmente
de aumentar as suas capacidades durante a época alta. A transacção foi consequentemente considerada
como conferindo uma vantagem na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE.

3. Especificidade

237. Para determinar se uma medida constitui um auxílio, tem de ser estabelecida uma distinção entre
a situação em que o apoio é dirigido a determinadas empresas ou à produção de determinados bens, tal
como especificado no n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE, e a situação em que as medidas em questão
têm um impacto em todo o sector, são aplicáveis da mesma forma em todo o território do
Estado-Membro e se destinam a favorecer a economia no seu conjunto. Neste último caso, não existe
qualquer auxílio estatal na acepção do n.º 1 do artigo 87.º

238. Desta forma, a Comissão decidiu, em 11 de Maio, que uma medida fiscal neerlandesa,
amortização parcialmente acelerada para laboratórios de I&D, não constitui, enquanto medida fiscal de
carácter geral, um auxílio estatal (162). A medida permite que uma parte dos investimentos efectuados
num laboratório de I&D seja elegível para amortização acelerada. As autoridades neerlandesas não
possuem poderes discricionários relativamente à aplicação da medida. A medida não se destina a um
sector específico, estará à disposição de todas as empresas em condições de igualdade de acesso e não
tem qualquer âmbito regional ou local. Não apresenta assim qualquer especificidade.

239. Mas mesmo que a medida não se limite a um único sector poderá ser considerada específica. No
acórdão de 17 de Junho de 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA e Dornier
Luftfahrt GmbH (163) acima referido, o Tribunal de Justiça declarou que um processo especial de
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insolvência italiano, que constituía uma derrogação ao processo normal, deveria ser considerado como
uma medida específica. O Tribunal realçou que a legislação relevante se destinava a aplicar-se
selectivamente em benefício de grandes empresas industriais em dificuldade com avultadas dívidas
relativamente a determinadas categorias de credores, principalmente públicos. Realçou igualmente que
as decisões do ministro da Indústria no sentido de permitir que uma empresa em dificuldade beneficie
de um processo especial são influenciadas por considerações de política industrial nacional, sendo
consequentemente discricionárias. Nestas circunstâncias, esta legislação diz respeito a empresas
específicas. Também na decisão Déménagements-Manutention Transport SA (164), de 29 Junho de 1999,
o Tribunal sublinhou que, quando o organismo que concede a assistência financeira dispõe de uma
determinada margem de manobra que lhe permite escolher os beneficiários ou as condições em que a
assistência financeira é fornecida, não se pode considerar que a assistência constitua uma medida geral.

240. A Comissão considerou que um regime espanhol de crédito fiscal constituía um regime
específico, uma vez que se restringia aos grandes investidores. O investimento mínimo (15 milhões de
euros) exigido pelo regime como condição de elegibilidade era suficientemente elevado para, na prática,
limitar a sua aplicação a investimentos que envolvem a obtenção de grandes montantes de capital. Tal
não se justifica pela natureza ou pela estrutura global do sistema fiscal relativamente ao qual é
estabelecida uma excepção (165). O facto de apenas grandes investidores poderem candidatar-se ao
crédito fiscal, torna-o uma medida específica, o que por sua vez a classifica como auxílio estatal na
acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado (166).

241. Em 17 de Junho, o Tribunal de Justiça confirmou a decisão da Comissão (167) segundo a qual a
redução de encargos sociais prevista no regime Maribel bis/ter belga constitui uma medida
selectiva (168). Exclui do benefício das reduções as empresas que pertencem aos sectores da indústria
transformadora não especificados nos decretos reais que instituem o regime e as empresas do sector
terciário e do sector da construção. Nem o elevado número de empresas beneficiárias nem a diversidade
e importância dos sectores industriais a que essas empresas pertencem permitem concluir que o regime
Maribel bis/ter constitui uma medida geral de política económica.

4. Efeito sobre o comércio entre Estados-Membros

242. Quando o Estado confere uma vantagem mesmo limitada a uma empresa que desenvolve a sua acti-
vidade num sector caracterizado pela concorrência, existe uma distorção ou risco de distorção da conco-
rrência. Por forma avaliar o impacto desta distorção sobre o comércio entre os Estados-Membros é suficien-
te concluir que o beneficiário exerce, mesmo parcialmente, actividades que impliquem comércio entre Esta-
dos-Membros. AComissão concluiu assim no processo Marina di Stabia (169) que uma marina de barcos de
recreio na costa italiana do mar Tirreno pode igualmente atrair uma clientela limitada até à costa do sul de
França, afectando assim o comércio entre Estados-Membros. No que se refere a serviços puramente locais,
tal facto poderá por vezes ser excluído. No caso de um auxílio aos transportes públicos na área da lagoa de
Veneza, a Comissão concluiu que um serviço local sem concorrência potencial, graças a um direito exclusi-
vo detido pela empresa exploradora, não afecta o comércio entre Estados-Membros (170).
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243. Num regime espanhol de reforma antecipada concedido a motoristas de camiões
independentes (171), a Comissão concluiu que não existia qualquer potencial para uma distorção da
concorrência. O regime permite que os motoristas de camiões independentes com mais de 60 anos de
idade beneficiem de um subsídio se deixarem definitivamente a profissão. Os beneficiários encerram as
suas actividades comerciais e, consequentemente, a medida não confere qualquer vantagem a empresas
que desenvolvam actividades no mercado e não poderá ter qualquer impacto sobre o comércio entre
Estados-Membros.

244. Na decisão sobre a compensação das bombas de gasolina neerlandesas localizadas perto da
fronteira alemã devido à alegada diminuição do volume de negócios devido ao facto de os impostos
especiais de consumo neerlandeses serem superiores, a Comissão insistiu que não deveria recorrer-se a
auxílios estatais para compensar empresas situadas junto da fronteira relativamente a diferenças de
impostos entre dois países (172). A decisão dizia respeito às bombas de gasolina que não eram abrangidas
pela regra de minimis. O Tribunal de Justiça confirmou que o facto de um Estado-Membro tentar
aproximar, através de medidas unilaterais, as condições de concorrência num sector específico da
economia das existentes noutro Estado-Membro, não faz com que as medidas em questão fiquem
desprovidas do seu carácter de auxílio (173).

C — Análise da compatibilidade dos auxílios com o mercado comum

1. Auxílios horizontais

1.1. Pequenas e médias empresas

245. Em geral, a Comissão tem uma atitude favorável relativamente aos auxílios às pequenas e médias
empresas, dadas as suas dificuldades estruturais comparativamente com as grandes empresas e dadas as
suas potencialidades em termos de inovação, criação de emprego e crescimento. Em 28 de Julho, a
Comissão adoptou um projecto de regulamento de isenção por categoria relativo aos auxílios às pequenas
e médias empresas (PME). O projecto segue os princípios das orientações existentes na matéria. Inclui,
além disso, a possibilidade de calcular os auxílios ao investimento enquanto auxílios à criação de
emprego relacionados com o investimento. Tal significa que os auxílios ao investimento podem ser
calculados enquanto percentagem dos custos dos postos de trabalho adicionais criados pelo investimento.
Este conceito foi introduzido pela primeira vez nas orientações relativas aos auxílios regionais. A
Comissão propôs aplicá-lo às PME também fora das áreas assistidas, uma vez que favorece mais as
indústrias com grande intensidade de mão-de-obra do que os auxílios apenas calculados em percentagem
de investimento nos activos fixos. Poderá, nomeadamente, auxiliar as empresas do sector dos serviços.

246. Na sua decisão relativa ao Vaekstfonden (174) dinamarquês, a Comissão aprovou um fundo público
cujo objectivo consiste em conceder empréstimos com participação nos resultados e em injectar capital
em fundos de inovação e em fundos de capital de risco. O investimento nestes últimos fundos é efectuado
juntamente com investidores privados. As decisões dos fundos baseiam-se em considerações comerciais.
A Comissão concluiu que o regime não confere uma vantagem aos investidores privados que participam
nos fundos, susceptível de provocar distorções de concorrência numa medida contrária ao interesse
comum, uma vez que se destina a dar-lhes o incentivo mínimo necessário para os persuadir a assumir
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riscos adicionais decorrentes do investimento em PME inovadoras. A Comissão concluiu além disso que
as vantagens auferidas pelas PME em que o fundo investe se situam nos limites autorizados pelas
orientações aplicáveis às PME e em matéria de I&D.

1.2. Investigação e desenvolvimento

247. Os auxílios à investigação e desenvolvimento são de interesse comunitário e podem igualmente
ser aprovados sob a forma de auxílios ad hoc a empresas individuais. No processo Dornier Luftfahrt
GmbH (175), a Comissão aprovou uma garantia estatal para um projecto de I&D relativo ao
desenvolvimento de uma nova família de aeronaves regionais. A medida foi considerada como
desenvolvimento pré-concorrencial, estando em conformidade com o Enquadramento comunitário dos
auxílios estatais à investigação e desenvolvimento (176). Da mesma forma, a Comissão aprovou uma
medida de auxílio estatal neerlandesa destinada a incentivar um programa de investigação a longo prazo
na Shell Chemicals BV (177). O programa é uma iniciativa comum do Governo neerlandês e da Shell
Chemicals. Centrar-se-á em três temas: catálise, métodos analíticos difusos e toxicologia molecular. Da
investigação poderão resultar novos materiais, uma melhor compreensão da natureza e/ou composição
dos materiais e correntes de produtos e uma melhor compreensão da interacção de determinadas
estruturas moleculares com as células humanas. O auxílio serve, nomeadamente, como catalisador para
intensificar a cooperação entre a Shell Chemicals e o mundo académico, tendo consequentemente um
efeito de incentivo. A Comissão concluiu que o programa é uma combinação de investigação
fundamental e industrial e dá cumprimento ao enquadramento comunitário dos auxílios estatais à
investigação e desenvolvimento.

1.3. Emprego e formação

248. Um dos maiores desafios que a Comunidade enfrenta é a procura de formas de melhorar a
situação do emprego. O novo título sobre o emprego no Tratado CE exige que os Estados-Membros
desenvolvam uma estratégia coordenada para o emprego e para a promoção de uma mão-de-obra
qualificada, treinada e adaptável e mercados de trabalho que dêem resposta às transformações
económicas. O importante papel desempenhado pela formação, tanto para reforçar a competitividade da
Comunidade, como para criar e manter postos de trabalho, incentivou os Estados-Membros a
promoverem o investimento nesta área. A fim de realçar a importância deste tipo de auxílio, a Comissão
adoptou, em 28 de Julho, um projecto de regulamento de isenção por categoria relativa aos auxílios à
formação. Destina-se a transpor as disposições do enquadramento dos auxílios à formação (178).

249. Ao promover a criação de emprego, a União está obviamente interessada em criar postos de
trabalho regulares. Assim, a Comissão aprovou em 3 de Março de 1999 uma proposta italiana no sentido
de conceder uma redução de encargos sociais e uma amnistia fiscal aos empregadores que procedam à
legalização da mão-de-obra clandestina que empregam (179). A Comissão reconheceu que a luta contra
a economia paralela se reveste de interesse comunitário.

250. Os auxílios à manutenção de emprego são equivalentes a auxílios ao funcionamento. Desta forma,
apenas podem ser aprovados mediante certas condições em regiões elegíveis para auxílios regionais nos
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termos do n.º 3, alínea a), do artigo 87.º Numa decisão relativa à redução de encargos sociais nas cidades
de Veneza e Chioggia (180), a Comissão adoptou uma decisão negativa no que se refere aos auxílios à
manutenção de empregos na área da lagoa, tendo aprovado a parte do regime relativa aos auxílios
destinados ao recrutamento de trabalhadores desfavorecidos e à criação de emprego.

251. No que se refere a auxílios individuais para formação de trabalhadores no Reino Unido (181), a
Comissão aprovou um projecto de formação dos trabalhadores da Eli Lilly, uma empresa do sector
biofarmacêutico. A Comissão considerou que se tratava de um projecto geral de formação, na acepção
do Enquadramento comunitário dos auxílios à formação. O projecto prevê qualificações que são
transferíveis para outras empresas da mesma indústria ou para empresas em áreas de trabalho afins. O
facto de se tratar de qualificações reconhecidas a nível nacional reforça a transferibilidade desta
formação.

1.4. Ambiente

252. Em 22 de Dezembro, a Comissão decidiu prorrogar o enquadramento comunitário dos auxílios
estatais a favor do ambiente (182) até 30 de Junho de 2000. Após essa data deverão entrar em vigor novas
orientações. Em 1999, a Comissão esclareceu por diversas ocasiões a sua interpretação do actual
enquadramento.

253. Em 21 de Abril, a Comissão decidiu não levantar objecções a diversas disposições fiscais da
legislação alemã relativa à reforma do imposto ecológico adoptadas em Janeiro e Fevereiro de 1999 (183).
O regime introduziu uma nova taxa de imposto para a electricidade e os óleos minerais, mas prevê
diversas isenções fiscais, em especial taxas reduzidas para a indústria transformadora, a agricultura e o
sector florestal e para o sector dos transportes ferroviários. Segundo o enquadramento comunitário dos
auxílios estatais a favor do ambiente, a introdução de impostos e encargos ambientais pode, em
determinadas condições, justificar a concessão de auxílios estatais sob forma de isenção dos impostos
ambientais. É o que acontece quando alguns sectores não estão imediatamente em condições de suportar
o encargo financeiro adicional e necessitam de uma isenção temporária. A Comissão concluiu que
estavam preenchidas as condições para tal aprovação. Tomou em consideração o facto de, actualmente,
nem todos os Estados-Membros da Comunidade ou países terceiros aplicarem este tipo de impostos e o
facto de a introdução de impostos ambientais afectar, consequentemente, a situação concorrencial das
empresas em causa. A Comissão tomou igualmente em consideração o facto de o Governo alemão se ter
comprometido a notificar novamente as medidas para aprovação após um período máximo de três anos.
A Comissão aprovou igualmente este tipo de auxílios para os sectores abrangidos pelo Tratado
CECA (184).

254. AComissão insiste que os auxílios aos investimentos destinados a melhoramentos ambientais apenas
se podem basear nos custos adicionais necessários para dar resposta aos objectivos ambientais. Consequen-
temente, aprovou apenas uma parte de um auxílio um investimento ambiental na construção de uma turbina
a gás integrada no processo produtivo que o Governo neerlandês se propunha conceder à refinaria Neref-
co (185). Exige além disso que, em conformidade com as orientações, os auxílios projectados sirvam real-
mente o objectivo da protecção ambiental. No processo Ferriere Nord SpA, a Comissão teve sérias dúvidas
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de que a protecção ambiental fosse o principal objectivo dos investimentos alegadamente elegíveis e deu in-
ício a um procedimento nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Código dos Auxílios à Siderurgia (186).

1.5. Auxílios de emergência e à reestruturação

255. Em 8 de Julho, a Comissão adoptou uma revisão das orientações dos auxílios estatais de emergência
e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (187). Em diversos aspectos, o novo texto traduz-se
num reforço das regras, em conformidade com o compromisso assumido pela Comissão no plano de acção
para o mercado único de 1997. Os auxílios de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em difi-
culdade têm estado no centro de alguns dos mais longos controversos processos de auxílios estatais nos últi-
mos anos. AComissão manifestou por diversas ocasiões a sua preocupação acerca do nível deste tipo de au-
xílios na União Europeia, que são frequentemente concedidos numa base ad hoc em resposta a uma crise sú-
bita e que provocam distorções de concorrência particularmente fortes no mercado único.

256. O novo texto, que substitui as anteriores orientações adoptadas em 1994, reforça as regras em diver-
sas áreas, nomeadamente no que se refere aos auxílios à reestruturação sucessivos. O princípio da «uma úni-
ca vez» elimina a possibilidade de um segundo auxílio à reestruturação para a mesma empresa durante um
período de dez anos após o início da sua primeira reestruturação. O texto especifica quais as empresas que
podem ser consideradas empresas em dificuldade, sublinhando que as novas empresas (incluindo as empre-
sas formadas pelos activos de anteriores empresas) estão excluídas. Restringe igualmente a possibilidade de
os Estados-Membros concederem auxílios aprovados para outros motivos (por exemplo, auxílios regionais)
a empresas que sejam objecto de uma reestruturação subvencionada. Mantém os princípios de base do texto
anterior: os auxílios de emergência constituem uma operação de apoio a curto prazo enquanto as perspecti-
vas futuras da empresa são avaliadas, e apenas podem ser concedidos sob forma de empréstimos e garantias.
Os auxílios à reestruturação só podem ser concedidos no contexto de um plano de reestruturação pormeno-
rizado que restabeleça a viabilidade da empresa. Em contrapartida, a empresa terá de contribuir de alguma
forma, por exemplo através de uma redução de capacidade.

257. As novas regras contemplam a situação especial dos novos Länder da Alemanha. Nos últimos
anos, a Comissão fez algumas concessões especiais no que se refere aos casos surgidos nos novos
Länder, tendo em conta as dificuldades especiais associadas ao facto de a região não ter anteriormente
uma economia de mercado. Em 1999, a Comissão apreciou inúmeros casos deste tipo que incidiam sobre
empresas dos novos Länder. O novo texto estabelece limites temporais claros para este tratamento
especial, uma vez que a Comissão considera que tal tratamento deixou agora de se justificar. O princípio
de «uma única vez» aplicar-se-á plenamente após 31 de Dezembro de 2000.

258. A Comissão não levantou objecções relativamente a um elevado número de processos de reestrutu-
ração alemães. Contudo, em diversos processos teve que insistir no sentido da apresentação de planos de re-
estruturação viáveis e realistas, o que aconteceu, nomeadamente, nas decisões relativas à Spindelfabrik Har-
tha (188), à Dieselmotorenwerk Rostock (189), à Weida Leder GmbH (190) ou à Pittler/Tornos Werkzeugmas-
chinen GmbH (191). No processo Graphischer Maschinenbau GmbH (192) a Comissão reduziu o montante de
auxílio projectado porque excedia o mínimo necessário para reestruturar a empresa.
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259. Os planos de reestruturação apenas podem ser aprovados quando se verifica uma significativa
participação de investidores privados. No processo Verlipack/Heye-Glas (193) a Comissão havia
concluído, numa fase anterior, que a participação da empresa Heye-Glas na reestruturação da Verlipack
correspondia à necessária contribuição significativa de um investidor privado. Contudo,
subsequentemente, verificou-se que a própria Heye-Glas tinha recebido um financiamento público
exclusivamente com o objectivo de o investir na Verlipack. Neste caso, é questionável que este
investimento corresponda a uma decisão comercial de um investidor privado. Consequentemente, a
Comissão deu novamente início ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º

1.6. Auxílio ao investimento directo no estrangeiro

260. As medidas de apoio público ao investimento directo no estrangeiro constituem auxílios estatais.
Contudo, poderão ser compatíveis com o mercado comum se promoverem, para além dos seus efeitos
sobre a competitividade da indústria comunitária, outros objectivos comunitários, tais como o
desenvolvimento das PME. Ao apreciar os auxílios ao investimento directo no estrangeiro concedidos às
PME, a Comissão aplica consequentemente o enquadramento comunitário dos auxílios estatais às
pequenas e médias empresas. A Comissão aprovou um regime de auxílio fiscal português que concedia
auxílios ao investimento directo no estrangeiro por parte de empresas portuguesas (194). O regime excluía
qualquer auxílio directo ou indirecto à exportação e previa uma notificação individual de todos os
auxílios concedidos a grandes empresas e de todas as medidas a favor de PME com uma intensidade de
auxílio superior ao limiar de 7,5%/15% para os auxílios ao investimento. O projecto de regulamento de
isenção por categoria relativo aos auxílios às PME clarifica esta abordagem, autorizando expressamente
os auxílios ao investimento «dentro ou fora da Comunidade Europeia» (195).

2. Auxílios regionais

261. As orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (196) adoptadas pela Comissão
em 1997, introduziram um método mais rigoroso de determinação das zonas elegíveis para auxílios regio-
nais, bem como das intensidades de auxílio, ou limites máximos regionais, a elas associados. A Comissão
pretende assim definir de forma mais objectiva as regiões assistidas, reforçar a concentração geográfica e re-
duzir as intensidades dos auxílios regionais. Os novos mapas regionais serão aplicáveis entre 2000 e 2006, o
que corresponde ao próximo período de intervenção dos fundos estruturais.

262. O ano de 1999 foi consagrado à execução desta reforma. Assim a Comissão havia solicitado aos
Estados-Membros que notificassem os seus projectos de mapa regional antes do final do mês de Março
de 1999. A maior parte das notificações foi efectuada mais tarde. Todavia, a Comissão aprovou, em 1999,
os mapas de auxílios regionais relativos aos cinco novos Länder da parte oriental da Alemanha (197), à
Finlândia (198), à Dinamarca (199), à Irlanda, à Grécia e às regiões de Portugal assistidas ao abrigo do n.º
3, alínea a), do artigo 87.º (200). No que se refere à França, à Bélgica e aos Países Baixos (201), bem como
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às regiões abrangidas pelo n.º 3, alínea c), do artigo 87.º da Alemanha (202) e de Portugal (203), após ter
verificado que os projectos de mapa não respeitavam inteiramente as orientações, no que se refere à
delimitação das regiões elegíveis e/ou à determinação das intensidades de auxílio, a Comissão deu início
ao procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º Em Dezembro de 1999, os mapas da Áustria, Espanha,
Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia estavam ainda a ser analisados nos termos do procedimento
previsto no artigo 3.º do artigo 88.º

263. Neste contexto, a Comissão avisou os Estados-Membros de que os auxílios concedidos com base
em regimes não conformes às disposições das orientações regionais seriam ilegais e incompatíveis. Além
disso, os auxílios regionais pagos a partir de 1 de Janeiro de 2000 fora das regiões reconhecidas ao abrigo
de uma das derrogações regionais previstas no n.º 1 do artigo 87.º constituem auxílios ilegais. É
fundamental a rápida conclusão dos mapas regionais e das medidas adequadas aceites pelos
Estados-Membros em 1998, por forma a permitir o arranque das intervenções dos fundos estruturais no
novo período de programação.

264. Entrado em vigor em 1 de Setembro de 1998 por um período de três anos, o Enquadramento
multissectorial dos auxílios com finalidade regional para grandes projectos de investimento (204) foi este
ano pela primeira vez aplicado no âmbito de um processo. A Comissão decidiu, com efeito, em 21 de
Abril, não levantar objecções relativamente aos auxílios regionais notificados pela Espanha a favor da
empresa Rockwool Penisular SA (205). O enquadramento multissectorial destina-se a assegurar um
controlo mais rigoroso dos casos que apresentam um elevado potencial de distorção (206). Concede um
«bónus» aos auxílios aos investimentos que criam postos de trabalho de forma directa e indirecta. Reduz
o montante do auxílio quando do investimento resulta um aumento da capacidade num sector em declínio
ou quando existe excesso de capacidade, ou ainda nos casos em que a empresa beneficiária detém, antes
da realização do investimento em causa, uma quota de mercado de pelo menos 40%. Tem igualmente
em consideração a intensidade de capital do projecto assistido. A Comissão demonstrou estar em
condições de respeitar os prazos de análise extremamente reduzidos previstos neste enquadramento.

265. A Comissão encerrou o processo formal de investigação relativamente ao regime de concessão
de auxílios estatais a inquilinos não residenciais de edifícios na Customs House Docks Area em
Dublim (207), após as alterações introduzidas pelas Autoridades irlandesas. A Comissão estava
preocupada com o efeito a longo prazo do benefício fiscal decorrente do regime, que deveria vigorar
muito para além de 31 de Dezembro de 1999, ou seja, para além do termo da vigência do actual mapa
mais favorável de regiões assistidas, potencialmente até 2010. As preocupações da Comissão foram
reforçadas pelo facto de o processo envolver auxílios fiscais e ao funcionamento. No que se refere a estes
dois tipos de auxílio, a Comissão está a envidar esforços específicos para garantir condições de
concorrência equitativas. Uma vez que as autoridades irlandesas alteraram a duração do benefício das
isenções fiscais previstas no regime a favor dos inquilinos, de potencialmente 2010 para 2003, a
Comissão concluiu pela sua compatibilidade com o n.º 3, alínea a), do artigo 87.º
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3. Auxílios sectoriais

3.1. Sectores sujeitos a regras específicas

3.1.1. Construção naval

266. O Regulamento (CE) n.º 1540/98 do Conselho que estabelece novas regras de auxílio à
construção naval (208) entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999. O regulamento mantém a possibilidade
de concessão de auxílios ao funcionamento para contratos de construção naval assinados antes do final
de 2000. As notificações recebidas pela Comissão revelam que os Estados-Membros optaram por
prosseguir os seus actuais programas relativos este tipo de auxílios. Em conformidade com o disposto
no artigo 12.º do regulamento, a Comissão apresentou um relatório sobre a situação no sector da
construção naval (209), que foi debatido no Conselho em 9 de Novembro de 1999. Este relatório centra-
se sobre a difícil situação do mercado da construção naval em 1998 e no início de 1999. Este período
caracterizou-se por um número reduzido de encomendas de novas construções e por preços muito baixos.
O Conselho aprovou as recomendações do relatório e convidou a Comissão a informá-lo oportunamente
da evolução da situação.

267. O período de reestruturação do grupo público espanhol de construção naval AESA e do MTW-
Werft e Volkswerft na parte oriental da Alemanha terminou em 31 de Dezembro de 1998. O auxílio à
reestruturação concedido a estes estaleiros foi regido pelo Regulamento (CE) n.º 1013/97 do
Conselho (210). A última fracção de auxílio à Volkswerft foi aprovada em 8 de Setembro de 1999 (211).
Em Outubro de 1999, a Comissão apresentou o último relatório ao Conselho nos termos do artigo 2.º do
regulamento (212). Este relatório concluía que todos os programas de reestruturação tinham sido
efectivamente terminados. Os dois estaleiros alemães foram privatizados no início de 1998, tendo sido
adquiridos por importantes grupos de construção naval. Estes estaleiros registaram resultados positivos
durante o primeiro ano após a privatização. Com excepção de um estaleiro privatizado durante o período
de reestruturação, os restantes estaleiros públicos espanhóis registaram perdas substanciais em 1998, não
tendo, consequentemente, conseguido atingir o seu objectivo de viabilidade. A Comissão continuará a
controlar o cumprimento das limitações de capacidade impostas aos estaleiros na Alemanha e em
Espanha.

268. Em Outubro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão final negativa relativamente a um auxílio
estatal de 110,9 milhões de euros sob a forma de créditos fiscais a favor do grupo público espanhol de
construção naval AESA (213). A Comissão concluiu que este auxílio não era compatível com as condições
previstas na decisão da Comissão de 1997 relativa aos auxílios à reestruturação acima mencionados
concedidos a estes estaleiros. O pacote de auxílio aprovado em 1997 incluía um montante máximo de
auxílio sob a forma de créditos fiscais especiais de 349 milhões de euros no período de 1995-1999, para
compensar os estaleiros pelo facto de não poderem beneficiar de créditos fiscais ao abrigo do regime
geral espanhol de consolidação fiscal. Contudo, subsequentemente, os estaleiros foram integrados na
holding pública, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que obteve créditos fiscais ao abrigo
do regime geral de consolidação fiscal, compensando os prejuízos registados numa parte do grupo com
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os lucros registados noutra parte. Estas novas circunstâncias levaram a que os estaleiros recebessem, em
1998, um crédito fiscal geral correspondente ao seu direito a tais créditos com base nos resultados de
1997. Contudo, apesar desta situação, os estaleiros receberam em Julho de 1998 um crédito fiscal
especial de 110,9 milhões de euros. A Comissão concluiu que este pagamento, embora não fizesse com
que o montante máximo de créditos fiscais especiais aprovado em 1997 fosse excedido, não se justificava
e era consequentemente incompatível com a decisão inicial.

269. Em Julho, a Comissão adoptou uma decisão relativamente ao excesso de capacidade de novas
construções do Kvaerner Warnow Werft (214) na parte oriental da Alemanha. A Comissão decidiu que o
estaleiro tinha de restituir 41,5 milhões de euros acrescidos de juros devido ao significativo excesso de
capacidade registado em 1998. Durante as suas investigações, a Comissão concluiu que se tinha
verificado também um excesso de capacidade em 1997, tendo em Julho de 1999 dado início a um
procedimento nos termos do n.º 2 do artigo 88.º (215).

3.1.2. Siderurgia

270. O Sexto Código dos Auxílios à Siderurgia (216), que rege a concessão de auxílios ao sector,
permanece em vigor até ao termo do Tratado CECA, em Julho de 2002. O Código prevê que apenas são
compatíveis os auxílios concedidos para efeitos de investigação e desenvolvimento, para melhorias
ambientais e para fins sociais, ligados ao encerramento permanente de uma instalação.

271. A Comissão adoptou uma decisão final com base no artigo 88.º do Tratado CECA devido ao facto
de a Alemanha não ter actuado no sentido de recuperar os auxílios incompatíveis concedidos à Neue
Maxhütte (217). Esta decisão, que constitui a última fase de um processo iniciado em 1998, confirmou
que a Alemanha não cumpriu as suas obrigações nos termos do Tratado CECA.

272. A Comissão está a trabalhar em estreita colaboração com os países candidatos para garantir a
conformidade dos seus planos de reestruturação da indústria siderúrgica com as normas seguidas na
União Europeia durante o processo de reestruturação de 1993/1994. A Comissão assegura que o
Conselho é informado das questões pertinentes à medida que vão surgindo.

3.1.3. Carvão

273. Foram diversos os casos relativos ao sector europeu do carvão. Em 22 de Dezembro de 1998, a Co-
missão autorizou a Alemanha (218) a conceder assistência financeira à indústria do carvão para o exercício de
1999, num montante global de 4 607,3 milhões de euros (9 195,3 milhões de marcos). Deste montante, 4
226,8 milhões de euros (8 436 milhões de marcos) diziam respeito à produção corrente, enquanto 380,4 mil-
hões de euros (759,3 milhões de marcos) se destinaram a cobrir encargos herdados do passado.

274. Em 20 de Janeiro de 1999, a Comissão enviou uma carta de notificação para cumprir (219) à
França relativa aos auxílios concedidos à Charbonnages de France (CdF), autorizados pela Comissão
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em apoio à produção, para os exercícios de 1994 (Decisão 95/465/CECA), 1995 (Decisão 95/579/CECA)
e 1996 (Decisão 96/458/CECA). Esta carta dizia igualmente respeito aos anos de 1997 e de 1998
relativamente aos quais não tinham sido ainda autorizados auxílios estatais. A Comissão enviou esta carta
de notificação em resposta a uma denúncia apresentada por cinco empresas francesas, relativa a uma
alegada utilização incorrecta dos auxílios estatais concedidos anualmente pela França à empresa pública
CdF. A denúncia faz referência à venda de carvão pelo grupo CdF a um preço geralmente inferior ao do
mercado mundial, uma prática apoiada pelo auxílio estatal. Em 9 de Julho de 1999, a Comissão enviou
à França uma segunda carta de notificação para cumprir (220) relativa aos auxílios de apoio à produção
pagos à CdF nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, que não tinham sido autorizados pela Comissão.
Levanta-se a questão de saber se os empréstimos contraídos pela CdF nos mercados financeiros que,
segundo uma análise financeira realizada pelos serviços da Comissão, parecem destinar-se
exclusivamente a cobrir perdas de funcionamento e os encargos com juros resultantes de anteriores
empréstimos, são abrangidos pela definição de auxílio na acepção das regras comunitárias. Apesar da
sua grave situação financeira, a CdF beneficia da mais alta notação em termos de crédito nos mercados
financeiros internacionais para os seus empréstimos de curto e médio prazo (Standard & Poor’s AAA,
confirmado pela Moody’s). Na ausência de uma garantia formal, a Comissão considera que a confiança
demonstrada pelos mercados financeiros internacionais apenas pode ser explicada por uma garantia
tácita do Estado francês relativamente aos empréstimos contraídos pela CdF que, por seu turno, podem
ser considerados como auxílios estatais não declarados.

275. Em 4 de Maio, a Comissão autorizou (221) a Espanha a conceder assistência financeira, para o
exercício de 1999, num montante total de 1 071,3 milhões de euros (178 250 milhões de pesetas). Deste
montante, 727,4 milhões de euros (121 030 milhões de pesetas) destinam-se à produção corrente,
enquanto 343,9 milhões de euros (57 220 milhões de pesetas) cobrem encargos herdados do passado.

276. Em 18 de Janeiro, um produtor britânico de carvão (RJB Mining plc) apresentou junto do Tribunal
de Primeira Instância (222) um pedido de anulação da decisão relativa à concessão de auxílios estatais à
indústria alemã do carvão (223) para o exercício de 1998. Em 3 de Março de 1999, o mesmo produtor
apresentou um pedido junto do mesmo tribunal (224) de anulação da decisão relativa à concessão de
auxílios estatais à indústria alemã do carvão (225) para o exercício de 1999.

277. Também em 3 de Março, o mesmo produtor interpôs uma acção, junto do Tribunal de Primeira
Instância (226), queixando-se de que a Comissão não tinha verificado em que medida estavam envolvidos
auxílios estatais não declarados na aquisição da Saarbergwerke GmbH e da Preussag Anthrazit GmbH
pela Ruhrkohle AG. Já em 25 de Janeiro de 1999, um produtor alemão de energia (VASA Energy GmbH
& Co.) tinha apresentado, junto deste Tribunal (227), uma acção, com diversos pontos em comum com a
atrás mencionada, contra a Comissão, por esta não ter, alegadamente, intervindo na sequência da sua
denúncia sobre esta questão.

278. Em 9 Setembro, o Tribunal de Primeira Instância decidiu contra a RJB Mining plc relativamente
a duas questões de direito relacionadas com o processo T-110/98 (228), no que se refere à anulação da
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decisão da Comissão relativa aos auxílios estatais concedidos à indústria alemã do carvão para o
exercício de 1997 (229).

3.1.4. Sector dos veículos automóveis

279. Em 1999, a Comissão adoptou 16 decisões no sector automóvel, dos quais 10 de início do
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 88.º Foram autorizados 107 milhões de euros de auxílios
regionais e à formação. Foram proibidos auxílios regionais num montante de 28 milhões de euros através
de decisões negativas ou parcialmente negativas.

280. Em matéria de auxílios regionais, a necessidade de auxílio é nomeadamente analisada à luz do
critério da mobilidade do projecto, que deve ser demonstrada por diversos factores, entre os quais um
estudo de localização realizado pelo investidor. A localização alternativa proposta deve ser credível à luz
da política comercial da empresa, de riscos em termos de imagem, da estratégia industrial, etc. Se a
mobilidade não for demonstrada, não pode ser autorizado qualquer auxílio. Além disso, a Comissão
verifica se, na sua decisão de implantar o projecto na região assistida, o investidor tomou em
consideração a concessão de um auxílio. Caso tal não tenha acontecido, como relativamente à decisão
negativa adoptada em 22 de Dezembro no processo Fiat Mirafiori Meccanica (230), considera-se que o
auxílio não é necessário para atingir os objectivos previstos no n.º 3 do artigo 87.º, não podendo
consequentemente ser autorizado.

281. A proporcionalidade de um auxílio regional é analisada através de uma análise custos/benefícios.
Esta análise toma em consideração o conjunto dos elementos que determinaram a escolha do local por
parte do investidor. É consagrada especial atenção aos custos de redução de actividade ou de
encerramento que surgiriam devido a uma escolha teórica de implantação desfavorável no local
seleccionado. A decisão adoptada pela Comissão em 29 de Setembro no processo Mercedes Vitoria (231)
ilustra esta prática. Os riscos económicos, por exemplo um atraso no arranque da produção comercial,
devem também ser incluídos nesta análise, tal como revela a decisão de 22 de Dezembro de dar início
ao procedimento no processo Rover Longbridge (232).

282. No seu acórdão de 15 de Dezembro (233), o Tribunal de Primeira Instância rejeitou os recursos
introduzidos pela Saxónia e pela Volkswagen contra a decisão da Comissão de 26.06.1996 (234)
relativamente aos auxílios concedidos às fábricas de Mosel e Chemnitz. Para além das suas apreciações
sobre as condições de aplicação da alínea c) do n.º 2 e da alínea b) do n.º 3 do artigo 87.º, o Tribunal
confirmou a análise da Comissão relativa à natureza de «investimento de raiz (greenfield)» ou
«extensão» dos investimentos efectuados, que tomava em consideração a existência no local de uma
infra-estrutura adequada, de uma logística organizada, de uma mão-de-obra qualificada para as suas
necessidades e de uma estrutura de subcontratação bem estabelecida. O Tribunal sublinhou igualmente
que a Comissão tinha o direito de fazer referência aos excesso de capacidade de produção existente no
sector automóvel, tomando assim em consideração o interesse comunitário, para recusar o pagamento de
uma parte dos auxílios em causa.
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3.1.5. Sector das fibras sintéticas

283. Em 1999, a Comissão manteve-se vigilante no que se refere à aplicação do Código dos auxílios
ao sector das fibras sintéticas (235), e está a desenvolver activamente inquéritos levados ao seu
conhecimento relativamente à existência de possíveis infracções. Neste contexto, a Comissão decidiu
adoptar uma decisão final negativa no que se refere aos auxílios que as Autoridades alemãs projectavam
conceder à Saxonylon Textil GmbH (236), uma filial do Singaporean Tolaram Group. A Comissão tomou
em consideração o facto de o projecto provocar um significativo aumento de capacidade de fio contínuo
de poliamida, um produto que não regista qualquer escassez estrutural de oferta, e também o facto de a
intensidade de auxílio proposta corresponder ao dobro do máximo permitido pelo Código para as grandes
empresas.

3.1.6. Transportes

Transportes rodoviários

284. No que se refere aos transportes rodoviários, a Comissão decidiu propor medidas para suprimir,
a partir do final de 1999, um sistema de isenção de portagem na auto-estrada de Tauern na Áustria e um
regime italiano de auxílios às PME destinado à compra de veículos de transporte especiais. Esta última
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(235) JO C 94 de 30.3.1996.
(236) Processo C-63/98 (ex-N 362/98); JO L 268 de 16.10.1999.

Caixa 10: Auxílios estatais à Skoda, um exemplo da aplicação das regras em matéria de
auxílios estatais nos países candidatos

O Acordo Europeu assinado com a República Checa prevê que o acervo comunitário se aplica no
domínio dos auxílios estatais. No que diz respeito à industria automóvel, tal significa que os auxílios
a favor de um construtor devem estar em conformidade com as disposições do enquadramento
comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis (1).

No âmbito de uma estratégia de transparência, as autoridades checas informaram a Comissão do seu
projecto de conceder auxílios regionais à Skoda relativamente a um importante investimento na
fábrica de Mlada Boleslav. A Direcção-Geral da Concorrência forneceu assistência técnica por forma
a permitir que as Autoridades checas aplicassem o enquadramento do sector dos veículos automóveis,
nomeadamente através da realização de uma análise custo/benefícios.

Relativamente a um montante de auxílio inicialmente previsto da ordem dos 130 milhões de dólares,
as autoridades checas decidiram conceder uma subvenção líquida de 22 milhões de dólares, ou seja,
uma intensidade de auxílio de 6,5%.

A Comissão considera esta cooperação exemplar, devendo ser alargada a todos os países candidatos.
A Comissão tem, com efeito, a vontade firme de garantir que o acervo comunitário em matéria de
concorrência seja aplicado em todos os países candidatos.

(1) JO C 279 de 15.9.1997.



decisão reforça a política da Comissão segundo a qual os auxílios destinados à compra de meios de
transporte não são de interesse comum nos mercados que registam um excesso de capacidade.

285. A Comissão adoptou igualmente uma decisão favorável relativamente a um regime de auxílios
destinados à reestruturação do sector do transporte rodoviário em Itália e ao desenvolvimento da
intermodalidade (237). A Comissão considerou, neste contexto, que os auxílios ao transporte combinado
eram compatíveis com o mercado comum na medida em que se destinam a promover operações
economicamente viáveis a médio prazo e não susceptíveis de provocar distorções de concorrência entre
operadores e entre terminais de transporte combinado. No que se refere ao transporte rodoviário, a
Comissão considerou que os prémios de cessação voluntária de actividade dos transportadores
independentes não constituíam auxílios e autorizou, nomeadamente, medidas destinadas à adaptação do
parque automóvel a normas ambientais mais rigorosas.

286. Da mesma forma, a Comissão autorizou um regime italiano de auxílios ao agrupamento de
empresas (237), concebido no quadro das referidas medidas de reestruturação do sector rodoviário. Na
sua apreciação, a Comissão teve nomeadamente em consideração a estrutura pouco consistente deste
sector, fragmentado por mais de cem mil operadores, na sua maior parte de pequena ou mesmo muito
pequena dimensão.

287. Por último, a Comissão autorizou medidas regionais espanholas de auxílio individual que
permitem a determinadas empresas de transporte obter a certificação ISO 9000 (238), tendo igualmente
considerado que um regime espanhol a favor dos investimentos em material telemático que permite aos
beneficiários estabelecer uma ligação a uma infra-estrutura co-financiada pelos fundos estruturais era
compatível com o mercado comum.

288. No sector dos transportes de passageiros, a Comissão pronunciou-se favoravelmente
relativamente a dois casos neerlandeses. O primeiro dizia respeito a projectos-piloto destinados a
desenvolver meios de deslocação inovadores e mais eficazes. No segundo caso, o auxílio deveria
destinar-se à reestruturação do transporte público das grandes cidades.

289. De mencionar igualmente que o Tribunal de Justiça, ao indeferir o recurso de anulação interposto
pela Itália, confirmou a decisão tomada em 1996 pela Comissão que tinha considerado as bonificações
fiscais concedidas aos transportadores rodoviários profissionais em 1993/94 auxílios incompatíveis com
o mercado comum e ordenado a sua recuperação (239).

Transportes ferroviários

290. No que se refere aos transportes ferroviários, a Comissão autorizou um regime dinamarquês de
auxílio ao transporte de mercadorias (240), destinado a compensar a situação desfavorável dos
caminhos-de-ferro relativamente aos transportes rodoviários e a criar condições de concorrência mais
equitativas entre estes dois modos de transporte. O objectivo destas medidas consistia em favorecer a
transferência do tráfego rodoviário de mercadorias para o sector ferroviário, neutralizando os custos
externos e os custos de infra-estrutura que não são suportados pelo transporte rodoviário. O regime de
auxílio foi analisado em articulação com a introdução de encargos sobre a infra-estrutura que as
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empresas de caminhos-de-ferro têm de pagar para poderem utilizar a rede ferroviária dinamarquesa. O
montante da subvenção era muito inferior ao montante estimado dos custos não pagos pelo transporte
rodoviário. Uma vez que a subvenção se aplicava de maneira não discriminatória a todos os operadores
de transportes de mercadorias e uma vez que não afectava o desenvolvimento das trocas comerciais
numa medida contrária ao interesse comunitário, a Comissão considerou o regime de auxílio compatível
com as disposições do Tratado.

291. No que se refere à introdução do sistema de tributação da energia («Ökosteuer») na Alemanha, a
Comissão autorizou a redução parcial de um novo imposto sobre o consumo de electricidade a favor das
empresas que efectuam transporte por caminhos-de-ferro ou através de «troleicarros».

Navegação interna

292. No que se refere ao sector da navegação interna, a Comissão autorizou durante o ano diversos
regimes de auxílios destinados a facilitar a adaptação destes transportadores à abertura do mercado.

Transportes marítimos

293. No domínio dos transportes marítimos, a Comissão continuou a desenvolver a abordagem traçada
pelas Orientações comunitárias sobre auxílios estatais aos transportes marítimos (241). Foram assim
autorizados diversos regimes de auxílio sob a forma de reduções fiscais destinadas, em especial, a reduzir
os custos salariais ligados ao emprego de marinheiros a bordo de navios que arvorem pavilhão de um
Estado-Membro. Esta abordagem destina-se a inverter a tendência no sentido de ser efectuado um novo
registo dos navios fora dos Estados-Membros e a conter a diminuição do emprego e das qualificações
no sector dos transportes marítimos.

294. Por outro lado, a Comissão tem consagrado uma atenção crescente à questão de saber se e em
que condições as compensações concedidas como contrapartida de obrigações de serviço público
constituem ou não auxílios estatais na acepção do n.º 1 do artigo 87.º do Tratado. Neste contexto, a
Comissão deu início a um processo de análise dos financiamentos concedidos ao grupo italiano
«Tirrenia».

295. No sector portuário, a Comissão autorizou medidas fiscais destinadas a facilitar a substituição dos
equipamentos obsoletos existentes nos portos franceses (242). Em contrapartida, a Comissão considerou
incompatível com o mercado comum as medidas que, no âmbito do mesmo regime de auxílios, diziam
respeito à aquisição de novos equipamento adicionais por empresas de movimentação de materiais que
desenvolvem as suas actividades nos portos de Dunquerque e do Havre.

Transportes aéreos

296. No sector dos transportes aéreos, a Comissão autorizou um aumento de capital de 20 mil milhões
de pesetas (110 milhões de euros) a favor da companhia espanhola Iberia, considerando que esta
operação, realizada em condições que seriam aceitáveis para um investidor privado, não constituía um
auxílio na acepção do artigo 87.º do Tratado. A Comissão baseou-se principalmente nos princípios
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enunciados nas orientações de Dezembro de 1994 (243) e teve em consideração a evolução favorável da
empresa desde 1996 e os resultados positivos esperados a médio prazo.

297. Em 20 de Julho, a Comissão deu início a um processo relativamente a um projecto de formação
a favor do pessoal da empresa belga Sabena, considerando que o montante dos financiamentos
concedidos ultrapassava em larga medida os limiares de intensidade que a Comissão poderia aceitar nos
termos do Enquadramento comunitário dos auxílios à formação.

298. Em 3 de Setembro, a Comissão verificou que o regime de auxílios individuais de carácter social
instituído para servir pequenas ilhas da Sicília era compatível com o mercado comum ao abrigo do n.º
2, alínea a), do artigo 87.º A existência de tais regimes a favor dos habitantes das ilhas periféricas
constitui uma das especificidades dos auxílios estatais em matéria de transportes aéreos.

299. No sector aeroportuário, a Comissão autorizou subvenções públicas destinadas à melhoria das
infra-estruturas nos aeroportos de Manchester e da ilha de Elba, considerando que estas medidas não
constituíam auxílios na acepção do artigo 87.º do Tratado.

Todavia, tendo em conta o papel comercial crescente dos aeroportos, a Comissão prossegue actualmente
uma reflexão que poderá vir a alterar a sua abordagem tradicional na matéria, no âmbito da qual os
auxílios à construção ou à exploração das infra-estruturas aeroportuárias escapam às disposições do
Tratado em matéria de auxílios estatais. Esta reflexão está nomeadamente ligada à questão da
intermodalidade no sector dos transportes e à do pagamento pelos utentes da utilização das
infra-estruturas de transporte.

3.1.7. Agricultura

300. No contexto da evolução política registada em 1999, e na sequência de consultas multilaterais
com os Estados-Membros, a Comissão adoptou novas e amplas directrizes comunitárias relativas aos
auxílios estatais no sector agrícola (244). A necessidade de fornecer uma referência clara à prática da
Comissão relativa aos diferentes tipos de auxílios que podem ser considerados compatíveis com o
mercado comum e a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1257/1999 do Conselho (245) estiveram
na origem da iniciativa de rever, actualizar e consolidar as regras seguidas pela Comissão ao apreciar os
projectos de concessão de auxílios estatais no sector agrícola dos Estados-Membros e ao aplicar uma das
isenções previstas nos n.os 2 e 3 do artigo 87.º do Tratado CE. Ao fornecer um novo enquadramento claro
para os diferentes tipos de auxílios estatais permitidos, as directrizes tomam principalmente em
consideração a recente evolução na política agrícola e, principalmente, a necessidade de, por um lado,
melhorar e promover a qualidade dos produtos agrícolas e, por outro, preservar o ambiente e a herança
tradicional do espaço rural.

301. O ponto de partida das novas directrizes é o princípio de que qualquer auxílio estatal ao sector
agrícola deve ser compatível com a política agrícola comum e a política de desenvolvimento rural da
Comunidade e com as suas obrigações internacionais, nomeadamente o Acordo da OMC relativo à
agricultura. É em especial proibido qualquer auxílio estatal que interfira com os mecanismos das
organizações comuns de mercado porque os Estados-Membros, ao adoptarem os regulamentos relativos
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às organizações comuns de mercado, decidiram eliminar a possibilidade de concessão de medidas de
auxílio unilaterais que interferem com o apoio comunitário aos preços dos produtos. Por outro lado, em
conformidade com os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça, os auxílios estatais deverão
contribuir verdadeiramente para o desenvolvimento de determinadas actividades económicas ou regiões.
Os auxílios estatais simplesmente destinados a melhorar a situação financeira do beneficiário, sem
qualquer contrapartida da sua parte, nunca poderão ser considerados compatíveis com o Tratado CE. À
luz destes princípios gerais, as directrizes descrevem seguidamente os principais tipos de auxílio que a
Comissão pode aceitar e as condições ligadas à sua concessão, que podem ser resumidas da seguinte
forma:

— os auxílios ao investimento em explorações agrícolas podem ser normalmente autorizados até 40%
das despesas elegíveis ou 50% nas áreas menos favorecidas; podem por vezes ser permitidas taxas
de auxílio mais elevadas para investimentos relacionados com a conservação de paisagens
tradicionais, a mudança de localização de explorações agrícolas por motivos de interesse público ou
de melhoria do ambiente, do bem estar ou da higiene dos animais; podem também ser normalmente
autorizados auxílios ao investimento destinados à transformação e comercialização de produtos
agrícolas a taxas até 40%, com um aumento de 10% para as áreas do objectivo n.° 1, desde que possa
ser demonstrado que existem oportunidades de mercado normais para os produtos em causa;

— os auxílios concedidos como contrapartida de compromissos agro-ambientais assumidos pelos
agricultores e outros auxílios ao ambiente;

— os auxílios destinados a compensar as deficiências das regiões menos favorecidas;

— os auxílios destinados à instalação de jovens agricultores;

— os auxílios destinados a reformas antecipadas, à cessação das actividades agrícolas ou ao
encerramento de capacidades de produção, transformação e comercialização;

— os auxílios destinados à criação de grupos de produtores;

— os auxílios destinados a compensar danos causados à produção agrícola ou aos meios de produção
devido a desastres naturais ou a circunstâncias excepcionais, condições climatéricas desfavoráveis
ou epidemias de doenças animais ou das plantas, e os auxílios concedidos para promover os seguros
contra tais riscos;

— os auxílios destinados a promover a produção e comercialização de produtos agrícolas de qualidade,
o fornecimento de apoio técnico aos produtores e a melhoria da qualidade genética do gado;

— os auxílios destinados a conceder apoio específico às regiões ultraperiféricas e às ilhas de Aegean.

302. Além destas categorias de auxílios, que são especificamente abrangidas pelas directrizes, podem
também ser concedidos, nos termos de outros textos comunitários, auxílios destinados à investigação e
desenvolvimento, à promoção e publicidade dos produtos agrícolas, a empréstimos ao funcionamento de
curto prazo, auxílios de emergência e à reestruturação de explorações agrícolas em dificuldade e auxílios
ao emprego.

303. As directrizes aplicar-se-ão a todas as novas medidas de auxílio introduzidas após 1 de Janeiro
de 2000, e os Estados-Membros disporão de um ano para adaptar os seus regimes de auxílio actuais às
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novas regras. Os auxílios individuais já concedidos aos agricultores ao abrigo de regimes de auxílio
existentes não serão afectados por estas alterações.

3.1.8. Pescas

304. A Comissão analisou a compatibilidade dos regimes nacionais de concessão de auxílios no sector
face às Linhas directrizes para o exame dos auxílios estatais no sector das pescas e aquicultura (246) que
tomam amplamente em consideração o Regulamento (CE) n.° 2468/98 do Conselho, de 3 de Novembro
de 1998, que define os critérios e as condições das intervenções comunitárias com finalidade estrutural
no sector das pescas, da aquicultura e da transformação e comercialização dos seus produtos (247).
Verifica-se que o número de regimes autorizados pela Comissão aumentou relativamente ao ano anterior.

3.2. Sectores específicos não sujeitos a regras especiais

3.2.1. Sector financeiro

305. Durante 1999, a Comissão aprovou dois casos de auxílios à reestruturação no sector bancário. Os
dois bancos beneficiários [Crédit Foncier de France (248) e Banco di Sicilia (249)] receberam auxílios
estatais no contexto de uma intervenção de reestruturação dos respectivos governos, tendo em vista a sua
futura privatização. Em ambos os casos, a Comissão reafirmou a sua política de exigir, como condição
para a aprovação de auxílios à reestruturação, uma redução adequada de capacidade, que assumiu a
forma de uma redução de activos por parte do banco de crédito hipotecário Crédit Foncier e de uma
redução da rede do banco a retalho Banco di Sicilia.

306. Além disso, a Comissão aplicou o “princípio do investidor numa economia de mercado” para
decidir se uma injecção de capital numa empresa pública constitui um auxílio estatal. Ao concluir que a
remuneração fixada para o capital fornecido pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália ao Westdeutsche
Landesbank Girozentrale (250) não correspondia ao que seria exigido por um investidor numa economia
de mercado, a Comissão decidiu que a transacção implicava elementos de auxílio estatal. Uma vez que
este auxílio não foi considerado compatível, a Comissão solicitou que o Governo alemão o recuperasse
junto da WestLB. A Comissão está actualmente a investigar transacções semelhantes realizadas por
outros bancos alemães públicos.
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(246) JO C 100 de 27.3.1997.
(247) JO L 312 de 20.11.1998.
(248) Processo C-30/96 (ex-NN 44/96), ainda não publicado.
(249) Processo C-16/98 (ex-NN 10/98), ainda não publicado.
(250) Processo C-64/97 (ex-NN 175/95), ainda não publicado.
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Caixa 11: Auxílios estatais aos organismos públicos de radiodifusão

Desde 1992, foram apresentadas à Comissão mais de dez denúncias que alegavam que o financiamento
de certos organismos públicos de radiodifusão num certo número de Estados-Membros era incompatível
com as regras do Tratado CE. Em Novembro de 1996, a Comissão adoptou a sua primeira decisão neste
domínio [Radiotelevisão Portuguesa — RTP (1)]. Atarefa da Comissão foi facilitada pelo facto de a RTP
ter um mandato de serviço público extremamente claro e um sistema de contabilidade analítica transpa-
rente. Adecisão da Comissão foi objecto de recurso para o Tribunal (2).

Em Setembro, o Tribunal de Primeira Instância condenou a Comissão por esta não ter cumprido as
suas obrigações nos termos do Tratado CE que consistiam em adoptar uma decisão na sequência da
apresentação de duas denúncias num caso espanhol (3). Em 3 de Junho, a Comissão foi condenada
pela segunda vez num processo semelhante, Télévision Française 1 SA (TF1)/Comissão (4). O
Tribunal defendeu que, uma vez que a Comissão tinha competência exclusiva para apreciar a
compatibilidade dos auxílios estatais com o mercado comum, tem que, no interesse de uma gestão sã
e das regras fundamentais do Tratado em matéria de auxílios estatais, proceder a um exame diligente
e imparcial de uma denúncia que alegue a incompatibilidade de um auxílio estatal com o mercado
comum. Na sequência deste acórdão proferido devido a uma omissão, os serviços da Comissão
apresentaram em Outubro de 1998 um documento para debate destinado aos Estados-Membros, que
constitui uma tentativa de criação de um quadro comum para o tratamento dos auxílios estatais no
sector da radiodifusão.

Neste documento de reflexão, os serviços da Comissão tentaram abordar as principais questões
levantadas pelos casos pendentes de auxílios estatais concedidos a organismos públicos de
radiodifusão, apresentando simultaneamente algumas pistas sobre a melhor forma de assegurar uma
concorrência leal entre organismos da radiodifusão públicos e privados, numa tentativa de estimular
a discussão com os Estados-Membros.

Contudo, a maioria dos Estados-Membros manifestou-se contra a adopção de orientações e expressou
a sua preferência por uma abordagem individual; consequentemente, a Comissão começou a tratar os
processos pendentes, por ordem de recepção. Em Fevereiro, adoptou três injunções contra a Itália, a
França e a Espanha, com o objectivo de obter todas as informações necessárias para determinar se os
auxílios concedidos deveriam ser considerados novos auxílios ou auxílios existentes, ou seja,
introduzidos antes da entrada em vigor do Tratado. Relativamente a estes processos, deu também
início ao procedimento de investigação formal relativamente a algumas medidas ad hoc concedidas
aos organismos públicos de radiodifusão italiano e francês, uma vez que não podiam ser considerados
como auxílios existentes, visto terem sido introduzidos e concedidos nos anos 1980-1990.

Em 1999, a Comissão aprovou igualmente o financiamento de dois canais temáticos recentemente
lançados, a Phoenix e a Kinderkanal (5), por parte dos organismos públicos de radiodifusão alemães,

(1) Processo NN 141/95; JO C 67 de 4.3.1997.
(2) Caso pendente T-46/97.
(3) Processo T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Comissão (1998).
(4) Processo T-17/96.
(5) Processo NN 70/98; JO C 238 de 21.8.1999.

3.2.2. Sector audiovisual



D — Aspectos processuais

307. No que se refere aos aspectos processuais, o ano de 1999 foi marcado pela entrada em vigor do
Regulamento processual de 16.4.1999 (251). Enquanto o regulamento codifica e esclarece as regras
processuais que até ao momento apenas estavam consagradas na prática da Comissão e na jurisprudência,
o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância tiveram oportunidade de explorar de forma mais
aprofundada os aspectos processuais do controlo dos auxílios estatais.

1. Autorização ex post de auxílios já pagos

308. No processo RJB Mining plc/Comissão (252), o Tribunal de Primeira Instância confirmou, no que
se refere ao sector do carvão, a aplicação do acórdão do Tribunal de Justiça relativo à decisão
Boussac (253), segundo o qual a Comissão poderá igualmente aprovar auxílios ilegais que tenham sido
pagos antes da aprovação. Este acórdão estabelece que não existe qualquer disposição no Código dos
auxílios estatais para o sector do carvão (254) que proíba que a Comissão examine a compatibilidade dos
auxílios projectados com o mercado comum apenas devido ao facto de o Estado-Membro que notificou
o auxílio projectado o ter já pago sem aguardar a autorização. Embora a proibição prevista na alínea c)
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(251) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 Março de 1999, que estabelece regras de execução do artigo
93.º do Tratado CE; JO L 83 de 27.3.1999.

(252) Processo T-110/98 de 9 de Setembro de 1999.
(253) Processo C-301/87, França/Comissão Colectânea 1990, p. I-307.
(254) Decisão n.º 3632/93/CECA da Comissão, de 28 Dezembro de 1993, relativa ao regime comunitário das

intervenções dos Estados-Membros a favor da indústria do carvão, JO L 329.

inteiramente financiados através de uma taxa de televisão, e de um serviço de 24 horas de notícias
da BBC (6), também apenas financiado através de uma taxa de televisão. Em ambos os casos, a
Comissão, tendo em conta as características específicas dos serviços, não detectou qualquer abuso
por parte dos Estados-Membros da sua competência para definirem obrigação de serviço público.
Considerou que os organismos de radiodifusão tinham recebido uma missão através de um acto
oficial, que o sistema de financiamento não falseava o desenvolvimento do comércio numa medida
contrária ao interesse comum e que, portanto, era aplicável a derrogação prevista no n.º 2 do artigo
86.º do Tratado CE para as empresas a quem foi confiada a exploração de serviços de interesse
económico geral.

Nos próximos meses, a Comissão terá de concluir a sua análise dos casos pendentes, tendo em conta
as disposições aplicáveis do Tratado e o Protocolo de Amesterdão. Independentemente do facto de os
auxílios serem considerados como auxílios existentes ou não, a Comissão orientará a sua acção no
sentido de garantir que os mandatos de serviço público, tal como definidos pelos Estados-Membros,
são transparentes e que os sistemas de financiamento, tal como decididos pelos Estados-Membros,
respeitarão o princípio da proporcionalidade e não afectarão as condições de troca e a concorrência
na Comunidade numa medida contrária ao interesse comum, tendo em conta a realização daqueles
mandatos de serviço público.

(6) Processo NN 88/98, ainda não publicado.



do artigo 4.º do Tratado CECA esteja formulada em termos mais rigorosos do que a prevista no artigo
87.º do Tratado CE, o Tribunal de Primeira Instância afirmou que as disposições materiais e processuais
do Código dos Auxílios à Siderurgia de 1993 e o sistema estabelecido pelos artigos 87.º e 88.º do Tratado
CE não diferem no seu princípio. Consequentemente, a Comissão tem poderes para aprovar de facto e
ex post auxílios pagos antes da autorização.

2. Direitos dos terceiros

309. Em diversas decisões (255), o Tribunal de Primeira Instância teve de abordar a questão do início
do prazo para a apresentação de recursos contra as decisões da Comissão. Segundo o quinto parágrafo
do artigo 230.º do Tratado CE, a data de publicação da medida ou da sua notificação ao recorrente,
respectivamente, são relevantes para o início do prazo. Apenas na falta desta, afirmou o Tribunal, é que
a data em que o recorrente tomou conhecimento, por exemplo através de publicações na imprensa, pode
ser considerada a data de início do prazo. É nomeadamente o que acontece quando a Comissão se
comprometeu a publicar as decisões.

310. No caso de um recurso de anulação apresentado pela região autónoma Friuli Venezia contra uma
decisão da Comissão de não autorizar os auxílios que a região tencionava conceder, o Tribunal de
Primeira Instância decidiu, em 15 de Junho de 1999 (256), que este recurso deveria estar aberto a todas
as pessoas que preenchem as condições objectivas previstas, ou seja, ter a personalidade jurídica exigida
e estar interessado individual e directamente pelo acto objecto de recurso, segundo os critérios previstos
no quarto parágrafo do artigo 230.º do Tratado CE. Esta solução impõe-se igualmente quando o
recorrente é uma entidade sub-estatal. Os auxílios abrangidos pela decisão objecto de recurso constituem
medidas adoptadas ao abrigo da autonomia legislativa e financeira de que a região dispõe directamente
nos termos da Constituição italiana. A requerente está individual e directamente interessada uma vez que
a decisão afecta actos cujo autor é a região. Além disso, esta decisão impede a região de exercer,
livremente, as competências que lhe são próprias. Por outro lado, a decisão objecto de recurso impede a
requerente de continuar a aplicar a legislação em causa, anula os seus efeitos e obriga-a a dar início ao
processo administrativo de recuperação dos auxílios junto dos beneficiários.

311. O Tribunal de Primeira Instância (257) confirmou, por outro lado, que uma associação constituída
para defender os interesses colectivos de uma categoria de pessoas não pode ser considerada como
individualmente interessada, na acepção do quarto parágrafo do artigo 230.º do Tratado CE, por uma
medida que afecte os interesses gerais dessa categoria de pessoas. O Tribunal decidiu que, na ausência
de circunstâncias especiais, tais como o papel que deveria ter desempenhado no processo que levou à
adopção da medida em questão, tal associação não tem direito a introduzir uma acção de anulação,
quando os seus membros não o podem fazer individualmente. O Tribunal decidiu que considerar uma
acção admissível nestas circunstâncias, ou seja, quando os membros da associação não estão
individualmente interessados e quando a requerente não tem direito por si própria, teria como
consequência permitir que pessoas singulares e colectivas contornassem o disposto no quarto parágrafo
do artigo 230.º do Tratado através de uma acção colectiva.
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(255) Processo T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comissão; T-110/97 Kneissl/Comissão; T-123/97
Salomon/Comissão; e T-89/96 British Steel/Comissão, ainda não publicados.

(256) Acórdão do Tribunal de 15 Junho de 1999 no processo T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia/Comissão; ainda não publicado.

(257) Processo T-86/96 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen/Comissão, Colectânea 1999, p. II-179.



312. Tal como aconteceu em 1998 (258), uma empresa de teledifusão ganhou um recurso por omissão
interposto junto do Tribunal de Primeira Instância. O Tribunal confirmou, num acórdão de 3 de Junho
de 1999 (259), que a Comissão não pode prolongar indefinidamente o exame preliminar de medidas
estatais denunciadas como contrárias ao n.º 1 do artigo 87.º do Tratado CE, a partir do momento em que
aceitou dar início a tal exame. Decorre de jurisprudência constante que o procedimento previsto no n.º
2 do artigo 88.º do Tratado CE se revela indispensável quando a Comissão tem grandes dificuldades em
apreciar se um auxílio é compatível com o mercado comum. O Tribunal considerou fundado o recurso
por omissão uma vez que, na altura em que a Comissão foi notificada, a sua análise prévia estava já a
decorrer há 31 meses e a Comissão não podia demonstrar a existência de circunstâncias excepcionais
que justificassem tal atraso.

3. Recuperação dos auxílios

313. Situando-se perto de 18% de todos os casos tratados pela Comissão, o número de auxílios estatais
que não foram notificados é ainda demasiado elevado. É consequentemente significativo que o Tribunal
de Justiça tenha confirmado a política da Comissão de exigir sistematicamente a recuperação de auxílios
concedidos em violação da obrigação de notificação e que são incompatíveis com o mercado comum. O
artigo 14.º do novo regulamento processual exige que os Estados-Membros executem imediata e
efectivamente as decisões de recuperação (260). Esta política coerente deveria cada vez mais levar os
beneficiários dos auxílios estatais a verificarem se o apoio que recebem está em conformidade com as
regras comunitárias em matéria de auxílios estatais. Trata-se da única forma de evitar o risco de
recuperação. Para que sejam convincentes, as ordens de recuperação têm de ser realmente executadas.
No processo Magefesa (261), a Comissão decidiu consequentemente em 13 de Outubro, remeter para o
Tribunal de Justiça a questão de não cumprimento, por parte das autoridades espanholas, de uma ordem
de recuperação.

314. Além disso, a Comissão aplicou o princípio segundo o qual, em circunstâncias apropriadas, a
execução efectiva das suas decisões pode exigir a descoberta da verdadeira estrutura empresarial,
devendo o auxílio ser recuperado não simplesmente junto do beneficiário inicial mas também junto de
outras empresas controladas pelas mesmas pessoas para quem foram transferidos os activos do
beneficiário. Este princípio baseia-se em considerações relacionadas com a atribuição económica do
benefício.

315. Na decisão Itália/Comissão (262), o Tribunal de Justiça confirmou que a execução da decisão de
recuperação não se pode declarar impossível quando não é feita nenhuma tentativa para recuperar o
auxílio.
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(258) Tribunal de Primeira Instância, 15 Setembro de 1998, Gestevision Telecinco SA/Comissão, Processo T-95/96,
Colectânea 1998, p. II-3407.

(259) Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 3 Junho de 1999 no Processo T-17/96, Télévision française 1 SA
(TF1)/Comissão, ainda não publicado.

(260) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 Março de 1999, que estabelece as regras de execução do
artigo 93.º do Tratado CE; JO L 83 de 27.3.1999.

(261) Processo C-44/97.
(262) Processo T-6/97 Itália/Comissão, colectânea 1999.



4. Cooperação com os tribunais nacionais

316. Em 1999, a Comissão recebeu quatro pedidos de informação do Juzgado de primera instancia de
Pamplona no contexto de um processo cível. Os pedidos diziam respeito a informações relativas ao
mesmo auxílio estatal alegado recebido por uma empresa espanhola. Solicitavam igualmente cópias de
quaisquer denúncias e decisões tomadas até ao momento. Na sua resposta global de 1 de Junho de 1999
ao Tribunal espanhol, a Comissão lembrou que, com base na comunicação relativa à cooperação entre
os tribunais nacionais e a Comissão no domínio do auxílios estatais (263), os tribunais nacionais podem
solicitar à Comissão informações de natureza processual que lhes permitam determinar se um processo
pendente na Comissão foi objecto de notificação, ou se a Comissão deu oficialmente início a um
processo ou tomou qualquer outra decisão. Os tribunais nacionais podem igualmente consultar a
Comissão quando a aplicação do n.º 1 do artigo 87.º ou do n.º 3 do artigo 88.º suscita dificuldades
específicas. Segundo a comunicação, a Comissão não entrará em pormenores no que se refere a
processos individuais ou à compatibilidade da medida com o mercado comum.

317. Consequentemente, a Comissão informou o juiz espanhol de que tinha recebido em 1996 três
denúncias sobre a matéria, que o processo está ainda a ser analisado e que, uma vez que não está
terminado, não era possível enviar uma cópia das denúncias ou outros documentos e as informações
constantes do processo, incluindo os montantes de auxílio concedido, nem comunicar o respectivo
conteúdo, até a Comissão tomar uma decisão.
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(263) JO C 312 de 23.11.1995.
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E — Estatísticas

Gráfico 6
Evolução do número de casos registados (em sectores que não a agricultura,
pescas, transportes e indústria hulhífera) entre 1994 e 1999
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Gráfico 7
Evolução do número de casos registados (em sectores que não a
agricultura, pescas, transportes e indústria hulhífera) entre 1994 e 1999
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Gráfico 8
Número de decisões por Estado-Membro (em sectores que não a
agricultura, pescas, transportes e indústria hulhífera)
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IV — ACTIVIDADES INTERNACIONAIS

A — Alargamento

1. Pré-adesão

1.1. Regras de execução

318. Com o objectivo de completar o quadro jurídico de relações entre a Comunidade e os dez países
associados da Europa Central e Oriental (PECO) no domínio da concorrência, foram negociados com os
PECO dois pacotes de regras de execução. O primeiro diz respeito à execução das disposições em
matéria de concorrência dos acordos europeus aplicáveis às empresas. O segundo refere-se às regras
relativas aos auxílios estatais.

319. As regras de execução das disposições em matéria de concorrência aplicáveis às empresas foram
já adoptadas por sete PECO, nomeadamente a Bulgária, a República Checa, a Estónia, a Hungria, a
Polónia, a Roménia e a República Eslovaca (264). A Comissão Europeia apresentou ao Conselho a sua
proposta relativa às regras de execução para a Letónia, a Lituânia e a Eslovénia (265), devendo as mesmas
ser adoptadas no início de 2000. O texto das regras de execução é basicamente o mesmo para todos os
países associados. Contém principalmente regras de tipo processual, ou seja, regras relativas à
competência para o tratamento dos casos, procedimentos de notificação de casos à outra parte, consulta
e cortesia positiva, bem como intercâmbio de informações.

320. A República Checa é o único país associado em que as regras de execução estão já em vigor (266).
As regras de execução constituem um sistema duplo de controlo dos auxílios estatais. Do lado
comunitário, a Comissão Europeia aprecia a compatibilidade dos auxílios estatais concedidos pelos
Estados-Membros da União Europeia com base nas respectivas regras comunitárias. Do lado da
República Checa, a autoridade nacional de controlo deve controlar e analisar os auxílios estatais
existentes e os novos auxílios concedidos por este país, com base nos critérios decorrentes da aplicação
das regras comunitárias em matéria de auxílios estatais. As regras de execução incluem processos de
consulta e de resolução de problemas, regras sobre a transparência (ou seja, a República Checa deverá
elaborar e subsequentemente actualizar um inventário dos seus programas de auxílios e de concessão
individual de auxílios) e regras relativas ao intercâmbio de informações. Em 1999, a Comissão Europeia
apresentou propostas relativas às regras de execução em matéria de auxílios estatais (267) no que se refere
a sete PECO: Bulgária, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslovénia (268).

29.° REL. CON. 1999

XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL 123

(264) Decisão n.º 2/97 do Conselho de Associação, de 7 de Outubro de 1997; JO L 15 de 21.1.1998. Decisão n.º 1/96
do Conselho de Associação, de 30 de Janeiro de 1996; JO L 31 de 9.2.1996.
Decisão n.º 1/99 do Conselho de Associação, de 28 de Abril de 1999; JO L 144 de 9.6.1999.
Decisão n.º 2/96 do Conselho de Associação, de 6 de Novembro de 1996; JO L 295 de 20.11.1996.
Decisão n.º 1/96 do Conselho de Associação, de 16 de Julho de 1996; JO L 208 de 17.8.1996.
Decisão n.º 1/99 do Conselho de Associação, de 16 de Março de 1999; JO L 96 de 10.4.1999.
Decisão n.º 1/96 do Conselho de Associação, de 15 de Agosto de 1996; JO L 295 de 20.11.1996.

(265) COM(1998) 68 final, de 4 de Março de 1998.
COM(1998) 119 final, de 4 de Março de 1998.
COM(1999) 353 final, de 14 de Julho de 1999.

(266) Decisão n.º 1/98 do Conselho de Associação, de 24 de Junho de 1998; JO L 195 de 11.7.1998.
(267) Bol. da UE 7-8/99.
(268) COM(1999) 357 final de 14 de Julho de 1999.

COM(1999) 362 final de 4 de Julho de 1999.
COM(1999) 360 final de 14 de Julho de 1999.



321. De um modo geral, também a adopção e aplicação adequada das regras de execução relativas aos au-
xílios estatais são consideradas, para além de outros aspectos de política mais gerais, como um passo impor-
tante para reduzir qualquer fricção comercial possível entre a Comunidade e o país terceiro em questão, uma
vez que, se forem executadas de modo adequado, podem eliminar a necessidade de qualquer das partes ter de
intentar uma acção no quadro do Acordo da OMC sobre os subsídios e as medidas de compensação (ASCM).

1.2. Estratégia avançada de pré-adesão

322. Um elemento fundamental do processo de alargamento é a denominada estratégia avançada de pré-
adesão, que se centra nas parcerias de adesão e num reforço dos auxílios de pré-adesão. As parcerias de ade-
são, que são objecto de revisão periódica, reúnem num único documento os domínios prioritários em que ca-
da país candidato tem de fazer progressos para preparar a sua adesão à UE. Definem também as formas atra-
vés das quais os vários tipos de assistência financeira e de programas da UE, em especial o programa Phare,
irão contribuir para os esforços de preparação à adesão por parte dos países candidatos. Em 6 de Dezembro,
o Conselho adoptou os princípios e prioridades das novas parcerias de adesão para os dez países candidatos
da Europa Central (269). Em 22 de Dezembro, a Comissão Europeia adoptou parcerias de adesão para cada
um desses dez países candidatos. A aproximação da legislação e respectiva aplicação, a criação de institui-
ções e a transparência em matéria de antitrust e de auxílios estatais contam-se entre as mais importantes prio-
ridades identificadas pela Comissão Europeia nas diversas parcerias de adesão.

323. As parcerias de adesão são completadas pelos programas nacionais para a adopção do acervo
(PNAA), elaborados por cada um dos dez países candidatos. Estes programas fornecem informações
pormenorizadas sobre os compromissos assumidos por esses países no que respeita aos progressos a
realizar em conformidade com as prioridades estabelecidas nas parcerias de adesão.

1.3. Progressos na aproximação das legislações de concorrência

324. A Comissão Europeia informa regularmente o Conselho Europeu sobre os progressos realizados por cada
país candidato com vista à adesão. Os segundos relatórios periódicos relativos aos 10 PECO, a Chipre e à
Turquia (270), adoptados pela Comissão Europeia em Outubro, analisam os progressos realizados desde os
últimos relatórios apresentados pela Comissão em 1998. Em 1999, a Comissão adoptou igualmente um relatório
periódico relativo a Malta (271), bem como um parecer actualizado sobre o pedido de adesão de Malta (272).

325. No ano transacto, a maior parte dos países candidatos tomou medidas decisivas para elaborar ou
aprovar nova legislação em matéria de concorrência ou introduziu alterações à legislação em vigor, por
forma a aproximá-la ainda mais do direito comunitário. As autoridades em matéria de concorrência
desses países adquiriram também mais experiência na aplicação das respectivas legislações de
concorrência. Contudo, a Comissão Europeia salientou em diversas ocasiões que as autoridades
responsáveis pela concorrência nos países candidatos devem reforçar ainda mais a sua independência,
os seus poderes de investigação e de aplicação de coimas, bem como aumentar os seus recursos.
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326. Contrariamente aos progressos realizados no domínio da concorrência, a introdução de um
controlo adequado dos auxílios estatais nos países candidatos tem sido lenta ou insuficiente. Apesar de
diversos países terem introduzido ou estarem agora a adoptar regras sobre o controlo dos auxílios
estatais, muito há ainda a fazer. Uma das prioridades consiste na necessidade que muitos países
candidatos ainda têm de elaborar inventários exaustivos dos auxílios existentes para assegurar a
transparência neste domínio. Embora os PECO tenham apresentado à Comissão Europeia relatórios
anuais sobre o volume de auxílios concedidos nos respectivos países, a Comissão continua apreensiva
pelo facto de não existirem dados exaustivos relativamente aos auxílios estatais na maioria dos PECO.

327. Uma segunda prioridade para os países candidatos consiste em criar ou reforçar as respectivas
autoridades de controlo em matéria de auxílios estatais e assegurar um controlo efectivo desses auxílios.
Este aspecto é extremamente importante para que aqueles países possam efectuar um controlo dos
auxílios estatais adequado e sistemático. A maior parte dos países candidatos já designou claramente uma
autoridade de controlo. Contudo, ainda há muitos aspectos por resolver para que sejam estabelecidos os
procedimentos jurídicos e conferidos os poderes e/ou recursos necessários para garantir um verdadeiro
controlo dos novos auxílios estatais e dos auxílios estatais existentes nestes países.

328. Por último, no que respeita à aproximação das legislações, embora alguns países tenham adoptado
ou estejam actualmente a preparar regras materiais e processuais neste domínio, a Comissão Europeia
verifica que a maioria dos países candidatos está normalmente aquém do nível que seria necessário nesta
fase que antecede a adesão.

1.4. Assistência técnica

329. Tendo em conta as deficiências ainda existentes, a assistência técnica no domínio da concorrência
continuará a ser um instrumento essencial na preparação dos países candidatos à adesão. Estão a ser
desenvolvidas acções específicas no âmbito dos programas Phare. No quadro do acordo relativo à criação
de instituições («geminação»), os peritos dos Estados-Membros da UE passaram também a fornecer
serviços de consultoria, numa perspectiva de longo prazo, às autoridades em matéria de concorrência e
de auxílios estatais dos PECO.

330. A Comissão Europeia tem prosseguido uma política activa de intensificação dos seus contactos
com as autoridades de concorrência dos PECO e de reforço das relações entre essas autoridades. Em 28
e 29 de Junho, realizou-se na Polónia, em Cracóvia, a quinta conferência dos PECO e da Comissão
Europeia em matéria de concorrência. Das delegações faziam parte funcionários de alto nível das
autoridades em matéria de concorrência e auxílios estatais dos PECO e da Comissão. A conferência anual
constitui um fórum para o intercâmbio de ideias e experiências no domínio da aproximação das
legislações e da sua aplicação. Contribui igualmente para criar e reforçar os contactos profissionais entre
os funcionários responsáveis pela concorrência na Comissão Europeia e nos PECO.

331. A DG Concorrência continuou a dar o seu contributo para seminários e visitas de estudo
organizados pelo Serviço de Intercâmbio de Informações sobre Assistência Técnica (TAIEX) da
Comissão Europeia no domínio da concorrência. Em Novembro e Dezembro, foram organizadas pela
DG Concorrência, em colaboração com o serviço TAIEX, as sessões anuais conjuntas de formação em
matéria de concorrência para funcionários dos países candidatos.

332. A DG Concorrência prosseguiu a realização de diversas reuniões bilaterais com as autoridades
em matéria de concorrência e auxílios estatais dos países candidatos. Procedeu-se a discussões técnicas
a nível de peritos relativas à aproximação da legislação no domínio da concorrência, ao desenvolvimento
das instituições e à aplicação da legislação. Foram também realizadas reuniões informais com os países
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candidatos durante as quais foram discutidas questões específicas em matéria de auxílios estatais, tais
como a criação de um inventário dos auxílios estatais, mapas de auxílios regionais e apreciação de casos
pontuais em sectores sensíveis.

2. Negociações de adesão

333. Afim de identificar com os países candidatos eventuais problemas que estes possam vir a ter na apli-
cação do direito comunitário após a adesão, foram organizadas em 1998 diversas reuniões de avaliação com
estes países sobre o acervo no domínio da concorrência. Areunião multilateral de avaliação com todos os pa-
íses candidatos teve lugar em Maio de 1998. No Outono desse mesmo ano, procedeu-se à avaliação, numa
base bilateral, do acervo no domínio da concorrência com os seis países com os quais tinham sido iniciadas
negociações em Março de 1998 (Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Polónia e Eslovénia). Em Mar-
ço e Abril de 1999 realizou-se o exercício bilateral de avaliação com os antigos países candidatos «pre-in»
(Bulgária, Letónia, Lituânia, Roménia e República Eslovaca). Aprimeira fase de avaliação multilateral e bi-
lateral do acervo no domínio da concorrência teve lugar em Malta, em Novembro de 1999.

334. No contexto das negociações para o alargamento, relativas ao capítulo da concorrência, a
Comissão Europeia analisou as posições de negociação apresentadas por Chipre, pela República Checa,
pela Estónia, pela Hungria, pela Polónia e pela Eslovénia. As posições comuns adoptadas pela UE em
Maio reflectem a avaliação da Comissão Europeia no que se refere à capacidade de estes países
candidatos satisfazerem os critérios de adesão no domínio da concorrência. As posições comuns
identificaram uma série de questões que requerem mais informações e/ou esclarecimentos por parte dos
países candidatos. No Verão de 1999, Chipre, a República Checa, a Estónia, a Hungria e a Eslovénia
apresentaram à conferência de adesão alterações e/ou informações complementares às suas posições de
negociação iniciais. Com base nessas alterações, a UE adoptou, em Novembro, posições comuns
alteradas. Em Outubro, a Polónia apresentou um aditamento à sua posição de negociação, sendo ainda
necessária a adopção, pela União Europeia, de uma posição comum alterada. O capítulo da concorrência
continua em aberto no que respeita a estes seis países, o que se deve sobretudo à insuficiência dos
progressos realizados no domínio dos auxílios estatais.

B — Cooperação bilateral

1. América do Norte

1.1. Estados Unidos

1.1.1. Aplicação do Acordo de Cooperação de 1991 (273) e do Acordo de Cortesia Positiva de 1998 (274)

335. A Comissão apresenta todos os anos ao Conselho e ao Parlamento Europeu um relatório sobre as
suas actividades de cooperação com os Estados Unidos no quadro do Acordo de 1991. O último relatório
abrangeu o período de 1 de Janeiro de 1998 a 31 de Dezembro de 1998 (275).

126 XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL

29.° REL. CON. 1999

(273) Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação dos
respectivos direitos da concorrência (JO L 95 de 27.4.1995, rectificado pelo JO L 131 de 15.6.1995).

(274) Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo aos princípios de
cortesia positiva na aplicação dos respectivos direitos de concorrência; JO L 173 de 18.6.1998.

(275) Adoptado em 13 de Setembro de 1999, COM(1999) 439 final; ver Relatório sobre a Política de Concorrência
— 1998, p. 313 a 328.



336. Em 1999, a Comissão cooperou com a Divisão antitrust do Departamento de Justiça dos Estados
Unidos e com a Comissão Federal do Comércio num número significativo de casos. Para além de esta
intensa cooperação trazer vantagens específicas a nível dos processos para ambas as autoridades de
concorrência e para as empresas envolvidas (em termos de uma gestão mais rápida e mais coerente dos
processos dos dois lados do Atlântico), o estreito contacto diário entre as equipas responsáveis pelos
processos da Comissão (DG Concorrência) e do Departamento de Justiça e da Comissão Federal do
Comércio dos Estados Unidos conduz à criação de um clima de confiança mútua, a um melhor
conhecimento das regras materiais e processuais da outra Parte, a uma convergência significativa na
análise da concorrência e ao desenvolvimento de «melhores práticas», tanto em questões materiais como
processuais.

337. A cooperação bilateral foi especialmente intensa nos processos das grandes operações de
concentração ocorridas no sector petrolífero, sobretudo no caso da concentração Exxon/Mobil. Os
contactos informais entre a Comissão Federal do Comércio e a Comissão Europeia começaram pouco
tempo após o anúncio da operação Exxon/Mobil (Dezembro de 1998), muito antes da notificação formal,
que teve lugar em Maio de 1999, o que permitiu às autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos
discutir os problemas específicos em matéria de concorrência relativamente à produção futura de
petróleo e de gás que aquelas autoridades temiam que pudessem vir a surgir com a criação dos chamados
«gigantes» no sector. Após a notificação e obtenção de autorizações por parte das partes envolvidas na
concentração que permitiram às autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos trocarem
informações confidenciais, a avaliação de grande parte da questão de fundo foi realizada em estreita
cooperação entre os referidos organismos. Os funcionários da Comissão visitaram os seus homólogos da
Comissão Federal do Comércio, examinaram documentos nas instalações desta última e efectuaram
contactos periódicos por telefone, trocas de documentos e outros contactos entre as duas equipas
responsáveis pelos processos. As discussões entre o pessoal de ambas as Partes centraram—se sobretudo
na avaliação das consequências prováveis da operação proposta em termos de concorrência nos
mercados a montante (prospecção, desenvolvimento, produção e venda de petróleo bruto e gás natural).
Foi também profundamente discutida a questão do impacto provável da operação de concentração no
mercado dos lubrificantes de aviação. De facto, a cooperação tem prosseguido no que respeita à
aplicação das resoluções acordadas por ambas as partes.

338. Podem citar-se outros casos que implicaram uma estreita cooperação transatlântica, como as
operações de concentração Allied Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca e Air Liquide/BOC. A
cooperação CE/EUA no que se refere a processos de concorrência é abordada mais em pormenor no
quinto relatório ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo a 1999, que será publicado em 2000.

1.1.2. Acordos administrativos relativos à participação nas audições em casos pontuais (276)

339. Em 31 de Março de 1999, a Comissão adoptou um texto que estabelece acordos administrativos
entre as autoridades em matéria de concorrência das Comunidades Europeias e dos Estados Unidos
relativamente à participação mútua em certas fases dos processos em casos pontuais que impliquem a
aplicação das respectivas regras de concorrência. Esses acordos são, por natureza, bilaterais e recíprocos.
Nos termos desses acordos, poderão ser aceites pedidos de participação numa audição ou reunião em
determinados casos, sob reserva de confirmação de garantias satisfatórias ou acordos relativos à
confidencialidade e à utilização das informações. Essa participação só será possível com o consentimento
expresso das pessoas implicadas nos processos de aplicação da legislação em cada uma das jurisdições,
não sendo os direitos dessas pessoas em nenhuma circunstância restringidos por esses acordos.
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340. Os referidos acordos contribuirão para um melhor conhecimento mútuo dos respectivos
procedimentos por parte das autoridades responsáveis pela concorrência, bem como para reforçar a
coordenação, a cooperação e a prevenção de conflitos em casos pontuais de interesse mútuo. Nem estes
acordos administrativos nem as cartas trocadas entre a Comissão e as autoridades dos Estados Unidos
em matéria de concorrência constituem um acordo internacional vinculativo.

1.1.3. Grupo de trabalho UE/EUA para a cooperação em operações de concentração mundiais

341. Numa reunião bilateral realizada em 5 de Outubro de 1999 entre a DG Concorrência da Comissão
e o Departamento de Justiça e a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos foi acordada a
criação de um grupo de trabalho destinado a reforçar a cooperação transatlântica no domínio do controlo
das operações de concentração. O mandato conferido a este grupo de trabalho incide sobre: 1) o eventual
reforço da convergência de análise/metodologia em operações de concentração submetidas à apreciação
de cada uma das jurisdições, especialmente no que respeita às abordagens da União Europeia e dos
Estados Unidos em relação aos oligopólios/posições dominantes colectivas; e 2) estudo aprofundado das
abordagens da União Europeia e dos Estados Unidos no que respeita à identificação e aplicação de
soluções (em especial, alienações) e à verificação do seu cumprimento/controlo após as operações de
concentração. Prevê-se que o grupo de trabalho termine os seus trabalhos no decurso de 2000.

1.2. Canadá

342. Em 17 de Junho de 1999, foi assinado entre as Comunidades Europeias e o Governo do Canadá
um Acordo de cooperação em matéria de concorrência. O projecto de acordo tinha sido aprovado pelo
Parlamento Europeu, em Fevereiro de 1999, e pelo Conselho de Ministros, em Maio de 1999.

343. O acordo facilitará uma maior cooperação entre as Comunidades Europeias e o Canadá no que
se refere à aplicação das respectivas regras de concorrência. Tendo em conta o número crescente de casos
que estão a ser examinados por ambas as autoridades de concorrência, reconhece-se cada vez mais a
necessidade, por um lado, de evitar decisões contraditórias e, por outro, de coordenar as actividades de
aplicação da legislação na medida em que tal for considerado mutuamente benéfico por ambas as partes.

344. Em concreto, o acordo é muito semelhante ao que foi concluído entre a UE e os Estados Unidos
da América em 1991. Fundamentalmente, prevê: a) a notificação recíproca dos processos objecto de
investigação por qualquer uma das autoridades, quando sejam susceptíveis de afectar interesses
importantes da outra parte: b) a possibilidade de coordenação, por parte das duas autoridades, das suas
actividades de aplicação da legislação, bem como a prestação de assistência mútua; c) a possibilidade de
cada uma das partes solicitar à outra a tomada de medidas de aplicação (cortesia positiva) e de cada uma
das Partes tomar em consideração os interesses importantes da outra no âmbito das suas acções de
aplicação da legislação (cortesia tradicional); e d) o intercâmbio de informações entre as Partes, embora
tal não afecte as respectivas obrigações em termos de confidencialidade no que se refere a essas
informações.

345. Desde a entrada em vigor do acordo estabeleceu-se já uma cooperação activa em diversas
operações de concentração. Em Setembro de 1999, realizou-se em Otava a primeira reunião bilateral
após o acordo entre a DG Concorrência da Comissão e o Departamento responsável pela Concorrência
do Canadá. À semelhança do Acordo UE/EUA, a Comissão apresentará anualmente ao Conselho e ao
Parlamento um relatório pormenorizado sobre a cooperação no âmbito do acordo celebrado com o
Canadá.
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2. Outros países

2.1. Japão

346. A Comissão concluiu uma nova lista de propostas para o prosseguimento da desregulamentação
no Japão. Essa lista inclui uma série de propostas no domínio da concorrência. As novas propostas da
UE centram-se em três pontos:

a) aplicação mais eficaz da lei antimonopólio;

b) prosseguimento da eliminação de isenções e excepções no âmbito de legislações específicas e da lei
antimonopólio e clarificação das excepções e isenções que continuarem em vigor; e

c) análise, pela Comissão Japonesa das Práticas Comerciais Equitativas de todas as orientações adminis-
trativas — orais e escritas — com vista a verificar a conformidade com as orientações anti-monopólio e
publicação dos respectivos resultados. O novo pacote foi oficialmente apresentado ao Japão durante uma
reunião de alto nível entre a UE e o Japão, realizada em Tóquio, de 3 a 5 de Novembro.

347. A reunião anual bilateral entre a Comissão e a Comissão Japonesa das Práticas Comerciais
Equitativas (Japan Fair Trade Commission — JFTC) realizou-se em Tóquio em 28 e 29 de Outubro. Os
funcionários da Comissão salientaram os progressos realizados em matéria de desregulamentação da
concorrência no Japão, acrescentando, contudo, que é ainda necessária uma grande reforma no domínio
da regulamentação para criar uma economia de mercado competitiva e simultaneamente aberta,
transparente e inteiramente funcional e acessível às empresas nacionais e estrangeiras. No domínio da
política de concorrência, nomeadamente, é necessário que o Japão aplique mais eficazmente as regras
antimonopolistas em vigor, elimine as isenções, combata os cartéis, especialmente no que diz respeito
ao sistema de distribuição por grosso, e submeta as «orientações administrativas» a uma verificação
rigorosa da respectiva compatibilidade com a legislação em matéria de concorrência. Tolerar práticas
anticoncorrenciais não pode contribuir para o objectivo a longo prazo de promover a eficácia e a
reestruturação da economia japonesa. É igualmente importante assegurar, e eventualmente reforçar, a
independência da JFTC, quando esta for colocada sob a alçada do Ministério dos Assuntos Gerais em
2001, no âmbito da reorganização do Governo central, e manter a integridade em termos de estrutura de
pessoal e de orçamento.

348. Além disso, a delegação da Comissão referiu o seu interesse em reforçar relações bilaterais com
o Japão no domínio da concorrência. As duas partes previram explorar as possibilidades de um acordo
de cooperação semelhante aos acordos da UE com os Estados Unidos (1991) e com o Canadá (1999) e
ao recente Acordo EUA/Japão (1999). Para além de conversações sobre as possibilidades de uma
cooperação mais estreita, as duas Partes discutiram as recentes evoluções em matéria de política de
concorrência na UE e no Japão e trocaram pontos de vista a respeito de certos casos de cartéis e de
concentrações. Discutiram também os progressos registados na preparação da Conferência Ministerial
de Seattle da OMC, onde ambas as partes procurarão fazer avançar as negociações com vista à criação
de um quadro multilateral para as regras de concorrência.

2.2. Turquia

349. A Decisão n.º 1/95 do Conselho de Associação CE/Turquia, relativa à execução da fase final da
União Aduaneira entre a Comunidade e a Turquia, e o artigo 7.º do Acordo de Comércio Livre
Turquia-CECA, implica a adopção de regras de execução das disposições em matéria de concorrência.
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Essas regras de execução devem constituir um quadro de aplicação das regras em matéria de práticas
anticoncorrenciais e de auxílios estatais, especificando, nomeadamente, as respectivas funções das
autoridades de concorrência da Comunidade e da Turquia e criando uma instância de consulta e
cooperação entre essa autoridades. Está previsto o lançamento, num futuro próximo, de discussões de
fundo entre as autoridades da Comissão e da Turquia com vista à adopção dessas regras.

2.3. Rússia, Ucrânia e outros NEI

350. Nos Acordos de Parceria e Cooperação (APC) que a UE concluiu com a Rússia, a Ucrânia e a
Moldávia e com a maioria das antigas Repúblicas Soviéticas, estes países assumiram (em maior ou
menor grau) o compromisso de progredirem no sentido da aproximação das suas legislações em matéria
de concorrência e de auxílios estatais com o direito comunitário. Embora os progressos sejam lentos, os
comités paritários dos APC UE/Rússia, UE/Ucrânia e UE/Moldávia já criaram subcomités destinados a
supervisionar o cumprimento dos compromissos assumidos no domínio da concorrência e dos auxílios
estatais. Estes subcomités reuniram-se várias vezes em 1999. Estão também em curso diversos projectos
Tacis com o objectivo de fornecer apoio técnico relevante.

2.4. Países mediterrânicos

351. Em 1999 foi celebrado um acordo de associação entre a UE e o Egipto. Foram já celebrados
acordos com a Tunísia, Israel, Jordânia e a Autoridade Palestiniana. Decorrem as negociações de outros
acordos com a Argélia, o Líbano, o Egipto e a Síria. As disposições relativas à concorrência prevêem
compromissos claros destinados a aproximar as políticas de concorrência dos países em causa do regime
comunitário. Estão a ser preparadas as regras de execução propostas nos termos das disposições em
matéria de concorrência previstas nos acordos de associação, prevendo-se que as mesmas sejam
apresentadas aos parceiros mediterrânicos da Comunidade no decurso de 2000. De igual modo, no
âmbito da «Parceria Euromediterrânica e o mercado único», está prevista a organização de seminários
no próximo ano para promover a cooperação com os países MED.

2.5. África do Sul

352. A União Europeia e a África do Sul celebraram um Acordo de Comércio Livre em 1999. Esse
acordo contém disposições em matéria de concorrência e de auxílios estatais, incluindo disposições
relativas à cooperação entre a UE e os serviços responsáveis pela concorrência da África do Sul, bem
como disposições específicas em matéria de cortesia positiva e cortesia tradicional. Isso significa que
cada uma das partes tem a possibilidade de solicitar à outra a tomada de medidas coercivas de aplicação
e que cada uma das partes é obrigada a tomar em consideração os interesse importantes da outra no
âmbito das suas acções de aplicação da legislação.

353. A nova legislação da África do Sul em matéria de concorrência, que entrou em vigor em 1999,
contém disposições relativas ao controlo de operações de concentração, bem como à proibição de
acordos restritivos anticoncorrenciais e de abusos de posições dominantes. Foi criado um novo serviço
independente para aplicação da legislação, a Comissão da Concorrência, bem como um tribunal
especializado em questões de concorrência e um tribunal de recurso em matéria de concorrência.

2.6. América Latina

354. AUE e o México celebraram em 1999 um acordo de comércio livre que prevê um mecanismo de co-
operação entre as autoridades responsáveis pela concorrência de ambas as partes. Esse mecanismo estabele-
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ce a coordenação de certas acções de aplicação da legislação, a troca de informações, a investigação de prá-
ticas alegadamente anticoncorrenciais no território de uma das partes, sempre que tais práticas prejudiquem
os interesses da outra parte, e a cooperação técnica. Este mecanismo de cooperação assegurará uma maior
transparência na aplicação das regras de concorrência e deverá melhorar a eficácia dessa mesma aplicação.

355. Em 1999, o Conselho de Ministros conferiu à Comissão um mandato para iniciar negociações
com o Mercosul e o Chile com vista à conclusão de um acordo de comércio livre. Prevê-se que esse
acordo inclua disposições em matéria de concorrência, bem como em matéria de cooperação e
coordenação entre as autoridades responsáveis pela concorrência. As negociações foram iniciadas em
Novembro de 1999 e irão prosseguir durante algum tempo. Além disso, com base num relatório
elaborado em 1999, serão apresentadas durante o próximo ano propostas de assistência técnica ao
Mercosul e à Comunidade Andina. Importa acrescentar também que, graças à intervenção da Comissão,
foi organizada em 1999 uma primeira reunião entre os países membros do Caricom, destinada a analisar
o projecto de regras da concorrência para o mercado comum das Caraíbas.

C — Cooperação multilateral

1. OMC: Comércio e política de concorrência

356. O Grupo de Trabalho da OMC para a interacção entre o comércio e a política de concorrência
realizou três reuniões formais em 1999 (19 e 20 de Abril, 10 e 11 de Junho e 14 de Setembro). Na
reuniões de Abril e de Junho foram consideradas todas as questões contempladas na decisão do Conselho
Geral da OMC:

a) importância dos princípios fundamentais da OMC em matéria de tratamento nacional, de
transparência e de tratamento da nação mais favorecida para a política de concorrência e vice-versa;

b) estratégias para promover a cooperação e a comunicação entre os países membros, incluindo no
domínio da cooperação técnica; e

c) contributo da política da concorrência para alcançar os objectivos da OMC, incluindo a promoção
do comércio internacional.

357. A reunião realizada em 14 de Setembro teve por principal objectivo analisar e adoptar o relatório
do grupo de trabalho (1999) a apresentar ao Conselho Geral.

358. Em preparação da terceira Conferência Ministerial da OMC em Seattle (3 de Dezembro de 1999),
a UE apresentou propostas para o arranque de negociações com vista à instauração de um quadro
multilateral de regras de concorrência. As negociações deverão centrar-se em três pontos essenciais:

— em primeiro lugar, todos os membros da OMC devem introduzir regras de base em matéria de
concorrência e proceder à sua aplicação;

— em segundo lugar, importa adoptar uma série de princípios básicos comuns para garantir um grau de
coerência e de uniformidade entre os membros da OMC; e

— em terceiro lugar, deve ser criado um instrumento multilateral para possibilitar a cooperação entre
os serviços responsáveis pela concorrência nos países membros.
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359. As conclusões do Conselho de 26 de Outubro de 1999 relativas à Conferência Ministerial de
Seattle incluem o seguinte excerto a respeito da concorrência: «A OMC deverá iniciar negociações
relativas a uma estrutura básica de princípios e regras fundamentais vinculativas sobre a legislação e
política internas da concorrência e respectiva implementação. Os princípios da OMC de transparência e
não discriminação constituiriam os alicerces para o desenvolvimento destes princípios e regras
fundamentais. A OMC deve também ter como objectivo o desenvolvimento de abordagens comuns sobre
práticas anticoncorrenciais com um impacto significativo no comércio internacional e no investimento,
bem como a promoção da cooperação internacional. A dimensão do desenvolvimento deve igualmente
constituir um ponto central dessa estrutura multilateral, combinando possíveis períodos de transição com
assistência técnica e flexibilidade das regras».

360. Não foi possível conseguir um acordo entre os membros da OMC na Conferência Ministerial de
Seattle no que se refere ao lançamento de uma nova ronda de negociações multilaterais de comércio. Por
consequência, não estão actualmente em curso quaisquer negociações relativas ao comércio e à
concorrência.

Contudo, espera-se que o Grupo de Trabalho da OMC para o comércio e concorrência prossiga a sua
reunião em 2000 e que a Comunidade e os seus Estados-Membros continuem a clarificar as suas posições
sobre a necessidade de regras de concorrência multilaterais.

2. OCDE

361. A Comissão desempenhou um papel activo nos trabalhos do Comité sobre a Legislação e Política
da Concorrência da OCDE, principalmente nas mesas-redondas e nas reuniões do grupo de trabalho
organizadas em 1999 (promoção da concorrência no sector dos serviços postais, oligopólios, serviços
profissionais, orientações para empresas multinacionais, prioridades das autoridades de concorrência em
matéria de aplicação da legislação, operações de concentração e alianças entre companhias aéreas). A
Comissão também participou como relator (juntamente com a Grécia) na análise da reforma em matéria
de regulamentação na Hungria no domínio da política da concorrência, que teve lugar em 21 de Outubro.

3. Cnuced

362. A Comissão apresentou em 15 de Setembro um documento de trabalho [COM(1999) 451 final]
com orientações para a participação na décima Conferência das Nações Unidas para o Comércio e para
o Desenvolvimento (Cnuced X).

363. Este documento de trabalho representa um contributo para a preparação da posição a adoptar pela
União Europeia na conferência a realizar em Banguecoque, na Tailândia, de 12 a 19 de Fevereiro de
2000. No que respeita à concorrência, o ponto 24 do referido documento de trabalho salienta que o
desenvolvimento requer sobretudo um funcionamento harmonioso de mercados equitativos e
competitivos de produtos, serviços e outros recursos, incluindo o crédito e os recursos fundiários e
genéticos. Neste contexto, é essencial conter a acção arbitrária dos governos contra as empresas, lutar
contra a corrupção e prevenir, mediante políticas de concorrência determinadas, o conluio entre
autoridades públicas e oligopólios ou monopólios interessados na obtenção do máximo lucro. Além
disso, a dimensão do desenvolvimento deverá ser igualmente contemplada na negociação das regras
multilaterais em matéria de concorrência (ponto 36). Por último, a Cnuced deveria continuar a realizar
actividades de análise e a actuar como instância adequada para o debate a nível intergovernamental e a
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nível de peritos em matéria de políticas e normas de concorrência, por forma a sensibilizar os países em
vias de desenvolvimento e a permitir-lhes usufruir da sua experiência. A Cnuced poderia analisar,
nomeadamente, a importância dos monopólios públicos e privados nos novos mercados, as relações entre
investimento e concorrência e os tipos de regulamentação adaptados a diferentes níveis de
desenvolvimento dos mercados. A Cnuced poderia igualmente proceder a análises em apoio das
negociações das normas multilaterais em matéria de concorrência, dando especial atenção às
necessidades e situações concretas dos países em vias de desenvolvimento neste contexto. A Cnuced
poderia realizar actividades de cooperação técnica destinadas a assistir os países em vias de
desenvolvimento na definição e aplicação das regras e políticas de concorrência (ponto 55).
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V — PERSPECTIVAS PARA 2000

1. Actividade legislativa e regulamentar

364. A Comissão prosseguirá o processo que visa assegurar uma aplicação da política de concorrência
comunitária que tenha plenamente em consideração a evolução constante do mercado. Em razão da
integração dos mercado, quer a nível comunitário quer a nível mundial, é vital que esta evolução seja
plenamente tida em conta nas regras processuais e materiais comunitárias. A Comissão posseguirá, por
conseguinte, a revisão das suas regras processuais e materiais para efeitos de aplicação dos artigos 81.º
e 82.º

365. No que respeita às regras processuais no domínio antitrust, o objectivo da Comissão para 2000
consiste na adopção de uma proposta de um novo projecto de regulamento a apresentar ao Conselho,
relativo às regras de aplicação dos artigo 81.º e 82.º do Tratado CE. O Conselho poderá dar início às
discussões sobre o referido projecto de regulamento em finais de 2000.

366. No domínio das restrições verticais, o objectivo da Comissão para 2000 é adoptar um conjunto de
orientações que completam o novo regulamento de isenções por categoria adoptado em 1999 e que entrará
em vigor em 1 de Junho de 2000. Essas orientações destinam-se a ajudar as empresas avaliar os seus acordos
de distribuição sempre que estes não estejam abrangidos pelo novo regulamento de isenções por categoria.

367. A revisão da política em matéria de acordos de cooperação horizontal continua a ser outra das
prioridades da Comissão. Além disso, esse exercício constitui um complemento importante da reforma
das restrições verticais e para a modernização dos processos antitrust.

368. Em 1999, a DG Concorrência elaborou alterações dos actuais regulamentos de isenção por
categoria no domínio da investigação e desenvolvimento e da especialização. Paralelamente foi
elaborado um conjunto de projectos de orientações que definem as grandes linhas da política a seguir
para a aplicação do artigo 81.º aos acordos horizontais. Em 2000, a Comissão tem por objectivo proceder
a amplas consultas juntos dos peritos dos Estados-Membros, das empresas, das organizações de
consumidores e de outras partes interessadas.

369. A Comunicação de minimis de 1997, que define a noção de acordos de pequena importância não
abrangidos pelo artigo 81.º, terá de ser revista a fim de ter em conta as alterações acima referidas na
política das restrições verticais e da cooperação horizontal. Prevê-se que os trabalhos com vista a essa
revisão tenham início em 2000.

370. No sector dos veículos automóveis, a Comissão elaborou um relatório de avaliação no que
respeita ao regulamento de isenção por categoria n.º 1475/95, relativo à distribuição de veículos
automóveis. Este relatório de avaliação constitui um documento essencial para determinar a futura
política de concorrência no sector da distribuição de veículos automóveis.

371. Em complemento aos projectos de reforma acima referidos, serão lançados estudos de avaliação
de impacto que têm por objectivo geral melhorar a eficácia da política de concorrência, avaliando o
impacto das intervenções da Comissão nos mercados e identificando os sectores em que é necessário
estimular a concorrência.

372. No domínio das operações de concentração, o ano 2000 será especialmente dinâmico. Nos termos
do Regulamento das Concentrações, a Comissão terá de apresentar ao Conselho, até 1 de Julho de 2000,
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um relatório sobre a aplicação dos limiares e critérios definidos no Regulamento das Concentrações, que
determina o âmbito de competência do controlo das operações de concentração exercido pela
Comunidade Europeia. A Comissão aproveitará eventualmente a oportunidade de examinar outros
aspectos do regulamento, incluindo, em especial, os procedimentos de remessa entre os
Estados-Membros e a Comissão (artigos 9.º e 22.º).

373. A Comissão tenciona também adoptar três comunicações de orientação que foram já objecto de
uma ampla consulta pública em 1999, nomeadamente uma nova (substituição) comunicação sobre as
restrições acessórias, uma comunicação sobre o tratamento simplificado de casos de rotina nos termos
do Regulamento das Concentrações e uma comunicação sobre os compromissos apresentados ao abrigo
do mesmo regulamento. A questão das soluções a adoptar será também o tema central de um grupo de
trabalho conjunto UE/EUA criado entre a Comissão e as autoridades reguladoras dos Estados Unidos em
finais de 1999. A Comissão tenciona ainda elaborar orientações formais em matéria de posições
dominantes oligopolísticas, uma questão de importância crescente no contexto de uma Europa alargada
e da consolidação global de certos sectores.

374. No que respeita à política em matéria de auxílios estatais, a Comissão tenciona rever o
enquadramento dos auxílios estatais a favor do ambiente, as orientações relativas aos auxílios ao
emprego e o enquadramento dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis. A Comissão
tenciona ainda adoptar três regulamentos de isenção por categoria relativos aos auxílios estatais às PME,
à formação e à regra de minimis.

2. Domínio internacional

375. A integração cada vez maior da economia mundial está a criar uma interdependência sem
precedentes entre os diferentes países. Em muitos sectores, as empresas concorrem em mercados
mundiais, ganhando maior dimensão e tornando-se multinacionais. No último ano assistiu—se a uma
série de «megaconcentrações» de empresas sediadas em diferentes partes do mundo, que criaram novas
empresas de dimensão verdadeiramente global. Nestas circunstâncias, os problemas de concorrência
estão também a assumir dimensões globais que requerem uma cooperação internacional cada vez mais
estreita entre as autoridades responsáveis pela concorrência nos diferentes países.

376. Neste contexto, e com base na comunicação da Comissão ao Conselho de 28 de Junho de 1996
(«Um enquadramento internacional das regras da concorrência»), a Comissão prosseguirá uma dupla
acção de cooperação bilateral permanente com os principais parceiros da Comunidade e de análise das
possibilidades de alargar a cooperação multilateral ao domínio da concorrência. As modalidades desta
cooperação multilateral no domínio do direito da concorrência poderiam ser adoptadas no quadro da
OMC como parte de um acordo que poderia igualmente definir alguns princípios fundamentais a incluir
nas legislações nacionais de concorrência dos membros da OMC.

377. Para além destes dois objectivos essenciais, a preparação do alargamento terá, obviamente, um
impacto significativo nas prioridades da Comissão para 2000 a nível internacional. A Comissão
prosseguirá o apoio técnico aos países da Europa Central e Oriental, a Chipre e a Malta. Esse apoio tem
por objectivo assegurar, antes do alargamento, a criação e aplicação de sistemas nacionais de
concorrência viáveis, baseados nos princípios e critérios fundamentais do direito comunitário da
concorrência, bem como a instauração de autoridades de concorrência credíveis e que funcionem bem.
Será concedida especial atenção à adopção de regras em matéria de auxílios estatais e à aplicação eficaz
dessas regras por parte das autoridades de controlo dos auxílios estatais nesses países.
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378. No que respeita à cooperação bilateral (fora do contexto do alargamento), as principais
prioridades consistirão em assegurar o pleno funcionamento do Acordo de Cooperação de 1991 com os
Estados Unidos, o Acordo sobre as Regras de Cortesia Positiva concluído em 1998 com os Estados
Unidos e os novos acordos administrativos em matéria de participação mútua nas audições.

379. A Comissão procederá igualmente à aplicação do novo Acordo de Cooperação com o Canadá,
que entrou em vigor em 17 de Junho de 1999. No que respeita ao Japão, a Comissão estudará as
possibilidades de reforçar a cooperação. A Comissão tenciona igualmente aplicar plenamente o APC com
a Rússia, que entrou em vigor em Dezembro de 1997 e em que se prevê, no que se refere à política de
concorrência, cooperar no desenvolvimento e na aplicação das regras de concorrência, em especial no
domínio dos auxílios estatais.

3. Actividades de controlo

380. No contexto da aplicação das regras de concorrência no domínio antitrust, a maior parte do
trabalho da Comissão consiste no tratamento de casos concretos, sejam notificações, denúncias ou
investigações ex officio. A Comissão prosseguirá os seus esforços para centrar os seus recursos nos casos
mais importantes que apresentem um interesse jurídico, económico ou político fundamental para a União
Europeia, o que implica um esforço constante para reforçar e melhorar a cooperação com as autoridades
nacionais competentes em matéria de concorrência e com as autoridades reguladoras nacionais.

381. No domínio antitrust, será dada prioridade absoluta à identificação, proibição e, se necessário,
aplicação de coimas a casos graves de cartéis. Numa série de casos importantes, cujos processos já se
encontram em fase avançada, o objectivo para 2000 consiste em adoptar decisões importantes de
proibição de cartéis, acompanhadas das respectivas coimas.

382. A Comissão está também determinada a prosseguir, como prioridade máxima, a sua acção para
eliminar os abusos de posição dominante. Esses abusos têm como resultado limitar, ou mesmo suprimir,
a capacidade de os concorrentes agirem sobre a dinâmica dos mercados ou até mesmo impedir o acesso
ao mercado a concorrentes potenciais. Estas práticas são tanto mais prejudiciais quanto provocam uma
compartimentação dos mercados e um atraso do processo de integração dos mercados. A Comissão
continuará, por conseguinte, particularmente atenta às práticas abusivas por parte de empresas em
posição dominante, sendo provável a adopção, em 2000, de decisões formais acompanhadas de coimas
por incumprimento do artigo 82.º, relativamente a um certo número de casos que já se encontram em
fase de investigação bastante avançada.

383. O êxito da política de liberalização continua a depender de uma aplicação rigorosa das
disposições do direito comunitário em matéria de concorrência e do controlo das directivas de
liberalização. No que respeita à liberalização do sector das telecomunicações, o principal objectivo
continuará a ser o controlo da aplicação efectiva da legislação comunitária nos Estados-Membros. No
sector postal, os esforços centrar-se-ão no acompanhamento da aplicação, pelos Estados-Membros, da
directiva de liberalização da Comissão adoptada em Dezembro de 1997. A próxima etapa do processo
de liberalização será a revisão da directiva, para a qual a Comissão tenciona apresentar uma proposta até
ao final do ano. O ano de 2000 será o segundo ano de liberalização no sector europeu da electricidade,
uma vez que foi possível eliminar, em Fevereiro de 1999, os direitos de monopólio em 11
Estados-Membros. Espera-se que o mesmo aconteça nos restantes quatro Estados-Membros, em 2000
(França, Bélgica e Irlanda) e 2001 (Grécia). O objectivo da Comissão é fazer da liberalização do sector
da electricidade uma realidade em toda a Comunidade. Em 2000, proceder-se-á à transposição da
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directiva do gás. A Comissão centrar-se-á nas questões relativas às redes e nos acordos contratuais
celebrados entre produtores e importadores, com vista a instaurar uma liberalização efectiva.

384. Uma vez que muitos Estados-Membros tencionam conceder apoio financeiro às companhias de
electricidade para compensar investimentos ou compromissos que não podem ser honrados num sistema
liberalizado, a Comissão decidiu estabelecer directrizes para o tratamento desses custos ociosos nos
termos das regras aplicáveis aos auxílios estatais.

385. No domínio do controlo das operações de concentração, a principal tarefa da Comissão consiste
em assegurar a regulamentação efectiva das operações de concentração notificadas nos termos do
Regulamento das Concentrações, impedindo a criação ou o reforço de posições dominantes de que
resultem entraves significativos à concorrência no mercado comum ou numa parte substancial deste.
Tendo em conta os actuais indicadores económicos, é provável que o tratamento destes casos continue
a registar um aumento equivalente ao dos anos anteriores e que o carácter internacional das
concentrações adquira um peso ainda maior.

386. No domínio dos auxílios estatais, será dada prioridade às medidas que contribuam para uma maior
transparência do controlo dos auxílios estatais por parte da Comissão e às práticas em matéria de auxílios
estatais dos Estados-Membros. A Comissão vai dar início à constituição de um registo dos auxílios
estatais e, a fim de aumentar a eficácia do controlo destes auxílios, passará a acompanhar mais
sistematicamente as suas decisões de reembolso relativas aos auxílios ilegais.
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ANEXO — PROCESSOS ANALISADOS NO RELATÓRIO

1. Artigos 81.º, 82.º e 86.º
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Processo Publicação Ponto

Aeroportos e Navegação Aérea, Empresa Pública JO L 69 de 16.3.1999 59, 88

Airtours/First Choice IP/99/695 Caixa 3

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Caixa 4

Bosman

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, Caixa 4

CNSD JO L 203 de 13.8.1993 Caixa 5

COAPI JO L 122 de 2.6.1995 Caixa 5

Coca-Cola/Orangina Caixa 2

Deutsche Telekom 67

Fundos de pensões neerlandeses 131 – 137

Europe Asia Trades Agreement (EATA) JO L 193 de 26.7.1999 99, 100

France Télécom 67

Ilmailulaitos Luftvartsferket JO L 69 de 16.3.1999 58, 88
(aeroportos finlandeses)

IMA JO L 106 de 23.4.1999 Caixa 5

Irish Sugar JO L 258 de 22.9.1997 63, 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, Caixa 4

Mouscron IP/99/965 140

MSG Caixa 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de JO L 39 de 14.4.2000 46, 47
Groothandel op Elekrotechnisch Gebied (FEG)

Clubes P&I JO L 125 de 19.5.1999 103, 111

REIMS II JO L 275 de 26.10.1999 Caixa 3, 81- 83

TACA revisto JO C 125 de 6.5.1999 95–98
(Acordo de Conferência Transatlântica)

Tubos de aço sem costura IP/99/957 48, 49

Telia/Telenor IP/99/746 Caixa 4, 67

Campeonato mundial de futebol de 1998 JO L 5 de 8.1.2000 61, 62, 140

Acordo Transatlântico (TAA) JO L 376 de 31.12.1994 99, 100

Virgin/British Airways JO L 30 de 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij JO L 244 de 6.9.1997 85, 87
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Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150, 164

Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175, 
Caixa 6, Caixa 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172

BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194 -196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salins du Midi et des Salines IP/99/391 191
de l’Est (CSME)/MDPA/SCPA

Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170

Deutsche Post/ASG IP/99/485 156

Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167, Caixa 9

EDF/Electricidade de Londres IP/99/49 193, 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150-151, 154-155, 
161, 171-172, 192

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160

Heineken/Cruzcampo IP/99/632 191

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182-183, 338

Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178-179, 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, Caixa 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165-166, Caixa 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Caixa 2, 191

Rewe/Meinl IP/99/83 Caixa 7, 169

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 Box 9, 199

Skandia,/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, Caixa 4, 173. 174, 
Caixa 8

Total/Elf Aquitaine Caixa 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157

2. Controlo das concentrações
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Processo Publicação Ponto

Isenção de pagamento de portagem 284
na auto-estrada do Tauer na Áustria

AESA/MTW-Werft/Volkswerft JO L 148 de 6.6.1997 267

Charbonnages de France JO C 280 de 2.10.1999 274

Crédit Agricole 227

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265

Danish Vaekstfonden JO C 245 de 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock JO L 232 de 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH JO C 40 de 12.2.2000 247

Estações de venda de combustível neerlandesas 244

Subsídios à reforma antecipada 243
dos transportadores rodoviários

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Reforma do imposto ecológico alemão JO C 245 de 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël JO C 245 de 28.8.1999 231

Amnistia fiscal italiana JO C 113 de 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix JO C 238 de 21.8.1999 226, Caixa 11

Kvaerner Warnow Werft JO L 274 de 23.10.1999 269

Auxílios ao investimento em Portugal JO C 375 de 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria JO C 351 de 4.12.1999 281

NEREFCO JO L 6 de 11.1.2000 254

Neue Maxhütte JO L 230 de 31.8.1999 271

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc JO C 86 de 27.3.1999 276-278, 308

Rover Longbridge JO C 62 de 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH JO L 268 de 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV JO C 298 de 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha JO L 145 de 10.6.1999 258

Cidades de Veneza e Chioggia IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas JO C 288 de 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Compra de veículos de transporte especiais 284

Restruturação do sector dos transportes IP/99/307 285
rodoviários em Itália

Medidas regionais em Espanha IP/99/1041 287

Regime dinamarquês de auxílios IP/99/238 290
ao transporte de mercadorias

Tirrenia 294

3. Auxílios estatais



142 XXIX RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA — SEC(2000) 720 FINAL

29.° REL. CON. 1999

Portos franceses 295

IBERIA 296

SABENA 93, 297

Aeroportos de Manchester 299

Aeroporto do Elba 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306

BBC Caixa 11



Segunda parte

Relatório sobre a aplicação das
regras de concorrência
na União Europeia

[Relatório elaborado sob a exclusiva
responsabilidade da Direcção-Geral 
da Concorrência, em conjugação 
com o XXIX Relatório sobre a Política 
de Concorrência — 1999 —
SEC(2000) 720 final]





29.° REL. CON. 1999

ÍNDICE 145

Índice

I — Acordos, decisões e práticas concertadas e abusos de posição
dominante: artigos 81º,82° e 86º do Tratado CE — artigo 65º do
Tratado CECA 151

A — Resumo de casos 151
1. Proibições 151
2. Autorizações 157
3. Rejeição de denúncias 184
4. Resolução de problemas de concorrência 188
5. Inquérito a sectores económicos 189
6. Incumprimento das regras processuais 190

B — Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou propostas pela Comissão 190

C — Decisões formais relativas aos artigos 81º, 82º e 86º do Tratado CE 191
1. Decisões publicadas 191
2. Outras decisões formais 192

D — Processos encerrados mediante ofício de arquivamento em 1999 193

E — Comunicações relativas aos artigos 81º e 82º do Tratado CE 197
1. Publicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 do Conselho 197
2. Comunicações em que os terceiros interessados são notificados para apresentarem

as suas observações em relação às operações propostas 198
3. Comunicações “Carlsberg” (relativas a empresas comuns estruturais com carácter

de cooperação) 198

F — Comunicados de imprensa 199

G — Acórdãos e despachos dos tribunais comunitários 201
1. Tribunal de Primeira Instância 201
2. Tribunal de Justiça 202

II — Controlo das operações de concentração: Regulamento (CEE)
nº 4064/89 do Conselho e artigo 66º do Tratado CECA 203

A — Síntese das decisões tomadas nos termos do nº 1, alínea b), do artigo 6º do Regulamento
(CEE) nº 4064/89 do Conselho 203
1. Projectos de concentração em que as empresas envolvidas apresentaram

compromissos 203

B — Síntese das decisões tomadas nos termos do artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89
do Conselho 210
1. Projectos de concentração em que as empresas envolvidas apresentaram

compromissos nos termos do nº 2 do artigo 8º do Regulamento das concentrações 210



2. Projectos de concentração declarados incompatíveis com o mercado comum nos
termos do nº 3 do artigo 8º do Regulamento das concentrações 215

C — Decisões nos termos do nº 4 do artigo 2º do Regulamento das concentrações (empresas
comuns) 216

D — Decisões da Comissão 223
1. Decisões relativas aos artigos 6º e 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho 223
2. Decisões relativas ao artigo 66º do Tratado CECA 230

E — Comunicados de imprensa 231
1. Decisões relativas aos artigos 6º e 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho 231

F — Acórdãos dos tribunais comunitários 241

III — Auxílios estatais 243

A — Resumo dos casos 243
1. Auxílios regionais 243
2. Auxílios sectoriais 251
3. Auxílios com finalidade horizontal 286

B — Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas pela Comissão 305

C — Lista de auxílios estatais nos sectores que não a agricultura, pesca, transportes e indústria
hulhífera 305
1. Casos em que a Comissão, sem ter dado início a um procedimento formal de

investigação, declarou não existir auxílio na acepção do nº 1 do artigo 87º (ex-artigo
92º) do Tratado CE e do nº 2 do artigo 1º da Decisão 2496/96/CECA 305

2. Auxílios que a Comissão considerou compatíveis com o mercado comum sem dar
início a um procedimento formal de investigação nos termos do nº 2 do artigo 88º
(ex-artigo 93º) do Tratado CE ou do nº 5 do artigo 6º da Decisão 2496/96/CECA 306

3. Decisões provisórias que obrigam o Estado-Membro a transmitir as informações
solicitadas pela Comissão 313

4. Casos em que a Comissão deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º
(ex-artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou parte do auxílio 313

5. Casos em que a Comissão alargou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-
artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou a parte do auxílio 316

6. Casos em que a Comissão alargou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-
artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou a parte do auxílio 316

7. Casos em que a Comissão encerrou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º
(ex-artigo 93º) do Tratado CE, declarando não existir auxílio na acepção do nº 1 do
artigo 87º (ex-artigo 92º) do Tratado CE 316

8. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era compatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão final positiva, o procedimento previsto no nº 2
do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE 317

9. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era compatível com o mercado
comum com certas reservas e encerrou, mediante decisão final condicional, o
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE 318

146 ÍNDICE

29.° REL. CON. 1999



10. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era incompatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão negativa ou parcialmente negativa, o
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE 318

11. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era incompatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão negativa ou parcialmente negativa, o
procedimento por incumprimento do Estado previsto no artigo 88º do Tratado CECA 319

12. Casos em que a Comissão, na sequência da retirada pelo Estado-Membro do projecto
de medida contestada, encerrou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-
artigo 93º) do Tratado CE 319

13. Auxílios relativamente aos quais a Comissão propôs medidas adequadas ao abrigo
do nº 1 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE 320

14. Casos em que a Comissão decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça nos termos
do segundo parágrafo do nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE 320

15. Outras decisões da Comissão 320

D — Lista de auxílios estatais noutros sectores 321
1. No sector da agricultura 321
2. No sector da pesca 336
3. No sector dos transportes 338

E — Acórdãos do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça 339
1. Tribunal de Primeira Instância 339
2. Tribunal de Justiça 340

F — Execução das decisões da Comissão de recuperação de auxílios 341
1. Decisões da Comissão (DG Concorrência) que ordenam a recuperação do auxílio

(1983-1998) ainda não executadas 341
2. Decisões da Comissão (DG Concorrência) de 1999 que ordenam a recuperação dos

auxílios 345

IV — Internacional 349

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação do
Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América
relativo à aplicação dos respectivos direitos da concorrência de 1 de Janeiro de 1999
a 31 de Dezembro de 1999 349

1. Introdução 349
2. Cooperação CE/EUA no quadro de processos específicos em 1999 350
3. Acordos administrativos relativos à participação em audiências (AAA) 352
4. Grupo de trabalho sobre as operações de concentração UE/EUA 353
5. Cortesia positiva 353
6. Informação estatística 354
7. Conclusões 355

29.° REL. CON. 1999

ÍNDICE 147



Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo à aplicação do
Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo do Canadá sobre a aplicação dos
respectivos direitos de concorrência, 17 de Junho de 1999 a 31 de Dezembro de 1999 364

1. Introdução 364
2. O Acordo 364
3. Notificações 365
4. Cooperação 366
5. Alguns processos 366
6. Conclusão 367

V — Aplicação das regras de concorrência nos Estados-Membros 369

A — Evolução legislativa 369

B — Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelas autoridades nacionais 376

C — Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelos tribunais dos Estados-Membros 388

D — Aplicação da Comunicação de 1993 relativa à cooperação entre a Comissão e os
tribunais nacionais 397

E — Aplicação dos artigos 81º e 82º pelas autoridades nacionais da concorrência 398

VI — Estatísticas 401

A — Artigos 81º, 82º e 86º do Tratado CE + artigo 65º do Tratado CECA 401
1. Actividades em 1999 401
2. Síntese dos últimos quatro anos 401

B — Regulamento (CE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao
controlo das operações de concentração de empresas 402
1. Notificações recebidas no período 1994-1999 402
2. Decisões nos termos do artigo 6º no período 1996-1999 403
3. Decisões nos termos do artigo 8º no período 1996-1999 403
4. Decisões de reenvio no período 1996-1999 403
5. Decisões nos termos do artigo 7º (suspensão de concentrações) no período 1996-1999 403

C — Auxílios estatais 404
1. Processos novos registados em 1999 404
2. Processos em análise em 31.12.1999 404
3. Processos tratados em 1999 em função do respectivo registo 404
4. Decisões tomadas pela Comissão em 1999 405
5. Evolução 1989-1999 405
6. Decisões por Estado-Membro 406

148 ÍNDICE

29.° REL. CON. 1999



VII — Estudos 407

VIII — Reacções ao xviii relatório sobre a política de concorrência 417

A — Parlamento Europeu 417

Resolução do Parlamento Europeu sobre o XVIII Relatório da Comissão sobre a Política
de Concorrência — 1998 (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS) e
resposta da Comissão 417

B — Comité Económico e Social 422

Parecer do Comité Económico e Social relativo ao «XXVIII Relatório sobre a Política
de Concorrência» (1998) (SEC(1999) 743 final) e resposta da Comissão 422

29.° REL. CON. 1999

ÍNDICE 149





I — ACORDOS, DECISÕES E PRÁTICAS CONCERTADAS E ABUSOS DE
POSIÇÃO DOMINANTE: ARTIGOS 81º, 82° E 86º DO TRATADO CE:
ARTIGO 65º DO TRATADO CECA

A — Resumo de casos

1. Proibições

1.1. Acordos horizontais

FEG + TU (Processo IV/F1/33.884)

Em 26 de Outubro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão nos termos do nº 1 do artigo 81º do
Tratado CE que proibia um acordo colectivo de negociação exclusiva e um sistema de coordenação de
preços no mercado grossista neerlandês de equipamento electrónico (1). A decisão confirma a política
constante da Comissão e a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância (2).

O processo teve início em 1991 na sequência de uma denúncia apresentada pela City Electrical Factors,
empresa grossista de equipamento electrotécnico estabelecida no Reino Unido e pela sua filial
neerlandesa («CEF»), e abrange sobretudo o período entre 1986 e 1994.

A primeira infracção identificada pela Comissão refere-se à aplicação de um acordo colectivo de
negociação exclusiva entre a Associação neerlandesa dos Grossistas de Equipamento Electrotécnico
(«FEG»), a associação de importadores desses produtos nos Países Baixos («NAVEG») e um elevado
número de fornecedores individuais.

A Comissão comprovou que, com base no acordo supramencionado, a FEG proibiu aos membros da
NAVEG e aos fornecedores individuais a venda a grossistas que não fossem membros da FEG. A
proibição privou estes grossistas das suas fontes de abastecimento, tendo complicado e atrasado a entrada
no mercado neerlandês de grossistas estrangeiros, como a empresa autora da denúncia. Simultaneamente,
o acordo impediu os fornecedores de venderem os seus produtos no mercado neerlandês através de
outros grossistas, que não fossem membros da FEG. Na medida em que o volume de negócios dos
fornecedores, nomeadamente dos membros da NAVEG, dependia em grande medida das vendas aos
membros da FEG, era-lhes difícil ignorar as pretensões da sua associação.

A base deste acordo colectivo de negociação exclusiva era um «acordo de cavalheiros» entre a FEG e a
NAVEG. O âmbito do acordo foi alargado com a participação de inúmeros fornecedores individuais.
Aparentemente, até ao final dos anos 50 o acordo colectivo de negociação exclusiva tinha-se baseado
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(1) JO L 39 de 14.2.2000. Ver igualmente comunicado de imprensa IP/99/803.
(2) Relativamente aos acordos colectivos de negociação exclusiva, ver I Relatório da Concorrência da Comissão,

relativo a 1971, pp. 35 a 36, ponto 19; III Relatório da Concorrência, 1973, p. 48, ponto 53; Decisão 72/390/CEE
da Comissão, Centrale Verwarming, JO L 264 de 23.11.1972; Decisão 78/59/CEE da Comissão, Centraal Bureau
voor de Rijwielhandel, JO L 20 de 25.1.1978; Decisão 82/123/CEE da Comissão, VBBB/VBVB, JO L 54 de
25.2.1982; relativamente à coordenação de preços, ver acórdãos do Tribunal de Justiça: processo 48/69
ICI/Comissão, Col. 619, 1972, pontos 115-116; processo 123/83 BNIC/Clair, Col. 391, 1985, ponto 29;
Processo 243/83 Binon/Agence et messageries de la presse, Col. 2015, 1985, ponto 44; e Tribunal de Primeira
Instância nos processos apensos T-213/95 e T-18/96 SCK e FNK/Comissão, Col. II-1739, 1997, pontos 158-164.



num acordo formal por escrito. Após a sua proibição pelas autoridades neerlandesas da concorrência, as
partes decidiram converter esse acordo formal por escrito num acordo de cavalheiros.

A segunda infracção ao nº 1 do artigo 81º identificada pela Comissão neste caso refere-se à interferência da
FEG na política de preços dos seus membros. A Comissão obteve provas de que a FEG e os seus membros
prosseguiam uma política destinada a reduzir a concorrência a nível dos preços entre os membros da FEG e
a criar uma estabilidade de preços artificial com margens seguras para esses membros. Com vista a atingir es-
tes objectivos, a FEG e os seus membros recorreram aos seguintes instrumentos:

— uma decisão vinculativa da FEG que proibia os seus membros de fazerem publicidade baseada em
preços reduzidos;

— uma decisão vinculativa da FEG que obrigava os seus membros a repercutir nos seus clientes
quaisquer aumentos de preços aplicados pelo fornecedor após terem encomendado os produtos;

— discussão entre os membros da FEG sobre preços e descontos durante as suas reuniões;

— envio pela FEG de recomendações de preços aos seus membros.

Os efeitos dos acordos de preços foram reforçados pelo acordo colectivo de negociação exclusiva. Uma
vez que este acordo privava as empresas que eventualmente poderiam reduzir os preços, como por
exemplo os grossistas não FEG, das suas fontes de abastecimento, a estabilidade artificial de preços
criada pela FEG e pelos seus membros não era afectada pelas empresas não membros.

Tendo em conta que os membros da FEG representam 96% do mercado grossista neerlandês de equipamen-
to electrotécnico, estas infracções colocaram consideráveis restrições à concorrência. Uma vez que 30% a
50% de todos o material electrotécnico vendido no mercado neerlandês é importado, a Comissão considerou
igualmente que o comércio entre os Estados-Membros foi afectado consideravelmente.

Em função do papel que desempenharam nas infracções atrás expostas, foram aplicadas coimas à FEG
(4,4 milhões de euros) e à Technische Unie (TU) (2,15 milhões de euros). AFEG pode ser considerada o pre-
cursor e o controlador do acordo colectivo de negociação exclusiva e dos acordos de preços. Porém foi
igualmente aplicada uma coima ao membro mais importante e de maior dimensão da FEG, a TU, por dois
motivos: em primeiro lugar, a TU distinguiu-se dos restantes membros da FEG pela sua participação activa
e a longo prazo na administração da FEG e respectivos comités. Em segundo lugar, foi evidente que a TU
também empreendeu práticas restritivas por conta própria nas suas relações comerciais com as empresas.

O cálculo das coimas baseou-se nas orientações da Comissão para o cálculo das coimas (3). A Comissão
considerou que se tratava de infracções graves, com uma duração média a longa e que não existiam
quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No entanto, a Comissão decidiu que as coimas aplicadas deveriam ser reduzidas para ter em conta a
duração do processo. Para esta conclusão a Comissão baseou-se na jurisprudência pertinente do Tribunal
de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (4).
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(3) JO C 9 de 14.1.1998.
(4) Ver Tribunal de Justiça, processo C-185/95 P, Baustahlgewebe, Col. I-8485, 1998 e Tribunal de Primeira

Instância, processos apensos T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Comissão, Col. II-1739, 1997.



Tanto a FEG (T-05/00) como a TU (T-06/00) recorreram da decisão da Comissão para o Tribunal de
Primeira Instância.

Cartel de partilha de mercados no sector de certos tubos de aço sem costura
(Processo No. IV/E1/35.860 B)

Em 8 de Dezembro de 1999 (5) a Comissão adoptou uma decisão com base no artigo 81º do Tratado CE que
aplicava coimas no total de 99 milhões de euros a oito produtores de tubos de aço sem costura [ British Steel
Limited (Reino Unido), Dalmine SpA(Itália), Mannesmannröhren Werke A.G. (Alemanha), Vallourec S.A
(França), Kawasaki Steel Corporação, NKK Corporation, Nippon Steel Corporação e Sumitomo Metal In-
dustries Limited (Japão) ]. Os produtos em causa são os tubos de sondagem de aço (geralmente chamado
OCTG) «comuns» e os tubos de transporte (geralmente denominados line pipe) «projecto», que constituem
uma parte dos tubos utilizados para a sondagem e transporte de petróleo e de gás.

Para coordenar o seu comportamento nos mercados dos OCTG comuns e dos line pipe projecto, estes pro-
dutores criaram um cartel denominado «Clube Europa — Japão». Este cartel restringiu a concorrência no
mercado comum, determinando que fossem respeitados os mercados nacionais dos diferentes produtores
(ou seja os mercados alemão, francês, italiano, britânico e japonês), na medida em que a oferta de tubos sem
costura nos Estados da Comunidade em que se encontrava estabelecido um produtor nacional foi limitada
pela abstenção dos outros produtores que faziam parte do acordo de fornecerem tubos nesses mercados. Ou-
tros aspectos do acordo relativos a determinados mercados terceiros não foram objecto da decisão dado que
a Comissão não conseguiu provar e existência de um efeito restritivo na UE.

No que diz respeito à duração da infracção, a Comissão considerou o período compreendido entre 1990
e 1995 (excepto para a British Steel Limited, que abandonou a produção dos tubos em questão em 1994).

Aquando da fixação dos montantes das coimas, a Comissão teve em conta o facto de um acordo que
tenha por objecto o respeito dos mercados nacionais das empresas participantes constituir por natureza
uma infracção muito grave ao direito comunitário, dado que afecta o bom funcionamento do mercado
interno. Além disso, os quatro Estados-Membros em causa representam a maioria do consumo dos
OCTG e dos line pipe sem costura na CE e portanto um mercado geográfico alargado.

Contudo, a Comissão teve igualmente em conta o facto que os OCTG comuns e os line pipe projecto
vendidos na Comunidade pelas empresas objecto da decisão representarem apenas cerca de 19% do
consumo comunitário dos OCTG e line pipe sem costura. Além disso, uma parte da procura de OCTG
e de line pipe sem costura podia ser coberta por tubos soldados de diâmetro médio. Por último, as vendas
destes produtos nos quatro Estados-Membros em causa pelas empresas objecto da decisão representavam
apenas cerca de 73 milhões de euros por ano entre 1990 e 1995. Por conseguinte, o impacto concreto da
infracção no mercado foi limitado.

A Comissão considerou como circunstância atenuante a prolongada crise que o sector registou e o facto
de, desde 1991, a sua situação se ter deteriorado, o que, juntamente com o fluxo crescente das
importações, provocou reduções de capacidades e encerramentos de fábricas.
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(5) Comunicado de imprensa IP/99/957.



Em conformidade com a sua Comunicação sobre a não aplicação ou redução de coimas nos processos
relativos a acordos, decisões e práticas concertadas (6), as coimas aplicadas à Vallourec e à Dalmine
foram reduzidas devido à sua cooperação com a Comissão no apuramento dos factos.

Todas as empresas em causa, excepto a Vallourec, apresentaram recurso perante o Tribunal de Primeira
Instância.

1.2. Acordos verticais

OP/Lee Cooper (Processo IV/F3/36.015)

Em 1999, a Comissão impediu o fabricante britânico de vestuário de ganga Lee Cooper de excluir o
mercado belga das importações britânicas mais baratas; a Lee Cooper estava a tentar manter a Bélgica
como um mercado com preços vantajosos para os seus produtos.

A Comissão deu início a um processo após ter recebido a informação de que a Lee Cooper estava a
impedir os seus clientes grossistas britânicos de efectuarem exportações paralelas para a Bélgica, onde
os seus produtos eram vendidos a preços mais elevados. Na sequência da investigação da Comissão,
verificou-se que a Lee Cooper tinha empreendido esta acção com base num acordo com os seus clientes
belgas. A Lee Cooper propôs-se resolver o caso e a Comissão negociou um acordo que pôs termo à acção
da Lee Cooper relativamente ao comércio paralelo. A pedido da Comissão, a Lee Cooper também
informou todos os seus clientes que podiam efectuar comércio paralelo.

1.3. Abuso de posição dominante

Aeroportos portugueses (Processo IV/D-2/35.703)

Este processo vem na sequência de uma investigação geral da Comissão Europeia sobre as reduções e dife-
renciação das taxas de aterragem nos aeroportos europeus, lançada após a Decisão de 28 de Junho de 1995
relativa ao aeroporto de Bruxelas-Zaventem (7). Refere-se ao sistema de redução das taxas de aterragem e de
diferenciação das mesmas consoante a origem do voo aplicado pelas autoridades portuguesas nos aeropor-
tos continentais geridos pela Aeroportos e Navegação Aérea-Empresa Pública (ANA).

As taxas de aterragem são pagas pelas companhias aéreas ao gestor dos aeroportos portugueses ANA
pela prestação de serviços como a manutenção e exploração das pistas e o controlo da aproximação. Foi
instituída, através de medidas regulamentares, uma redução de 50% das taxas de aterragem para os voos
domésticos e uma redução que varia entre 7% e 32% de acordo com o número aterragens mensais.

Nos termos do artigo 82º do Tratado CE, uma empresa que detém uma posição dominante numa parte
substancial do mercado comum não pode aplicar a parceiros comerciais condições desiguais no caso de
prestações equivalentes, colocando-os, por esse facto, numa situação de desvantagem relativamente à
concorrência. A ANA não pode, portanto, em relação a um mesmo serviço, estabelecer diferenças entre
as várias companhias aéreas sem uma justificação objectiva. Com efeito, o tratamento de um avião por
parte de ANA é o mesmo, independentemente de ser o primeiro ou o centésimo de uma companhia aérea
ou ainda de ser proveniente de outro aeroporto português ou de um aeroporto de outro Estado-Membro.
O sistema de reduções em causa, baseado em medidas regulamentares, constitui, segundo a Comissão,
uma infracção às disposições do artigo 86º do Tratado CE, conjugado com o artigo 82º.
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A Decisão de 10 de Fevereiro de 1999 (8) determina que Portugal deve pôr termo ao sistema de redução
das taxas de aterragem e de diferenciação das mesmas consoante a origem do voo aplicado pelas
autoridades portuguesas nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A República Portuguesa interpôs recurso
de anulação para o Tribunal de Justiça em 4 de Maio de 1999, tendo o processo sido registado sob o
número C-163/99. Em 14 de Julho de 1999, a Comissão enviou às Autoridades portuguesas uma
notificação, nos termos do artigo 226º do Tratado CE, por incumprimento de uma decisão da Comissão.

Aeroportos finlandeses (Processo IV/D-2/35.767)

ADecisão de 10 de Fevereiro de 1999 (9) determina que a Ilmailulaitos, entidade gestora dos aeroportos fin-
landeses, deve pôr termo ao seu sistema de diferenciação das taxas de aterragem consoante a origem do voo
nos aeroportos de Helsínquia, Vaasa, Turku, Pori e Tampere. Os voos domésticos beneficiam de 60% de re-
dução sem justificação objectiva. Com efeito, o tratamento pela Ilmailulaitos de um voo doméstico ou intra-
EEE é equivalente. Esta diferenciação de taxas, resultante de uma decisão autónoma da entidade gestora dos
aeroportos finlandeses foi objecto de um processo exclusivamente nos termos do artigo 82º do Tratado CE.
Tratando-se da primeira decisão relativa aos custos de acesso às infra-estruturas aeroportuárias ao abrigo do
artigo 82º do Tratado CE e tendo em conta que a Ilmailulaitos suprimiu uma parte do sistema de reduções e
diminuiu o desnível entre as taxas aplicadas aos voos domésticos e aos voos intracomunitários desde o início
da instrução do processo, a Comissão não aplicou qualquer coima.

Virgin/BA (Processo IV/D2/34.780)

Em 14 de Julho, na sequência de uma denúncia apresentada pela Virgin Atlantic, a Comissão adoptou
uma decisão negativa relativamente à British Airways (10). A decisão aplicou uma coima de 6,6 milhões
de euros à British Airways por abuso de posição dominante na qualidade de adquirente de serviços aos
agentes de viagem britânicos. Pelo menos nos últimos sete anos, a BA oferecia aos agentes de viagens
comissões suplementares em troca da venda de bilhetes BA em número igual ou superior ao ano anterior.
Esse sistema fidelizava os agentes de viagens à BA, desincentivando-os de venderem serviços a outras
companhias aéreas, e criava entraves às transportadoras que pretendiam concorrer com a BA no mercado
britânico do transporte aéreo. Para o futuro, a Comissão e a BA identificaram um conjunto de princípios
resultantes de uma cooperação frutuosa entre esta companhia aérea e a Comissão Europeia. A aplicação
destes princípios evitará que a BA tenha o tipo de comportamento criticado na decisão. Estes princípios
constituirão igualmente uma orientação clara para outras companhias aéreas numa situação semelhante.
De facto, a Comissão tomará todas as medidas necessárias para garantir que os princípios enunciados
nesta decisão são aplicados às outras companhias aéreas da CE em situações equivalentes.

As comissões oferecidas pela BA correspondiam a um «desconto de fidelização», isto é, uma redução
baseada não em poupanças de custos, mas na fidelização, do tipo sistematicamente condenado no
passado como abuso de uma posição dominante. Trata-se de um princípio claramente definido na
legislação comunitária, segundo o qual um fornecedor numa situação de posição dominante não pode
conceder incentivos aos seus clientes e distribuidores no sentido de os fidelizar, excluindo assim do
mercado outros concorrentes. As consequências deste abuso de posição dominante consistem em tentar
entravar os efeitos da liberalização no mercado através da manutenção da quota de mercado da
companhia aérea dominante aos seus níveis anteriores e penalizar os agentes de viagens que desviem
alguns dos seus clientes para concorrentes relativamente novos no mercado.
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Uma empresa dominante deverá apenas conceder comissões suplementares aos agentes de viagens na
sequência da prestação de serviços adicionais pelo agente ou da obtenção de ganhos de eficiência. A
existência destas práticas impediu que os consumidores britânicos beneficiassem completamente das
vantagens da desregulamentação e da liberalização dos transportes aéreos.

Os princípios, que têm por objectivo dar uma orientação às companhias aéreas que sejam adquirentes
dominantes de serviços de agências de viagens e pretendam evitar infracções ao artigo 82º do
Tratado CE, são os seguintes:

1. As comissões oferecidas aos vários agentes de viagens são diferenciadas na medida em que essas
diferenças reflictam:

1.1. Variações nos custos de distribuição através dos vários agentes de viagens; ou

1.2. Variações no valor dos serviços prestados à British Airways por vários agentes de viagens na
distribuição dos seus bilhetes.

2. As comissões aumentam a uma taxa que reflicta:

2.1. Poupanças nos custos de distribuição da British Airways; ou

2.2. Um aumento no valor dos serviços prestados pelo agente de viagens à British Airways na
distribuição dos seus bilhetes.

3. As comissões referem-se às vendas efectuadas pelo agente de viagens durante um período não
superior a seis meses.

4. As comissões não têm objectivos expressos por referência às vendas efectuadas pelo agente de
viagens num período anterior.

5. As comissões aumentam progressivamente acima de qualquer limite de base estabelecido no acordo.

6. A comissão paga sobre qualquer bilhete não inclui um aumento das comissões pagas sobre todos os
outros bilhetes da British Airways emitidos pelo agente de viagens.

7. Os agentes de viagens são livres de vender bilhetes de qualquer outra companhia aérea, assim como
os bens ou serviços fornecidos por qualquer terceiro.

A British Airways interpôs um recurso desta decisão para o Tribunal de Primeira Instância.

Campeonato do Mundo de Futebol (Processo IV/D3/36.888)

Em 20 de Julho de 1999, a Comissão adoptou uma decisão (11) relativamente ao comité organizador do
Campeonato do Mundo de Futebol de 1998 (Comité Français d’Organisation de la Coupe du Monde de
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Football 1998, ou «CFO»), na sequência da aplicação por este de acordos discriminatórios de venda de
bilhetes para esta competição que favoreceu os consumidores residentes em França.

Em 1996 e 1997, o CFO vendeu cerca de 570 000 bilhetes exclusivamente a consumidores com um
endereço em França. Desses bilhetes, cerca de 393 200 referiam-se aos jogos (para além do jogo de
abertura) realizados quer durante a primeira fase da competição, quer na primeira eliminatória da
segunda fase. Foram vendidos mais 181 000 bilhetes pelo CFO para o jogo de abertura e para os jogos
dos quartos de final e semifinais, para o 3º e 4º lugares e para a própria final, na sequência de uma
reunião especial realizada em Paris em Dezembro de 1997. Os efeitos práticos da exigência de residência
em França foi impedir que os apoiantes fora de França, que constituíam a grande maioria, pudessem
adquirir bilhetes em 1996 e 1997 directamente junto do CFO.

Na ausência de qualquer justificação por motivos de segurança ou outros, a Comissão concluiu que a
aplicação dos acordos de venda discriminatórios por parte do CFO constituiu um abuso da sua posição
dominante no mercado da venda de bilhetes em 1996 e 1997, o que é contrário ao disposto no artigo 82º
do Tratado CE. A Comissão concluiu igualmente que ao comunicar ao público não francês que os
bilhetes apenas poderiam ser obtidos junto das federações nacionais de futebol e dos agentes de viagens,
o CFO reforçou a discriminação relativamente aos não residentes em França que pretendiam adquirir
bilhetes para a fase final do campeonato.

Normalmente, a Comissão aplica pesadas coimas sempre que uma empresa abusa de uma posição
dominante desta maneira. No entanto, uma vez que estes acordos abusivos de venda de bilhetes aplicados
pelo CFO eram semelhantes aos aplicados em anteriores Campeonatos do Mundo de Futebol e que o
CFO não poderia facilmente ter em conta anteriores posições da Comissão, nem a jurisprudência do
Tribunal para determinar as suas responsabilidades no âmbito das regras comunitárias da concorrência,
a Comissão decidiu apenas aplicar uma coima simbólica de 1000 euros. No entanto, esta decisão
constitui um indício claro de que no futuro a Comissão espera que os organizadores destes campeonatos
garantam que os acordos de venda de bilhetes satisfazem plenamente as regras de concorrência
comunitárias antes da sua entrada em vigor.

2. Autorizações

2.1. Acordos horizontais

a) Empresas comuns e outras formas de cooperação

Sector das telecomunicações

Esat Telecom — Irish Rail (Processo IV/C-1/37.183)

Em 5 de Agosto de 1998, as empresas Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) e
uma filial desta última, a Irish Rail, notificaram à Comissão um conjunto de acordos relativos à criação na Ir-
landa de uma rede alternativa de telecomunicações a nível nacional. Durante o procedimento de notificação,
a Comissão, em estreita cooperação com as Autoridades irlandesas responsáveis pela concorrência, analisou
em especial as condições de acesso às linhas férreas para efeitos de instalação de redes de telecomunicações.
Nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento do Conselho nº 17, foi publicada uma comunicação no Jor-
nal Oficial que solicitava às partes interessadas que apresentassem as suas observações à Comissão.
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Nos termos dos acordos alterados, a CIE pode instalar ou permitir a instalação a terceiros de outros cabos de te-
lecomunicações desde que durante um curto período seja concedida à Esat Telecom acesso prioritários às infra-
estruturas da CIE a fim de instalar e pôr em funcionamento as suas redes o mais rapidamente possível. Em Ou-
tubro de 1999, a Comissão enviou às partes um ofício de arquivamento no qual afirmava não ser necessário to-
mar outras medidas nos termos do nº 1 do artigo 81º do Tratado CE relativamente aos acordos notificados.

Global One II (Processo IV/C-1/37.459)

Em 3 de Agosto de 1999, a Comissão declarou a sua intenção de autorizar a GlobalOne, a empresa
comum criada em 1996 pela Deutsche Telekom, France Telecom e Sprint, a fornecer todos os serviços
de telecomunicações, incluindo telefonia vocal, na globalidade dos Estados-Membros. Antes de adoptar
uma decisão formal a este respeito, a Comissão publicou uma comunicação no Jornal Oficial em que se
convidava todos os interessados a apresentarem as suas observações. A posição da Comissão baseia-se
na evolução do mercado desde a autorização da criação da GlobalOne em 1996, incluindo a entrada no
mercado de outros concorrente importantes, tal como a BT/AT&T.

Em Julho de 1996, a Comissão concedeu uma isenção, por sete anos, à empresa comum GlobalOne, criada
pela Deutsche Telekom AG (DT), France Télécom (FT) e Sprint Corporation para a oferta de serviços de te-
lecomunicações a empresas, serviços de viajantes e serviços de transporte para operadores. O objectivo da
revisão da GlobalOne de 1996 é permitir a esta última a liberdade de fornecer todos os serviços de teleco-
municações (para além dos abrangidos pela decisão de 1996); oferecer, na qualidade de agente ou de reven-
dedor, serviços da FT e da DT a terceiros e permitir à FT e à DT vender os serviços da GlobalOne. Presente-
mente, a Comissão não está a analisar as condições relativas ao comportamento das empresas-mãe (por
exemplo, condições que impeçam subvenções cruzadas ou uma discriminação a favor da GlobalOne).

Rede Farland (Processo IV/C-1/37.130)

Em Junho de 1999, a Comissão autorizou um conjunto de acordos entre a British Telecom e os seus parcei-
ros europeus — Viag Interkom na Alemanha, Albacom na Itália, Telfort nos Países Baixos e Sunrise na Suí-
ça — através dos quais estas empresas ligarão as suas redes nacionais numa rede pan-europeia de fibra ópti-
ca. A rede, a explorar por uma empresa designada Farland, foi concebida sobretudo para o tráfego interna-
cional. Os acordos foram notificados em 2 de Julho de 1998. AComissão publicou uma comunicação no Jor-
nal Oficial em 20 de Março de 1999 manifestando a sua intenção de conceder um certificado negativo a esta
operação e na qual convidava todos os terceiros interessados a apresentarem as suas observações.

Arede Farland foi concebida sobretudo para o tráfego internacional e ligará pontos comutados entre as cida-
des europeias. Dado o aumento substancial previsto da capacidade oferecida neste segmento do mercado e
da disponibilidade de outras fontes de oferta alternativa, é pouco provável que a cooperação pretendida pos-
sa limitar a concorrência no mercado da oferta de capacidade de transmissão de telecomunicações a nível da
União Europeia. AComissão também averiguou em que medida os acordos notificados permitem uma mar-
gem para alinhar estratégias concorrenciais ou aumentar a transparência entre a BT e os seus parceiros ou en-
tre os próprios parceiros. Em Junho, a Comissão informou as partes, mediante um ofício de arquivamento,
que os acordos não eram abrangidos pelo nº 1 do artigo 81º do Tratado CE.

Cégétel + 4 (Processo IV/C1/36.592)

Em 20 de Maio de 1999, a Comissão adoptou uma decisão que aprovava a criação de uma empresa
comum entre a Compagnie Générale des Eaux SA — actualmente Vivendi — (França), a British
Telecommunications plc. (Reino Unido), a Mannesmann AG (Alemanha) e a SBC International Inc.

158 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

29.° REL. CON. 1999



(EUA) (12). Nos acordos autorizados, as partes chegaram a um acordo quanto às suas contribuições e
relações comerciais em termos da reestruturação da Cégétel. O objectivo desta operação era permitir à
Cégétel tornar-se o segundo operador em França de serviços de telecomunicações que oferecia uma gama
completa de serviços de telecomunicações, incluindo serviços fixos de telefonia vocal.

Inicialmente, a Compagnie Générale des Eaux (CGE) detinha 100% das acções da Cégétel. Na sequência
dos acordos notificados, a CGE (actualmente Vivendi) passa a ter 44%, a BT 26%, a Mannesmann 15%
e a SBCI 15%. Graças aos acordos, a Cégétel só operará em França e explorará todos os segmentos do
mercado das telecomunicações francês. Além disso, a Cégétel foi designada como distribuidor exclusivo
em França dos serviços internacionais melhorados e de valor acrescentado da British
Telecommunications comercializados sob a marca Concert.

A Comissão considerou que, à excepção dos serviços de telecomunicações móveis, as quotas de mercado
das partes nos segmentos relevantes eram pouco significativas. Aquando da decisão, a SFR, uma filial
da Cégétel, tinha uma quota de mercado de 38% no mercado francês de telefonia móvel, enquanto a
Télécom tinha 51%. Em quase todos os segmentos do mercado da telefonia fixa, a France Télécom
continua a deter uma posição dominante devido ao seu antigo monopólio legal. No entanto, houve muitas
companhias que entraram recentemente ou pretendem entrar no mercado francês das telecomunicações,
quer globalmente quer em segmentos específicos.

A Comissão atribuiu um certificado negativo relativamente à reestruturação da Cégétel. Ainda que a
BT e SBC sejam operadores históricos nos respectivos mercados nacionais, devem ser considerados
novos operadores em França e em qualquer outro mercado nacional de telecomunicações de telefonia
vocal fixa, que é de longe o mais importante. A reestruturação cria um concorrente mais efectivo do
operador histórico em França, que as empresas-mãe não teriam sido capazes de fazer isoladamente.
Por conseguinte, considerou-se que a reestruturação da Cégétel não era abrangida pelo nº 1 do
artigo 81º.

A Comissão considerou que a restrição geral da concorrência por parte das empresas-mãe, em virtude
da cláusula de não concorrência constante dos acordos notificados, é a expressão do compromisso dos
accionistas relativamente à Cégétel no sentido de garantir que cada uma das partes centrará os seus
esforços no mercado francês através da Cégétel. Por conseguinte, a cláusula de não concorrência foi
considerada acessória da operação, desde que as partes mantenham a sua actual influência na Cégétel.
Com vista a dar resposta às preocupações da Comissão quanto a uma eventual restrição da concorrência
no mercado móvel, as partes concordaram em suprimir as restrições à venda de serviços de telefonia
móvel pela SFR (cartões SIM) fora do território francês, bem como à venda pela Mannesmann e pela
BT dos respectivos serviços móveis nacionais (D2 e Cellnet) em França.

No que diz respeito ao acordo de distribuição exclusiva da Concert, a Comissão concedeu uma isenção
por um período de dez anos, até 17 de Julho de 2007. A exclusividade atribuída à Cégétel facilitará a
promoção dos serviços Concert em França e dará origem a uma comercialização intensa. Este processo
incentivará a concorrência entre os vários fornecedores de serviços globais em França e pode ser
considerado a melhor forma para competir com a Global One, filial da France Télécom, no mercado dos
serviços globais.

29.° REL. CON. 1999

ACORDOS, DECISÕES E PRÁTICAS CONCERTADAS E ABUSOS DE POSIÇÃO DOMINANTE 159

(12) JO L 218 de 18.8.1999.



Télécom Développement (Processo IV/C-1/36.581)

Em 20 de Maio de 1999, a Comissão, autorizou, mediante decisão (13), os acordos de cooperação celebrados
entre Cégétel, um novo operador de telecomunicações em França, e a Société nationale des Chemins de fer
français (SNCF) para criar uma filial comum, a Télécom Développement («TD»). A TD criará e explorará
uma rede nacional de telecomunicações de longa distância com base na rede nacional de caminhos-de-ferro
franceses. Aoperação notificada está ligada à criação de Cégétel, que a Comissão também autorizou este ano.

A TD, a empresa comum criada pela Cégétel e pela SNCF, não fornecerá serviços aos utilizadores finais,
às empresas ou aos particulares. Em contrapartida, oferecerá serviços de interconexão de longa distância
aos operadores de telecomunicações, capacidades de transmissão de longa distância, destinadas
principalmente à Cégétel, mas também a outros operadores de rede e prestadores de serviços de
telecomunicações, assim como serviços de telefonia vocal de longa distância de extremo a extremo, que
serão comercializados exclusivamente pelas filiais da Cégétel.

Em 20 de Maio de 1999, a Comissão concluiu que os acordos relativos à criação da empresa comum
Cégétel não eram abrangidos pelo disposto no nº 1 do artigo 81º do Tratado CE, na medida em que
conferem à TD um direito não exclusivo de utilizar o domínio público ferroviário.

MetroHoldings (Processo IV/C-1/37.123)

Em 29 de Junho de 1998, a Comissão recebeu uma notificação de um acordo de cooperação entre a
DTFT Ltd — uma empresa resultante de uma associação entre a Deutsche Telekom e a France Télécom
— e a Energis, transportadora britânica anteriormente detida pela National Grid. Ao abrigo do acordo,
as partes criaram uma empresa comum detida em partes iguais designada “MetroHoldings Limited”, para
desenvolver novas redes locais de telecomunicações em zonas urbanas no Reino Unido.

A MetroHoldings fornecerá a sua capacidade total de transmissão à Energis e à DTFT para venda aos
utilizadores finais. As partes competirão entre si na prestação de serviços de telecomunicações aos
utilizadores finais e procurarão criar marcas e diferenciar especificamente os respectivos serviços. A
investigação efectuada pela Comissão após ter solicitado as observações de terceiros através da
publicação de uma comunicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 do Conselho,
revelou não haver necessidade de novas medidas relativamente ao acordo notificado nos termos do nº 1
do artigo 88º do Tratado CE. Em 31 de Março de 1999 foi enviado às partes um ofício de arquivamento.

Symbian II (Processo IV/C-1/37.367)

Em 2 de Fevereiro de 1999, a Comissão autorizou um acordo de parceria entre a Motorola, a Ericsson,
a Nokia e a Psion. Graças a este acordo, a Motorola tornou-se accionista da Symbian, uma empresa
comum criada em Agosto de 1999 pelos fabricantes de telefones móveis Ericsson e Nokia e pela Psion,
fabricante de sistemas operativos e computadores de mão. O objectivo da parceria é promover um
sistema operativo para a nova geração de aparelhos móveis de telecomunicações e incentivar o
desenvolvimento de um mercado de massa para esses produtos.

Em 13 de Agosto de 1998, a Comissão autorizou a empresa comum inicial Symbian ao abrigo do
Regulamento comunitário das concentrações. Em Dezembro de 1998, a Comissão declarou que a entrada
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do fabricante americano de telefones móveis Motorola na empresa comum não constituía uma nova
concentração nos termos do Regulamento das concentrações. Na sequência dessa conclusão, a Comissão
analisou ainda se a operação pretendida poderia restringir a concorrência, na acepção do artigo 81º do
Tratado CE.

Sector dos media

Télévision par satellite (Processos IV/C-2/36.237 e 36.237A)

A TPS é uma sociedade criada por várias empresas francesas de radiodifusão (TF1 — Fr2 — Fr3 —
M6), pela France Télécom e pela Suez-Lyonnaise des Eaux para lançar em França um pacote digital a
fim de fazer concorrência à CanalSatellite/Canal+, único operador de televisão por assinatura no
mercado francês até 1996.

A criação da TPS aparece por conseguinte como pró-concorrencial, uma vez que permite a entrada de
um novo operador no mercado da televisão por assinatura, capaz de fazer face à situação de monopólio
da Canal+/CanalSatellite. A sua entrada no mercado provocou, aliás, uma rápida diminuição dos preços
de assinatura da CanalSatellite.

No entanto, o acordo incluía três disposições que levantaram objecções, nomeadamente por parte dos
concorrentes da TPS.

A primeira previa que as empresas de radiodifusão accionistas da TPS lhe atribuiriam a exclusividade
dos seus canais generalistas (TF1, France 2, France 3 e M6).

A Comissão decidiu conceder uma isenção a esta cláusula de exclusividade por um período de 3 anos a
contar da comercialização do pacote da TPS. De facto, a sua duração inicial de 10 anos foi considerada
excessiva. No entanto, devido à situação do mercado francês da televisão por assinatura, marcada pela
posição de força de Canal+/CanalSatellite e pela dificuldade de acesso a programas interessantes,
principalmente filmes recentes e desporto, cuja exclusividade é detida pelo grupo Canal+, considerou-
se que a presença exclusiva dos canais generalistas na TPS era indispensável à sua penetração no
mercado, por constituir um elemento diferenciador e um produto apelativo eficaz para o período da
lançamento da TPS.

A segunda disposição consistia no compromisso dos dois operadores por cabo accionistas da TPS
integrarem prioritariamente nas suas redes os programas e serviços oferecidos pela TPS e de
coordenarem a sua oferta com a da TPS. As partes decidiram suprimir esta cláusula, que levantava
muitas críticas, mas que nunca tinha sido realmente aplicada pela França Télécom e pela Lyonnaise des
Eaux.

Uma terceira medida foi considerada restritiva da concorrência porque limitava a oferta de programas
disponíveis para os concorrentes da TPS. Trata-se da cláusula que atribuía um direito de prioridade à
TPS sobre os canais temáticos e serviços televisivos controlados pelos seus associados. Esta cláusula
beneficiou igualmente de uma isenção de 3 anos a contar da comercialização da TPS.

Por último, os acordos incluíam uma cláusula de não concorrência, que foi considerada acessória da
criação da TPS, não sendo assim abrangida pelo âmbito de aplicação do nº 1 do artigo 81º do Tratado
CE durante o período de lançamento, com uma duração de 3 anos.
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A TPS beneficiou de uma decisão de isenção adoptada pela Comissão em 3 de Março de 1999 (14). As
partes solicitaram uma renovação desta isenção, cuja vigência terminava em 15 de Dezembro de 1999.
Após apreciação do pedido, a Comissão decidiu não se opor a esta prorrogação da isenção no que se
refere à cláusula de não concorrência e à cláusula de exclusividade de difusão digital dos canais
generalistas na TPS. Em contrapartida, tendo em conta a evolução da oferta de canais temáticos, a
cláusula de preferência de que beneficiava a TPS relativamente aos canais temáticos das empresas suas
accionistas foi suprimida a pedido da Comissão. Em 20 de Dezembro de 1999 foi enviado às partes um
ofício de arquivamento, no qual se indicava que a Comissão reexaminaria a situação da TPS dentro de
dois anos, nomeadamente antes de 15 de Dezembro de 2001.

British Interactive Broadcasting (actualmente Open) (Processo
IV/C2/36.539)

Em 15 de Setembro de 1999, a Comissão concedeu uma isenção nos termos do nº 3 do artigo 81º do
Tratado CE, à criação da empresa comum British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, actualmente
denominada Open) (15). As sociedades-mãe são a BSkyB Ltd, a BT Holdings Limited, a Midland Bank
plc e a Matsushita Electric Europe Ltd. A Open deverá prestar um novo tipo de serviço aos consumidores
britânicos: os serviços de televisão digital interactivos. Tal envolve criar as infra-estruturas e os serviços
necessários para permitir a empresas como bancos, supermercados e agentes de viagens interagirem
directamente com o consumidor. Os seguintes serviços farão parte do serviço de televisão digital
interactivo da Open: serviços bancários ao domicílio, compras ao domicílio, serviços de férias e de
viagens, telecarregamento de jogos, formação em linha, entretenimento e lazer, desporto, universo
automóvel, uma série limitada de sítios Internet «walled garden» (16), fornecida por terceiros, bem como
correio electrónico e serviços públicos. Um elemento importante desta infra-estrutura é um
descodificador. A Open subsidiará o preço de venda a retalho desses descodificadores digitais para
satélite.

A decisão da Comissão (17) (a seguir denominada decisão BiB) foi tomada após as partes terem assumido
vários compromissos importantes junto da Comissão com vista a garantir um ambiente concorrencial no
mercado dos serviços de televisão digital interactivos no Reino Unido.

A decisão considera que a combinação do importante poder de mercado da BT e, nomeadamente, da
BSkyB em mercados vizinhos nos quais a BiB estará presente (tais como o das infra-estruturas de acesso
do consumidor, o dos serviços técnicos para serviços de televisão digital interactivos e por assinatura, o
mercado televisivo por assinatura e o mercado grossista de canais de cinema e de desporto para televisão
por assinatura) corria o risco de eliminar uma parte substancial da concorrência nos mercados dos
serviços de televisão digital interactivos.

A principal preocupação apontada pela Comissão, nos termos do artigo 81º, era que a operação eliminava
a BT e a BSkyB como potenciais concorrentes no mercado dos serviços de televisão digital interactivos.
Ambas possuem competências e recursos suficientes para lançar estes serviços e ambas estariam aptas
a enfrentar os riscos técnicos e financeiros de o fazerem isoladamente. Dadas as posições de mercado da
BT e da BskyB nos mercados vizinhos daquele em que o Open desenvolverá as suas actividades, as
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(14) JO L 90 de 2.4.1999. Algumas das partes notificantes interpuseram recurso para o Tribunal de Primeira Instância,
em 10.5.1999, processo T-112/99.

(15) Comunicado de imprensa IP/99/686 de 16.9.1999.
(16) “walled garden”: acesso a uma série limitada de conteúdos Internet.
(17) JO L 312 de 06.12.1999.



restrições de concorrência entre as empresas serão consideráveis. As condições impostas e descritas na
decisão deverão garantir que esse problema não se concretizará. Nomeadamente, dado que a
concorrência da BT provém das redes de cabo, a decisão assegurará que os terceiros terão acesso
suficiente ao descodificador subsidiado pela BiB, assim como aos canais de cinema e de desporto da
BskyB e que poderão ser desenvolvidos no mercado outros descodificadores que não o da BiB, por
forma a que o mercado dos serviços de televisão digital interactivos permaneça concorrencial.

Por conseguinte, o disposto no nº 1 do artigo 81º do Tratado CE foi declarado inaplicável por um período
de sete anos.

Novas definições de mercado na decisão BiB

A decisão contribui para as seguintes novas definições de mercado nos domínios das telecomunicações
e dos meios de comunicação social:

Mercado dos serviços de televisão digital interactivos

A Comissão concluiu que a substituibilidade da procura do utilizador final de um pacote de serviços
interactivos é distinta da substituibilidade da procura de serviços individuais que fazem parte deste
pacote ou das fontes alternativas mais próximas da oferta aos clientes dos serviços BiB, tais como a
venda a retalho nas zonas comerciais urbanas ou os serviços interactivos disponíveis através de
computadores pessoais. A Comissão concluiu igualmente que os serviços de televisão digital interactivos
e os serviços de televisão por assinatura constituem mercados diferentes.

Mercado das infra-estruturas de acesso do consumidor às telecomunicações e serviços conexos

Na decisão a Comissão definiu pela primeira vez um mercado das infra-estruturas de acesso do
consumidor às telecomunicações e serviços conexos.

A decisão explica que, no passado, a procura de serviços de telecomunicações pelos consumidores visava
quase exclusivamente os serviços de telefonia vocal, mas que presentemente o consumidor procura
serviços de dados, tais como o acesso à Internet, que registaram um aumento considerável, tendo
inclusivamente ultrapassado a telefonia em termos de volume. Para prestar esses serviços, as empresas
carecem de infra-estruturas aptas a distribuí-los ao domicílio. A decisão analisa as infra-estruturas
capazes de satisfazer a procura de novos serviços de telecomunicações e de serviços conexos que surgem
no mercado, em termos de comunicações bidireccionais, preço e capacidade de transmissão. Após ter
afastado a inclusão na definição do mercado de redes fixas sem fios e redes móveis digitais, com base
na norma GSM ou na norma DCS 1800 (18), a Comissão concluiu que o mercado relevante das infra-
estruturas apenas inclui a rede tradicional de cobre da BT e as redes de cabo dos operadores por cabo (19).

Mercados grossistas de canais de cinema e de desporto para televisão por assinatura

A Comissão decidiu igualmente, pela primeira vez, sobre um mercado distinto para a oferta grossista de
canais de cinema e desporto, após uma análise pormenorizada do preço por grosso desses canais. A
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(18) Ver, no entanto, o impacto da introdução da próxima geração de normas do sistema móvel, o sistema universal
de telecomunicações móveis (UMTS).

(19) As redes de televisão por cabo podem fornecer uma gama de serviços que vai desde a telefonia de base aos
serviços completos de radiodifusão mediante pedido.



Comissão considerou que o preço dos canais de cinema e de desporto era substancialmente mais elevado
do que o de outros canais de base, tendo-se revelado rendível ligeiros aumentos permanentes dos preços
relativos. Para efeitos do caso em apreço, a Comissão não considerou necessário determinar a existência
de mercados grossistas distintos relativamente aos canais de cinema e de desporto.

Televisão por assinatura

A decisão da Comissão não introduz qualquer alteração na distinção tradicional entre televisão por
assinatura e gratuita. A Comissão continua a considerar não haver motivos para estabelecer uma distinção
entre os mercados da televisão digital e analógica por assinatura.

Serviços técnicos para televisão digital interactiva e televisão por assinatura

A Comissão definiu um mercado do produto para a oferta grossista de serviços técnicos necessários à
televisão por assinatura em várias decisões (20).

Na decisão BiB, a Comissão considerou existir uma vasta área de sobreposição entre os serviços técnicos
necessários à televisão por assinatura e os serviços inerentes à televisão digital interactiva, tais como a
disponibilização dos descodificadores ou do guia electrónico de programas. Em contrapartida, a
Comissão decidiu que o mercado do produto relevante era o dos serviços técnicos necessários aos
serviços de televisão digital interactivos e aos serviços de televisão por assinatura (21).

Por último, a Comissão reconheceu que as competências e tecnologias subjacentes a cada um dos
serviços técnicos necessários à televisão por assinatura e/ou serviços de televisão digital interactivos são
diferentes em alguns aspectos, podendo por conseguinte existir mercados do produto mais limitados. No
entanto, a Comissão deixou esta questão em aberto na decisão BiB, dado não ser necessário para efeitos
do caso em apreço.

Inter-relação entre soluções regulamentares e concorrenciais

Na decisão BiB, a Comissão considerou a aplicação da Directiva 95/47 (22) no Reino Unido e os
compromissos assumidos pela BSkyB relativamente ao regime regulamentar britânico como «um
elemento fundamental para a sua decisão». Se as Autoridades britânicas competentes intentassem uma
acção contra a BSkyB por infracção a estas obrigações, a Comissão analisaria a situação nos termos do
nº 3, alínea a), do artigo 8º do Regulamento nº 17 (23). Aplica-se a mesma abordagem a um conjunto de
elementos das condições relativas à disponibilidade de uma alimentação limpa, ao funcionamento dos
acordos de Symulcript (24) e a um mecanismo de recuperação das subvenções.
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(20) Ver, por exemplo, Decisão da Comissão de 27.5.1998, processo IV/M. 993 - Bertelsmann/Kirch/Premiere (JO L
53 de 27.2.1999).

(21) Ver Decisão da Comissão de 9.11.1994, processo IV/M. 469 MSG - Media Service (JO L 364 de 31.12.1994),
em que foi avançada a mesma conclusão.

(22) Directiva 95/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de Outubro de 1995, relativa à utilização de
normas para a transmissão de sinais de televisão, JO L 281 de 23.11.1995.

(23) O nº 3, alínea a), do artigo 8º do Regulamento nº 17 permite à Comissão revogar ou alterar a sua decisão caso se
verifique uma alteração nos factos que determinaram a decisão.

(24) Tal como definido no Anexo II da decisão.



United International Pictures BV (UIP) (Processo IV/C2/30.566A)

Em 9 de Setembro de 1999, através de um ofício de arquivamento (25) a Comissão confirmou a posição
favorável adoptada na sua decisão de isenção de 1989 (26) sobre os acordos que criaram a UIP. Trata-se
de uma empresa comum de distribuição de filmes criada pela Paramount Pictures Corporation, a
Universal Studios Inc. e a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (a seguir designados «parceiros») (27). A empresa
distribui sobretudo filmes dos parceiros, não só na UE mas também a nível mundial, à excepção dos
Estados Unidos, Porto Rico e Canadá. Inicialmente, os parceiros distribuíam individualmente os seus
filmes através das suas próprias organizações, porém congregaram as suas actividades de distribuição na
UIP com o objectivo de obter ganhos de eficiência e evitar duplicações administrativas.

Isenção da UIP em 1989

A primeira isenção concedida pela Comissão à UIP data de 1989, após uma longa investigação sobre os
acordos UIP. A Comissão considerou que as restrições da concorrência resultavam tanto da criação da
própria empresa comum como de determinadas disposições dos acordos UIP, em especial algumas
cláusulas de exclusividade. No entanto, a Comissão concedeu uma isenção a estes acordos porque as
partes concordaram em revê-los e assumir um conjunto de compromissos com vista a minimizar os
efeitos restritivos da empresa comum. As alterações tinham em vista garantir o maior nível possível de
autonomia dos parceiros no desenvolvimento das suas actividades, tendo simultaneamente em conta as
características específicas do sector de distribuição de filmes.

Período após 1993

Na sequência de um pedido da UIP de renovação da isenção, que terminava em 26 de Julho de 1993, a
Comissão recebeu um conjunto de denúncias informais relativas ao comportamento comercial da UIP.
Por conseguinte, em Junho de 1996 deu início a uma vasta investigação, incluindo às instalações da UIP.
No entanto, nem as denúncias informais nem a investigação revelaram qualquer prova material de
comportamento anticoncorrencial.

A investigação da Comissão revelou que aparentemente a UIP não fornecia aos parceiros um instrumento
que lhes permitisse coordenar o seu comportamento comercial de forma anticoncorrencial. O mercado
da distribuição de filmes caracteriza-se normalmente pela transparência relativamente à fixação das datas
de lançamento de filmes. O filme é um produto heterogéneo, o que reduz o risco de uma coordenação
anticoncorrencial relativamente às datas de lançamento. Além disso, durante a investigação e na audição
oral, em Setembro de 1998, a UIP foi apoiada por um número considerável de agentes no mercado
europeu (produtores independentes, distribuidores e responsáveis pela exibição de filmes) que
apresentaram igualmente provas do desempenho eficiente da UIP e do seu correcto comportamento
comercial.

A investigação da Comissão revelou igualmente que o mercado europeu de filmes evoluiu de uma
situação de degradação para uma posição sólida e em crescimento no mercado. Não obstante, a UIP
parece não ter qualquer impacto especial no mercado. Não há indícios de que a UIP detenha um poder
de mercado suficiente em qualquer Estado-Membro que a torne imune à concorrência e que permitisse
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(25) Ver IP/99/681 de 14.9.1999.
(26) Decisão da Comissão de 12.7.1989 (JO L 226 de 3.8.1989, p. 25). Ver igualmente IP/89/559 e XIX Relatório

sobre a Política de Concorrência, ponto 51.
(27) A MGM abandonará a UIP em Novembro de 2000.



assim aos parceiros beneficiarem das vantagens da racionalização da UIP sem repercutirem esses
benefícios no mercado. Além disso, a UIP parece enfrentar a concorrência de um conjunto de
distribuidores e responsáveis pela exibição, que possuem um elevado poder de compra. A Comissão
considerou que o desempenho da UIP foi modesto ao longo dos anos com uma quota de mercado a nível
da UE em torno dos 20%.

Os serviços da Comissão consideraram assim que seria possível uma renovação da isenção,
nomeadamente porque as partes alteraram os acordos UIP, aumentando a autonomia dos parceiros, e
assumiram certos compromissos relativamente ao comportamento comercial da UIP. Por conseguinte, a
Comissão publicou um resumo (28) dos acordos e compromissos UIP revistos, referindo que
aparentemente satisfaziam os critérios necessários para a concessão de uma isenção, nos termos do nº 3
do artigo 81º do Tratado CE. Nenhuma das observações apresentadas por terceiros na sequência da
publicação da Comunicação forneceu qualquer elemento novo ou importante que pudesse alterar a
avaliação jurídica do caso, que foi encerrado através de um ofício de arquivamento, em 9 de Setembro
de 1999. No entanto, a Comissão reapreciará o caso, se tiver conhecimento de quaisquer novos factos
que afectem a anterior apreciação, nomeadamente os resultantes de denúncias e, em qualquer
circunstância, poderá fazê-lo 5 anos após a emissão do ofício de arquivamento.

Novas alterações suplementares aos acordos UIP

As alterações aos acordos UIP referem-se às seguintes duas áreas.

Em primeiro lugar, o direito de opção da UIP de distribuir filmes dos parceiros na UE é actualmente
aplicado a nível de cada Estado-Membro (29) e não a nível da UE como território único. O acordo é assim
menos limitativo da concorrência, na medida em que nos países em que a UIP não distribui os filmes
dos parceiros estes podem recorrer a distribuidores alternativos. Este aspecto deverá contribuir para
diversificar a oferta de filmes nos Estados-Membros.

Em segundo lugar, já não é exigido à UIP que envide os melhores esforços a fim de maximizar os lucros
de cada parceiro relativamente a cada filme distribuído pela UIP. Inicialmente objecto de isenção, este
requisito é considerado agora um incentivo à UIP para coordenar o lançamento de filmes na UE. No
entanto, a Comissão aceitou a inclusão dessa disposição relativa aos «melhores esforços» nos acordos
individuais de franquia concluídos entre a UIP e os parceiros individuais. Essas disposições individuais
não constituem um incentivo à UIP ou aos parceiros para coordenarem os lançamentos de filmes na UE.

Compromissos assumidos pela UIP

Os parceiros assumiram um conjunto de compromissos que incluem não só os de 1989, mas também
algumas alterações e aditamentos. Estes compromissos destinam-se sobretudo a garantir que os parceiros
mantêm o mais elevado nível possível de autonomia no desenvolvimento das suas actividades, que a UIP
confere um tratamento justo e equitativo às salas de cinema e define os esforços a desenvolver pelas
partes relativamente ao sector cinematográfico local. A página da Comissão na Internet contém uma
versão não confidencial dos compromissos (30).
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(28) Publicação nos termos do nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17 (JO C 205 de 20.7.1999).
(29) À excepção da Bélgica/Luxemburgo e do Reino Unido/Irlanda, que serão considerados como um território único.
(30) «http://europa.eu.int/comm/competition/entente/undertakings/30566.pdf».



Transportes

TACA revisto (Processo IV/D2/37.396)

A decisão da Comissão de 16 de Setembro de 1998 relativa ao TACA (Acordo de Conferência
Transatlântico) considerou que alguns acordos entre as companhias regulares de transportes marítimos
que eram partes no TACA restringiam a concorrência e não eram abrangidos pela isenção por categoria
das conferências marítimas, nem eram elegíveis para efeitos de uma isenção individual. Ao abrigo desses
acordos, as partes no TACA estabeleceram preços para o transporte terrestre, restringiram a possibilidade
de contratos de serviços entre as companhias marítimas e os seus clientes e fixaram as comissões dos
transitários. A decisão considera igualmente que as partes no TACA abusaram da sua posição dominante
conjunta (31).

Na sequência da decisão da Comissão de Setembro de 1998, várias companhias marítimas abandonaram
o TACA, tendo permanecido oito membros, que em 29 de Janeiro de 1999 notificaram um acordo
alterado («TACA revisto»).

Em 17 de Fevereiro de 1999, os oito membros do TACA, juntamente com doze outras companhias
marítimas, notificaram o «Acordo Atlântico-Norte», que substituiria o TACA revisto por uma nova
Conferência, que ficaria com uma quota de mercado superior a 70%. O Acordo Atlântico Norte foi
subsequentemente abandonado, após a Comissão e a Comissão Marítima Federal (FMC) dos EUA terem
iniciado uma investigação.

Em 6 de Maio de 1999, a Comissão publicou um resumo do acordo TACA revisto (32). De acordo com
as regras da concorrência aplicadas ao sector dos transportes (33), a Comissão tem um prazo de 90 dias,
a contar da data dessa publicação, durante o qual pode levantar sérias dúvidas e prosseguir assim a sua
investigação do caso em questão. Se durante esse período a Comissão não agir, o acordo fica
automaticamente isento por um período de seis anos para o transporte marítimo e três para o transporte
terrestre. Na sequência da publicação do resumo, a Comissão recebeu observações críticas sobre o
acordo da parte de associações de carregadores.

Aspectos relativos ao transporte marítimo

No que diz respeito aos aspectos relativos ao transporte marítimo do TACA revisto, a Comissão informou
as partes no prazo de 90 dias de que tinha sérias dúvidas sobre se o acordo revisto poderia ser autorizado
na forma proposta. A investigação da Comissão prosseguiu e incidiu na questão de saber se os acordos
entre as partes, (nomeadamente no que diz respeito ao intercâmbio de informações) poderiam prejudicar
a concorrência entre as partes aquando da negociação e celebração de contratos individuais de serviços
com os carregadores.
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(31) Decisão da Comissão de 16 de Setembro de 1998, processo IV/35.134 — TACA, JO L 95 de 9.4.1999; IP/98/811.
Ver igualmente Competition Policy Newsletter, 1999 número 1, Fevereiro, p. 17.

(32) JO C 125 de 6.5.1999.
(33) Transporte marítimo: Regulamento (CEE) nº 4056/86 do Conselho, de 22.12.1986, que determina as regras de

aplicação aos transportes marítimos dos artigos 85º e 86º do Tratado (actualmente artigos 81º e 82º), JO L 378
de 31.12.1986. Transporte terrestre: Regulamento (CEE) nº 1017/68 do Conselho, de 19.07.1968, relativo à
aplicação de regras de concorrência nos sectores dos transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável, JO
L 175 de 23.7.1968. Internet: http://europa.eu.int/comm/dg04/lawenten/en/101768.htm.



Aspectos relativos ao transporte terrestre

Quanto ao transporte terrestre, o TACA revisto deixou de conter uma tabela de preços dos transportes te-
rrestres. Em contrapartida, as partes decidiram que poderiam adoptar uma regra do tipo «não inferior ao
custo». De acordo com esta regra, cada transportadora, sempre que prestasse serviços de transporte maríti-
mo em conformidade com a tabela da conferência, não cobraria um preço inferior ao custo corrente directo
incorrido no que se refere aos serviços de transporte terrestre fornecidos no EEE em combinação com esses
serviços de transporte marítimo. No período de 90 dias a Comissão não colocou sérias dúvidas relativa-
mente à regra «não inferior ao custo», pelo que a mesma foi considerada isenta durante três anos.

A Comissão admite que uma regra do tipo «não inferior ao custo» evitaria o risco de que preços
inferiores aos custos na parte do transporte terrestre pudessem afectar a estabilidade conseguida pela
tabela da conferência marítima. Na decisão FEFC (34) (pontos 135-139), a Comissão reconheceu que,
sem o sistema de fixação colectiva dos preços do transporte terrestre, os membros da FEFC poderiam
cobrar aos carregadores preços abaixo dos custos de aquisição desses serviços, o que equivaleria a
oferecer um desconto relativamente à tabela da Conferência para o transporte marítimo. No entanto, a
Comissão, não aceitou que os acordos da FEFC para fixar os preços do transporte terrestre fossem
indispensáveis para atingir o objectivo da estabilidade. A Decisão FEFC deixou expressamente em aberto
a questão de saber em que medida outros tipos de acordo poderiam satisfazer as condições do nº 3 do
artigo 81º e remeteu para o Relatório da Comissão ao Conselho sobre os Transportes Marítimos de 1994
(35), no qual a Comissão declarou que, se fosse oportuno, estaria disposta a considerar a concessão de
uma isenção individual a uma disposição relativa à regra «não inferior ao custo».

O carácter específico da regra «não inferior ao custo» adoptada pelas partes determina que nenhuma
transportadora deve cobrar um preço inferior ao custo directo suportado no que se refere aos serviços de
transporte terrestre. Para efeitos desta regra, o «custo» não inclui os custos de colocação ou recolocação
de equipamento vazio, nem os custos indirectos e/ou administrativos. A regra implica que cada preço
seria estabelecido pela transportadora por referência aos seus próprios custos e não em relação à média
do sector, sendo semelhante à «primeira opção» identificada no Relatório Carsberg que abordou a
questão da fixação dos preços do transporte terrestre pelas conferências marítimas (36).

Aconcorrência a nível dos preços não seria eliminada. Para além da concorrência exterior à Conferência no
seu conjunto e no que se refere à parte do transporte terrestre, a regra «não inferior ao custo» só se aplicaria a
situações em que as partes fornecessem serviços de transporte marítimo de acordo com a tabela. Por conse-
guinte, a regra não seria aplicável ao transporte efectuado no quadro de um contrato individual de serviços.

Consórcio VSA2/CSAV (Processo IV/D-2/37.304)

Em 6 de Novembro de 1998, cinco companhias marítimas notificaram acordos em virtude dos quais as
mesmas passavam a oferecer um serviço de linha transatlântico comum entre, por um lado, a Europa do
Norte e, por outro, a costa leste da América do Sul. As cinco companhias são a Blue Star Line, a Contship
Containerlines, a Montemar e a P&O Nedlloyd (as «companhias VSA2») e a Compania Sud Americana
de Vapores SA («CSAV»). O consórcio funciona no quadro de uma Conferência, a Europe East Coast of
South America Conference («EECSAC»).
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Esta cooperação estabelece a fixação conjunta de serviços e escalas, fretamento cruzado de espaço,
cooperação administrativa e comercial, cooperação a nível da oferta de equipamento e de navios, bem
como a utilização conjunta de terminais e restrições quanto à participação em serviços concorrentes ou
ao fretamento de espaço a outros transportadores.

Com vista a avaliar o consórcio e a sua quota de mercado, a Comissão considerou o fretamento de slots
à DSR Senator como parte das disposições globais do consórcio, tendo em conta os seguintes factores:
a longa duração do fretamento de slots (quatro anos, com um período de pré-aviso de 6 meses após um
período inicial de 18 meses); um acordo por parte da DSR Senator no sentido de não fretar espaço às
companhias concorrentes, sem ser em circunstâncias excepcionais; e a participação (ainda que sem
direito a voto) da DSR Senator nas reuniões das companhias VSA2.

De acordo com as partes, os membros do consórcio tinham uma quota de mercado de 31,5%. Os serviços
do consórcio enfrentavam serviços concorrentes incluindo serviços explorados por grandes companhias
este/oeste que, à semelhança do que aconteceu nas outras rotas comerciais norte/sul, entraram
recentemente no mercado através de serviços directos ou de serviços de transbordo. Em 25 de Março de
1999, a Comissão decidiu não se opor à cooperação e autorizar que beneficiasse da isenção prevista no
Regulamento nº 870/95 até ao final da sua vigência, em 21 de Abril de 2000.

P&O Stena Line (Processo 36.253)

Em 26 de Janeiro de 1999, a Comissão autorizou uma empresa comum entre a P&O e a Stena para a
exploração de serviços de ferry no Canal da Mancha (37). A P&O e a Stena juntaram as suas operações
de ferry no estreito de Calais e no estreito da Bélgica no âmbito de uma empresa comum, a P&O Stena
Line. Nos termos do nº 3 do artigo 81º, a Comissão concedeu uma isenção à empresa comum até 9 de
Março de 2001.

Em 31 de Outubro de 1996, a P&O e a Stena notificaram à Comissão um pedido de isenção nos termos
do artigo 81º do Tratado CE. Na sequência da publicação no Jornal Oficial, em 13 de Março de 1997,
de um resumo do pedido, em 10 de Junho de 1997, a Comissão enviou às partes uma carta em que
manifestava sérias dúvidas e apresentava os motivos para prosseguir a sua investigação relativamente à
proposta das empresas. Em 6 de Fevereiro de 1998, a Comissão publicou uma comunicação no Jornal
Oficial em que indicava a sua intenção de conceder uma isenção à empresa comum. A empresa comum
iniciou as suas actividades em 10 de Março de 1998.

Na carta em questão, a Comissão expunha as suas preocupações relativamente ao facto de a criação da
empresa comum poder dar origem a uma estrutura de mercado duopolística, susceptível de conduzir a
um comportamento paralelo da empresa comum e da Eurotunnel no mercado turístico das rotas
marítimas de curta distância. Na sequência do aprofundamento da investigação, a Comissão concluiu que
devido às características do mercado a empresa comum e a Eurotunnel desenvolveriam as suas
actividades de uma forma concorrencial e não actuariam em paralelo para fazer subir os preços.

O caso colocava igualmente dificuldades em virtude das incertezas quanto à evolução futura no mercado
dos serviços de ferry no Canal da Mancha, incluindo o impacto da supressão das lojas francas em meados
de 1999. Foi perante estas incertezas que a Comissão decidiu limitar o período da isenção a três anos a
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contar da data de entrada em vigor do acordo, isto é, até 9 de Março de 2001. Assim, a Comissão poderá
reapreciar o impacto da empresa comum no mercado de serviços de ferry no Canal da Mancha após a
época de Verão de 2000.

A empresa comum foi igualmente autorizada ao abrigo das regras nacionais relativas ao controlo das
concentrações em França e no Reino Unido.

Comunidade de Interesses Automóveis (CIA) (Processo IV/D2/36.535)

A Comunidade de Interesses Automóveis (CIA) é um acordo de cooperação que agrupa quase todas as
empresas de caminhos-de-ferro da Comunidade Europeia e diz respeito ao transporte ferroviário
internacional de veículos automóveis novos. A CIA solicitou a renovação da isenção que lhe tinha sido
concedida em 1994 (38).

Após ter publicado o resumo (39) do pedido de aplicação do artigo 5º do Regulamento (CEE) n°1017/68
do Conselho, a Comissão, por carta de 3 de Agosto de 1999, manifestou sérias dúvidas quanto ao facto
de o acordo CIA poder ser objecto de isenção. Segundo a Comissão, a tarifa por eixo aplicada no âmbito
deste acordo era susceptível de restringir a concorrência entre as empresas ferroviárias. Um eixo
ferroviário é o conjunto das relações entre duas zonas económicas, ou seja, em geral dois Estados-
Membros. Quando um eixo inclui itinerários alternativos, susceptíveis de permitir uma concorrência
entre empresas ferroviárias ou entre agrupamentos internacionais, a aplicação de uma tarifa única por
eixo impede que estas empresas ou agrupamentos possam entrar em concorrência a nível de preços.

A CIA suprimiu a tarifa objecto de litígio e alterou consequentemente o protocolo de acordo, pelo que
Comissão deixou de ter motivos para intervir em relação ao acordo, por força do nº 1 do artigo 81º do
Tratado CE (40).

Outros sectores

Ecomet (Processo IV/D1/34.563)

Criado em Dezembro de 1995 para assegurar a venda em comum de produtos da meteorologia, o
agrupamento de interesse económico Ecomet, que reúne perto de vinte institutos de meteorologia
nacionais europeus, notificou à Comissão o seu acordo constitutivo e as regras de funcionamento. O
objectivo principal do Ecomet é assegurar um financiamento parcial pelas actividades comerciais dos
custos da infra-estrutura europeia necessária à recolha de informações meteorológicas, tendo sido fixada
uma meta global inicial de 3%. As actividades comerciais dos serviços nacionais de meteorologia
destinam-se tanto aos utilizadores finais dos serviços meteorológicos como aos intermediários e
prestadores de serviços independentes, que têm necessidade de informações meteorológicas recolhidas
pelos serviços nacionais para elaborarem os seus próprios produtos, ou ainda aos meios de comunicação
social.

As discussões com os serviços da Comissão tornaram-se complexas porque a criação do Ecomet ocorreu
num contexto caracterizado por relações institucionalizadas entre os serviços públicos de meteorologia,
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nomeadamente no âmbito da Organização Meteorológica Mundial, cujo objectivo é manter entre estes
serviços uma cooperação muito estreita com vista ao cumprimento das suas missões governamentais. Em
1995, a Comissão tinha anunciado a sua intenção de adoptar uma atitude favorável em relação aos
projectos de acordos constitutivos do Ecomet, convidando ao mesmo tempo os terceiros interessados a
apresentarem as suas observações (41). Alguns prestadores de serviços independentes receavam vir a ter
dificuldades para aceder a todas as informações meteorológicas de que careciam e a preços razoáveis.
Temiam igualmente ser confrontados com práticas discriminatórias em relação aos sectores comerciais
dos serviços nacionais de meteorologia. Tendo em conta as observações dos serviços da Comissão, os
membros do Ecomet alteraram os seus acordos em vários pontos, o que permitiu o envio de um ofício
de arquivamento do processo em 20 de Outubro de 1999.

Os principais elementos em que se basearam os serviços da Comissão são os seguintes.

Em primeiro lugar, as regras Ecomet asseguram uma igualdade de tratamento dos prestadores de serviços
independentes e dos sectores comerciais dos serviços nacionais de meteorologia em matéria de acesso
às informações meteorológicas e da sua facturação. Aliás, alguns membros do Ecomet tomaram
iniciativas para facilitar o acesso efectivo a estas informações, criando pontos de acesso electrónicos ao
conjunto dos produtos Ecomet.

Em relação à facturação destas informações, as regras Ecomet visam sobretudo instituir princípios que
são legítimos (por exemplo, as despesas de disponibilização devem cobrir os custos correspondentes).
As regras não vão ao ponto de harmonizar as tarifas dos produtos de meteorologia que os membros
comercializam através do Ecomet. Cada membro mantém a liberdade de fixar preços para os seus
próprios produtos, no âmbito do objectivo global de financiamento de uma parte dos custos da infra-
estrutura necessária à recolha de informações meteorológicas pelas actividades comerciais. A única
excepção é a facturação zero, exceptuando os custos de disponibilização, de certo tipo de informações
que foi estabelecida no interesse dos utilizadores, em especial dos prestadores de serviços independentes.
Para garantir uma concorrência leal com os prestadores de serviços independentes, as regras Ecomet
impõem aos serviços nacionais de meteorologia que possuam uma contabilidade analítica separada para
as suas actividades comerciais e permitindo garantir a ausência de subvenções cruzadas. Além disso, foi
instituído um procedimento de arbitragem para resolver os litígios entre prestadores de serviços
independentes e membros do Ecomet relativos a qualquer questão abrangida pelas regras notificadas.

Por outro lado, os serviços da Comissão não contestaram o princípio do intercâmbio gratuito das
informações entre institutos meteorológicos nacionais, independentemente do fim a que se destinam,
justificado pelas necessidades de cooperação internacional neste domínio.

General Electric + Pratt & Whitney (Processo IV/F2/36.213)

Em 14 de Setembro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão formal nos termos do nº 3 do artigo 81º
do Tratado CE através da qual autorizou a criação da Engine Alliance, uma empresa comum entre a
General Electric Aircraft Engines (GE) e a Pratt & Whitney (P&W) (42). A isenção é concedida por um
período de 15 anos.

A empresa comum tem em vista o desenvolvimento e a comercialização de um novo motor para
aeronaves a instalar no futuro grande avião da Airbus, o A3XX. O novo motor pode igualmente ser
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instalado nas eventuais futuras versões alargadas do Boeing B747-400. A GE e a P&W são dois dos três
fabricantes mundiais de grandes reactores. O terceiro, a Rolls-Royce, não terá de desenvolver
completamente um novo motor para o A3XX, mas estará em condições de oferecer um derivado do seu
motor Trent.

A Engine Alliance será detida e gerida pela GE e P&W, que distribuíram entre si as responsabilidades
relativas às diferentes partes do motor. À Engine Alliance incumbirá a montagem final, assim como as
vendas e comercialização do novo motor.

Na sua decisão, a Comissão concluiu que muito embora possa ser economicamente mais eficiente para
as partes o desenvolvimento comum do novo motor, seria viável do ponto de vista económico e
tecnológico que ambas o desenvolvessem individualmente. A criação da empresa comum coloca
consideráveis restrições à concorrência no que diz respeito ao novo motor, uma vez que reduz o número
de fornecedores de motores de três para dois. Por conseguinte, a empresa comum é abrangida pelo nº 1
do artigo 81º do Tratado CE.

No entanto, a Comissão considerou que a empresa comum satisfazia as condições necessárias para a
concessão de uma isenção, nos termos do nº 3 do artigo 81º do Tratado CE. A Engine Alliance permite
que a GE e a P&W se concentrem nos sectores específicos em que possuem vantagens tecnológicas. Por
conseguinte, isso permitir-lhes-á desenvolver um novo motor que satisfaça normas de desempenho mais
rigorosas do que qualquer motor existente, num período de tempo mais curto e a custos inferiores ao que
teria sido possível de outra forma. A concorrência não será eliminada, uma vez que a Rolls-Royce poderá
oferecer uma nova versão do seu motor Trent em concorrência com o novo motor.

O mercado dos grandes reactores é fortemente concentrado, dado que possui apenas três operadores.
Além disso, caracteriza-se por grandes obstáculos à entrada de novos concorrentes. A fim de
salvaguardar a concorrência neste mercado, importa garantir que a cooperação entre os dois construtores
seja limitada e não se alargue a outros segmentos do mercado em que a GE e a P&W se encontram
actualmente em concorrência. Na sua decisão, a Comissão considerou existir um risco de que a empresa
comum constituísse um incentivo para que as partes adaptassem o motor fabricado conjuntamente para
utilização noutras aeronaves para as quais não fora inicialmente concebido, em vez de desenvolverem
novos motores individualmente. Assim, a isenção foi sujeita à condição de a cooperação se circunscrever
ao motor específico destinado exclusivamente ao A3XX e a qualquer futuro modelo quadrimotor da
Boeing para mais de 450 passageiros.

Para além da condição relativa ao âmbito da empresa comum, a decisão impõe igualmente outras
condições. As partes devem notificar à Comissão qualquer alteração do objecto da Engine Alliance. Além
disso, a empresa comum deverá ser uma entidade jurídica distinta, com registos contabilísticos separados
das empresas-mãe. A Engine Alliance deve igualmente apresentar relatórios de auditoria à Comissão. O
pessoal da GE e da P&W não pode comercializar ou vender o novo motor, servindo apenas de contacto
para os clientes. Se um cliente solicitar uma proposta para vários motores, incluindo o novo motor e
outros motores das partes, as condições de venda do novo motor devem ser apresentadas separadamente.
A GE e a P&W não podem comunicar entre si ou à Engine Alliance as condições relativas às suas
propostas individuais. Por último, a Engine Alliance e as partes devem estabelecer salvaguardas que
evitem o intercâmbio de informações sensíveis do ponto de vista da concorrência relativamente às
propostas individuais da GE e da P&W.

Para além destas condições e obrigações, a GE e a P&W assumiram um conjunto de compromissos.
De acordo com os mesmos, a Engine Alliance compromete-se a não procurar, solicitar ou impor
condições de exclusividade nas suas propostas ou contratos para o desenvolvimento ou fornecimento
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do novo motor aos construtores de estruturas, excepto nas campanhas no âmbito das quais um outro
construtor de motores proponha celebrar um acordo exclusivo ou lhe tenha sido oferecida essa
possibilidade. Além disso, a Engine Alliance colocará à disposição de terceiros os manuais e outras
informações técnicas para efectuar operações básicas de manutenção no novo motor. Por último, a
GE comunicará à Comissão qualquer encomenda apresentada pela sua filial de locação financeira
General Electric Capital Services (GECAS) para qualquer novo aparelho equipado com o novo
motor.

Mediante o cumprimento das condições e obrigações atrás expostas, a Comissão aprovou a empresa
comum por um período de 15 anos. Este período relativamente longo justifica-se pelo facto de a decisão
dizer respeito a um sector caracterizado por longos período de desenvolvimento em que os investimentos
não são normalmente recuperados antes de pelo menos 15 anos.

Yoplait/Valio (Processo IV/F3/36.836)

Em 16 de Junho de 1999, através de um ofício de arquivamento a Comissão autorizou duas
empresas comuns de produtos lácteos frescos, na Finlândia e Suécia, criadas pela cooperativa de
produtos lácteos francesa Sodiaal (através das suas filiais Yoplait SA e Sodima International SA) e
pela cooperativa finlandesa de produtos lácteos Valio. No entanto, a autorização só foi concedida
após as partes terem admitido proceder a importantes alterações estruturais na empresa comum
finlandesa.

As duas empresas comuns são a Yoplait Valio Nord OY, sediada na Finlândia, e a Yoplait Valio Nord
AB, sediada na Suécia. Ambas distribuirão e comercializarão produtos lácteos frescos (principalmente
iogurtes, queijo fresco e sobremesas) com a designação comercial Yoplait na Finlândia, Suécia, Países
Bálticos e algumas regiões ocidentais da Rússia.

A Valio é um importante operador na Finlândia de produtos lácteos frescos e a Yoplait é uma grande em-
presa internacional de produtos lácteos. Inicialmente, era suposto que as duas empresas ficassem cada
uma com uma participação de 50% nas empresas comuns. No entanto, a Comissão informou as partes que
no mercado finlandês a cooperação levantava sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade com as regras
comunitárias da concorrência, uma vez que a Yoplait seria efectivamente eliminada enquanto concorren-
te independente. Graças a este sistema 50/50 da empresa comum finlandesa, a Valio ficaria em condiçõ-
es de ter uma influência decisiva na política comercial da empresa comum e nas estratégias de comercia-
lização.

Subsequentemente, as partes concordaram em introduzir importantes alterações na estrutura da empresa
comum finlandesa. Nomeadamente, a Yoplait terá 51% da empresa comum e a Valio 49% e o acordo de
accionistas será alterado a fim de reflectir o novo equilíbrio estrutural. Além disso, as empresas
finlandesa e sueca empregarão diferentes directores-gerais.

A empresa comum sueca não carecia de quaisquer alterações estruturais. O anterior detentor da licença
de produtos Yoplait na Suécia era a Arla, principal cooperativa sueca de produtos lácteos. Por outro lado,
a Valio é um operador relativamente pequeno no mercado sueco.

Na sequência das alterações acima referidas, a Comissão considerou que as duas empresas comuns se
poderiam tornar forças concorrentes nos mercados sueco e finlandês, respectivamente, e serem os
veículos para a introdução de novos produtos. Por conseguinte, foi enviado às partes um ofício de
arquivamento.
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b) Outros acordos horizontais

Intercâmbio de informações entre construtores de tractores e de máquinas agrí-
colas (43)

Na sequência da intervenção da Comissão Europeia, os construtores de tractores e de máquinas agrícolas,
bem como as suas associações, comprometeram-se a alterar as suas modalidades de intercâmbio de
informações na União Europeia (UE). As novas modalidades tornam esse intercâmbio compatível com
as regras comunitárias de concorrência e abrangem o intercâmbio de dados individuais de cada
concorrente, bem como o de dados agregados. Na sequência deste acordo, a Comissão encerrou os
processos relativos aos construtores de tractores e de máquinas agrícolas e às suas associações (44).

Antecedentes

Em 1989, a Comissão verificou que os construtores de tractores e de máquinas agrícolas, bem como as suas
associações e as associações de importadores, organizavam diversas trocas de informações tanto a nível na-
cional como internacional. Estas trocas de informações abrangiam dados individuais e agregados de registos,
de entregas e de vendas referentes a períodos mensais, trimestrais e anuais e cobriam territórios geográficos
nacionais e mais restritos, como por exemplo a província, o departamento e, em certos casos, as localidades
por código postal. O intercâmbio a nível nacional era organizado quer pelas associações de construtores, quer
pelas associações de importadores. Anível internacional era organizado pelos próprios construtores.

Já em 1992 a Comissão tinha decidido que o intercâmbio organizado no Reino Unido, dada a forte
concentração do mercado, onde os quatro construtores mais importantes representavam 80% das vendas
de tractores, produzia efeitos anticoncorrenciais porque reduzia substancialmente a concorrência entre o
pequeno número de concorrentes significativos e aumentava os obstáculos de acesso ao mercado (45) por
parte dos não membros. Esta decisão foi confirmada na íntegra pelo Tribunal de Primeira Instância (46)
e pelo Tribunal de Justiça (47).

Dada a existência de sistemas semelhantes de intercâmbio de informações nacionais em todos os
Estados-Membros da UE, organizados pelas associações de construtores e de importadores, a Comissão
decidiu fazer com que todos estes intercâmbios semelhantes organizados na UE pelos construtores e
pelas associações estivessem em conformidade, dado que o nível de concentração do sector é elevado
em todos os Estados-Membros. O mesmo é válido para os intercâmbios internacionais de informações
organizados pelos próprios construtores.

Nova situação

A Comissão determinou uma série de princípios para o futuro.
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1. Os dados individuais não podem ser objecto de intercâmbio antes de um período de doze meses
entre a data do acontecimento a que se refere o intercâmbio e a data deste último.

2. O intercâmbio de dados agregados de mercado, cuja antiguidade pode ser inferior a doze meses,
são autorizadas se os dados vierem de pelo menos três vendedores que pertençam a grupos industriais
ou financeiros diferentes. Quando o número de vendedores for inferior, o intercâmbio só é autorizado se
o número de trocas incluir pelo menos 10 unidades (48).

A aplicação destes princípios evitará que os sistemas de intercâmbio de informações relativas a tractores
e máquinas agrícolas produzam na UE os efeitos anticoncorrenciais demonstrados no processo UK
Agricultural Tractors Registration Exchange.

O Comité Europeu das Associações de Construtores de Máquinas Agrícolas (CEMA) comprometeu-se, em
seu nome e no das suas associações, a respeitar estes princípios. Os quatro construtores mais importantes a
nível mundial, nomeadamente John Deere, New Holland (49), Case e AGCO, comprometeram-se a só parti-
cipar em intercâmbios de informações na União se os mesmos obedecerem a estes princípios. Estes com-
promissos são assumidos independentemente da fonte e do nível de pormenor das informações.

Estes mesmos princípios são válidos para as associações de importadores de tractores e de máquinas
agrícolas na UE.

Conclusão

Estes princípios estabelecem indicações claras para qualquer intercâmbio de informações semelhante
organizado num sector económico cuja concentração seja semelhante à do mercado dos tractores e das
máquinas agrícolas.

A Comissão, para encerrar os processos, enviou ofícios de arquivamento às associações relativamente às
quais tinha sido iniciado um processo. A Comissão tomará todas as medidas necessárias para assegurar
que estes princípios serão aplicados em situações equivalentes.

Bancos neerlandeses (sistema de transferências com comunicação
estruturada) (Processo IV/D1/34.010)

Em 8 de Setembro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão na qual concluía que o acordo celebrado
entre cerca de 60 bancos nos Países Baixos relativamente a um processo comum de tratamento das
transferências com comunicação estruturada não era abrangido pelo nº 1 do artigo 81º do Tratado CE,
uma vez que não afectava as trocas comerciais entre os Estados-Membros (50). Na sua decisão, a
Comissão explicava igualmente por que motivo o acordo relativo a uma comissão multilateral
interbancária, destinada a cobrir as actividades de processamento dessa transferência, restringia a
concorrência. A Comissão declarava no entanto pretender adoptar uma posição favorável.

Uma transferência com comunicação estruturada consiste numa ordem de transferência pré-impressa,
para pagamentos internos com carácter recorrente e obrigatório em que o pagamento é feito à distância,
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o que significa não haver contacto directo entre o devedor e o credor. Cite-se como exemplo as
subscrições, as facturas de energia e de telefone, as apólices de seguros, etc. Este sistema é um
instrumento de pagamento largamente utilizado nos Países Baixos.

Em 1991, a NVB («Nederlandse Vereniging van Banken»), associação de bancos neerlandeses, notificou
à Comissão, em nome dos seus membros, um acordo relativo a um processo comum de tratamento de
transferências com comunicação estruturada. A notificação referia-se, nomeadamente, à introdução de
uma comissão interbancária estabelecida multilateralmente no montante de 0,30 florins (0,14 euros), a
pagar pelo banco credor ao banco devedor por cada pagamento feito segundo este sistema. O pagamento
é feito ao banco que procede ao débito e destina-se a cobrir o serviço de processamento da transferência,
em especial a actividade de conversão da informação num formulário informatizado.

A comissão multilateral interbancária constitui um montante máximo. A introdução desta comissão deu
origem a um aumento dos encargos impostos aos credores na medida em que todos os bancos de crédito
decidiram aplicar a comissão aos seus clientes. Esta situação desencadeou uma série de denúncias
formais por parte de alguns credores relativamente a esta comissão.

Do mesmo modo, à luz do acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Janeiro de 1999, proferido nos
processos apensos C-215/96 e C-216/96 (Bagnasco/Banca Popolare di Novara), relativo igualmente a
um produto bancário interno, a Comissão concluiu que o acordo entre os bancos neerlandeses relativo
às transferências com comunicação estruturada não tinha efeitos significativos a nível do comércio entre
Estados, principalmente por dois motivos: em primeiro lugar, porque a transferência com comunicação
estruturada é claramente um instrumento de pagamento interno, utilizado no contexto da actividade
económica nacional; em segundo lugar, a participação de bancos estrangeiros neste sistema neerlandês,
embora importante quantitativamente, é pouco significativa em termos de volume. Como tal, a Comissão
decidiu conceder um certificado negativo no âmbito das regras comunitárias da concorrência.

Na sua decisão, a Comissão explicou igualmente que uma cláusula do acordo notificado, a saber, o
pagamento ao banco que efectua o débito de uma comissão no montante máximo de 0,30 florins (0,14
euros), acordada pelos bancos multilateralmente, restringia a concorrência nos termos das regras
comunitárias, na medida em que os bancos participantes neste sistema limitavam a possibilidade de
negociação independente dessa comissão com os outros bancos a um nível adequado. Além disso, a
Comissão considerou que a comissão multilateral interbancária era susceptível de dar origem a efeitos
restritivos da concorrência nas relações entre os bancos e os seus clientes, uma vez que os bancos que
tinham de pagar a comissão a cobrariam aos seus clientes.

Na sua decisão, a Comissão referiu que pretendia adoptar uma posição favorável relativamente a esta
comissão interbancária considerada restritiva, remetendo para uma comunicação anteriormente
publicada no Jornal Oficial (JO C 273 de 9.9.1997). De facto, embora inicialmente a Comissão colocasse
objecções à comissão multilateral, ao longo do processo considerou ser de facto mais eficiente do que
as comissões bilaterais interbancárias, pelo que pretendia adoptar uma posição favorável. Neste contexto,
a Comissão teve especialmente em conta o facto de o valor da comissão multilateral interbancária estar
associada aos custos do banco que efectua o débito com o método de processamento mais eficiente e
ainda o facto de os bancos neerlandeses concordarem em proceder a uma revisão periódica do montante
dessa comissão por um perito independente.

No entanto, a decisão não se centra neste aspecto, uma vez que a Comissão concluiu que, na ausência
de efeitos consideráveis a nível das trocas comerciais entre os Estados-Membros, não se aplicavam as
regras comunitárias da concorrência.
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Código de conduta do IMA (IEP) (Processo IV/D-3/36.147)

Neste processo a Comissão tomou posição, pela primeira vez, sobre as restrições de publicidade numa
profissão liberal de alcance europeu.

A Decisão de 7 de Abril de 1999 (51) refere-se à apreciação da compatibilidade das disposições do código
de conduta do Institut des mandataires agreés (IMA), uma ordem profissional que agrupa, a nível
europeu, todos os representantes profissionais junto do Instituto Europeu de Patentes (IEP) — em relação
ao artigo 81º do Tratado CE e do artigo 53º do Acordo EEE. O mercado em causa foi definido como o
mercado dos serviços associados aos pedidos de patentes europeias junto IEP, que constitui um mercado
distinto do mercado das prestações ligadas aos pedidos de patentes nacionais.

Esta decisão sublinha que o objectivo de promover a concorrência nas profissões liberais não é
contraditório com o objectivo de manter regras deontológicas.

Com efeito, no âmbito desta profissão a Comissão estabelece uma distinção entre as regras realmente
deontológicas e as que podem falsear a concorrência. Considera que as regras que são necessárias,
nomeadamente, para assegurar a imparcialidade, a competência, a integridade e a responsabilidade dos
representantes, para evitar os conflitos de interesses e a publicidade enganosa ou ainda para garantir o
funcionamento eficaz do IEP não são restritivas da concorrência no contexto específico desta profissão.
Por conseguinte, foi atribuído um certificado negativo a este tipo de regras. Em contrapartida, a proibição
de efectuar publicidade comparativa nas condições estabelecidas pela Directiva 97/55/CE (52) e de
oferecer serviços aos utilizadores que já foram clientes de outro representante são consideradas restrições
da concorrência na acepção do nº 1 do artigo 81º do Tratado CE.

No entanto, a Comissão considerou que estas restrições podiam ser objecto de isenção durante um
período que termina no final do prazo atribuído aos Estados-Membros para adoptarem as disposições
necessárias para dar cumprimento à directiva supracitada. De facto, a isenção de muito curta duração
destina-se a evitar uma passagem brusca de um regime de proibição quase absoluta de publicidade e
oferta de serviços não solicitados para um regime de aplicação da referida directiva. Um período
transitório que permita a adaptação à nova situação traz vantagens tanto para os utilizadores como para
os representantes.

A Comissão considera que a publicidade verídica garante a informação dos utilizadores sobre os serviços
a que podem aceder, sobre os preços e sobre o representante profissional mais qualificado para tratar um
caso específico. Os serviços ligados aos pedidos de patentes europeias passarão a ser mais acessíveis aos
utilizadores e nomeadamente às pequenas e médias empresas e, simultaneamente, incentivar-se-á uma
maior eficácia na profissão de representante profissional.

O IMA interpôs recurso desta decisão para o Tribunal de Primeira Instância (processo T-144/99),
solicitando a anulação da decisão no que se refere aos aspectos relativos à isenção.

A DG Mercado Interno e a DG Saúde e Protecção dos Consumidores foram solicitadas, em várias
ocasiões, para colaborar nos trabalhos preparatórios desta decisão.

29.° REL. CON. 1999

ACORDOS, DECISÕES E PRÁTICAS CONCERTADAS E ABUSOS DE POSIÇÃO DOMINANTE 177

(51) JO L106 de 23.4.1999.
(52) Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 84/450/CEE sobre a publicidade enganosa,

a fim de incluir a publicidade comparativa, JO L 290 de 23.10.1997.



JAMA (Processo IV/F2/37.634) e KAMA (Processo IV/F2/37.611) (reduções das
emissões de CO2)

A Associação Japonesa de Construtores Automóveis (JAMA) e a Associação Coreana de Construtores
Automóveis (KAMA) notificaram em 1999 compromissos voluntários com vista a reduzir as emissões
de dióxido de carbono (CO2) dos novos veículos de passageiros comercializados na UE (53). Os membros
da JAMA e da KAMA comprometeram-se a atingir um limite médio de 140 g CO2/km para a sua frota
de novos veículos de passageiros comercializados na UE até 2009. Estes compromissos correspondem
ao compromisso voluntário assumido em 1998 pela Associação Europeia de Construtores Automóveis
(ACEA) (54).

Os compromissos não impõem um limite aos construtores individuais, mas apenas um limite médio a
todos os membros da JAMA e da KAMA. Os construtores automóveis podem desenvolver e introduzir
novas tecnologias eficientes para a redução das emissões de CO (2) de forma independente e
concorrencial entre si. Os relatórios de controlo não farão referência aos resultados individuais das
empresas a fim de não provocar distorções da concorrência entre os membros. Tendo em conta o exposto,
a Comissão considerou que os compromissos não limitariam a concorrência nos termos do nº 1 do
artigo 81º do Tratado.

2.2. Acordos verticais

Internationale Dentalschau (IDS) (Processo IVF1/36.160)

Por ofício de 6 de Setembro de 1999 (55), a Comissão informou a Gesellschaft zur Förderung der
Dentalindustrie mbH (GFDI) que não tinha objecções às condições de participação no Salão
Internacional do Sector Dentário (International Dental Exhibition — IDS) que se aplicarão após o termo
da vigência da isenção concedida em 1987 (56). O IDS realiza-se de dois em dois anos em Colónia e é
organizado pela GFDI, em colaboração com a associação local das feiras comerciais.

As condições incluem um período fixo durante o qual os participantes não podem participar noutro
certame deste tipo na Alemanha. Tal como no passado, a Comissão considerou que esta limitação da
concorrência se justifica por questões de racionalização e do objectivo do certame de apresentar uma
ampla gama de material dentário para os profissionais do sector. Não é excessiva, tendo em conta a sua
duração reduzida e as excepções que prevê para iniciativas tais como jornadas de «portas abertas»,
organizadas pelos expositores individualmente, bem como exposições no contexto de congressos ou
simpósios.

Comparativamente às condições que foram objecto de isenção em 1987, o período fixo foi reduzido de cin-
co meses de três em três anos para doze semanas de dois em dois anos. Na sequência da nova notificação, a
GFDI alargou a excepção às exposições realizadas simultaneamente a congressos ou simpósios, a fim de
contemplar todos estes certames destinados aos profissionais do sector dentário, desde que os produtos apre-
sentados se relacionem com o tema do congresso ou se destinem a fins de demonstração.
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Foi publicado um resumo das condições (57), de acordo com o nº 3 do artigo 19º do Regulamento nº 17.
Inicialmente, várias organizações profissionais de dentistas na Alemanha (Zahnärztekammern)
colocaram objecções, porém posteriormente concordaram com a GFDI mediante uma circular na qual
era exposto o acordo relativo às exposições realizadas no âmbito dos congressos.

Contratos de distribuição da imprensa na Bélgica — AMP (Processos IV/C-
2/31.609 e 37.306)

A Comissão analisou o sistema de distribuição da imprensa na Bélgica, na sequência da notificação pela
Agence et Service de Messageries de Presse (AMP) dos seus contratos de distribuição selectiva a fim de
autorizar os revendedores retalhistas.

A questão da distribuição da imprensa prende-se com a fixação dos preços. Importa, de facto, referir uma
particularidade jurídica do produto “imprensa”. Tradicionalmente, um retalhista é um revendedor do
produto, ou seja, é proprietário do produto que propõe ao consumidor e exerce a actividade por sua conta
e risco. Em matéria de distribuição de imprensa, o retalhista não é proprietário dos jornais e periódicos
que propõe aos consumidores e não assume o risco económico dos exemplares não vendidos (sobras).
O editor assume individualmente este risco e deve retomar as sobras. Por outro lado, é ele o único a fixar
o preço de venda ao consumidor que o retalhista deve respeitar.

A proporção de sobras em relação aos jornais estrangeiros é claramente superior à da imprensa nacional,
podendo atingir entre 50% a 70%, contra apenas 10% a 30% para a imprensa nacional. O nível de
circulação transfronteiriça dos jornais continua a ser um fenómeno muito limitado devido principalmente
à fraca rendibilidade das vendas transfronteiriças para os editores.

A Comissão considerou que esta cláusula de preço imposto é abrangida pelo nº 1 do artigo 81º do Tratado
CE, devendo ser examinada ao abrigo do disposto no nº 3 do mesmo artigo.

A Comissão procedeu a uma dupla análise. Examinou em primeiro lugar se era possível outra
organização da distribuição retalhista e verificou depois se a cláusula relativa ao preço imposto pelo
editor era indispensável num sistema de retoma dos exemplares não vendidos.

A Comissão observou que este tipo de organização da distribuição da imprensa a retalho existe em todo
o mundo. A generalização do sistema é um prenúncio da ausência de soluções alternativas nesta matéria.

Seguidamente a Comissão debruçou-se sobre a natureza específica do produto “imprensa”; trata-se de
um produto de duração extremamente efémera, um dia para os diários, alguns dias para os semanários.
É esta característica própria da imprensa que explica o sistema geral de retoma das sobras.

Na ausência da retoma das sobras, o encargo financeiro seria suportado pelo retalhista ou pelos serviços
de distribuição de imprensa, o que teria uma dupla consequência na política praticada por estes
operadores: limitar ao mínimo necessário o número de exemplares propostos ao público, ainda que isso
represente um risco de escassez de exemplares, e abandonar a distribuição de certos títulos considerados
de risco. Uma outra possibilidade poderia ser aumentar o preço do serviço prestado pelo distribuidor,
conduzindo a uma redução da parte do editor, ou mais provavelmente aumentar o preço de venda ao
consumidor.
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A cláusula relativa à retoma dos exemplares não vendidos apresenta-se assim indispensável para obter
as vantagens previstas neste tipo de distribuição, isto é, oferecer ao consumidor uma vasta gama de
produtos de imprensa.

Em segundo lugar, a Comissão considerou a hipótese de um editor aceitar um sistema de retoma de
sobras sem ter o controlo do preço de venda ao consumidor. No que diz respeito às sobras, o retalhista
não correria assim qualquer risco económico. Se o retalhista cometesse um erro comercial, o que é
possível na ausência de uma visão de conjunto relativamente ao produto, as sobras seriam maiores e o
editor suportaria o encargo financeiro deste erro a nível do preço. É por conseguinte economicamente
aceitável que no sistema de distribuição em questão o operador, que assume o risco económico principal,
controle o preço de venda.

Nestas condições, tornou-se possível conceder uma isenção a esta cláusula, pelo que a Comissão enviou
em 3 de Junho de 1999 um ofício de arquivamento equivalente a uma isenção, nos termos do nº 3 do
artigo 81º do Tratado CE.

Microsoft Internet Explorer Licensing (Processo IV/C3/36.945)

Em 27 de Fevereiro de 1998, a Microsoft, fabricante de programas informáticos, notificou à Comissão
vários acordos de gestão de licença e de distribuição concluídos com fornecedores europeus de serviços
Internet (FSI) no que se refere a produtos que utilizam o seu Internet Explorer. Um FSI é uma sociedade
que gere uma ligação permanente à Internet e permite aos seus assinantes essa conexão graças a uma
linha telefónica. O FSI podem também fornecer aos assinantes páginas na World Wide Web (WWW).

Esta notificação formal ocorreu na sequência de uma investigação empreendida pela Direcção-Geral da
Concorrência. No decurso da mesma, a Comissão recomendou à Microsoft que reexaminasse os seus
acordos face às regras comunitárias da concorrência, para que não contivessem restrições susceptíveis
de bloquear ilegalmente o mercado dos programas de navegação na Internet aos concorrentes da
Microsoft e de promover ilegalmente na Internet a utilização de tecnologia propriedade da Microsoft.

A Microsoft alterou então os seus acordos e notificou uma versão revista à Comissão. As duas alterações
principais introduzidas pela Microsoft são as seguintes: o facto de os FSI não atingirem volumes ou percen-
tagens de distribuição mínimos para a tecnologia ligada ao Internet Explorer não põe termo aos acordos e os
FSI passam a ser autorizados a promover programas de navegação concorrentes e a divulgá-los.

Após a supressão das cláusulas objecto de litígio, a Comissão decidiu autorizar os acordos através de um
ofício de arquivamento, com base no nº 1 do artigo 81º do Tratado CE (58). Este ofício abrange apenas
os acordos concluídos entre a Microsoft e os FSI. A Comissão não se pronunciou sobre o comportamento
geral da Microsoft e a eventualidade de um abuso de posição dominante.

Redes transeuropeias de transporte

A Comissão examinou duas operações importantes de infra-estrutura de transporte terrestre face à sua co-
municação sobre a aplicação das regras de concorrência aos grandes projectos de infra-estrutura (59).
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CTRL (Processo IV/D-2/37.289)

Foram notificados à Comissão os acordos relativos ao acesso à via férrea do Channel Tunnel Carril Link
(CTRL), que assegurará em 2007 a ligação de alta velocidade entre o túnel da Mancha e Londres. Estes acor-
dos foram celebrados entre a empresa ferroviária Eurostar (UK) Ltd, parceiro britânico do serviço interna-
cional Eurostar, e o gestor de infra-estrutura Railtrack Plc. Numa comunicação (60) , a Comissão manifestou
a intenção de tomar uma posição favorável em relação a estes acordos, não tendo contestado a opinião das
partes de que haveria capacidade disponível para novos candidatos, após a entrada em serviço da via. A Co-
missão observou apenas que não existia um concorrente efectivo do operador ferroviário Eurostar (UK) re-
lativamente ao acesso à via e que a existência de um concorrente potencial continuava a ser hipotética. Num
ofício de arquivamento de 12 de Março de 1999, a Direcção-Geral da Concorrência confirmou às partes não
existirem motivos para a aplicação do nº 1 do artigo 81º do Tratado CE aos acordos em questão.

Eurotunnel (Processo IV/D-2/32.490)

Em 22 de Outubro de 1996, o Tribunal de Primeira Instância anulou (61) a decisão de 13 de Dezembro de 1994
da Comissão que isentava por trinta anos a convenção de utilização entre a Eurotunnel, a British Rail e a So-
ciété nationale des chemins de fer français (SNCF) (62). Para além do facto, registado pelo Tribunal no seu
acórdão, de que as disposições da convenção permitiam à Eurotunnel ceder uma parte da sua própria capaci-
dade a novos candidatos, a Comissão voltou a analisar a convenção de utilização com base nos desenvolvi-
mentos regulamentares ocorridos e na evolução do contexto económico dos transportes no canal da Mancha,
desde a abertura do túnel em 1994. As partes renunciaram, aliás, à aplicação de uma cláusula da convenção
de utilização que tinha fundamentado a decisão da Comissão em 1994.

Em primeiro lugar, a Comissão verificou que o túnel não estava saturado. Dado que existem faixas
disponíveis e que o acordo entre a Eurotunnel e as empresas ferroviárias não é exclusivo, a Comissão
considerou que a convenção de utilização não tinha por objecto nem por efeito restringir a concorrência
no mercado do fornecimento de faixas horárias.

A convenção de utilização também não constitui uma partilha de mercado, nem tem por objecto restringir
a concorrência, dado que as empresas ferroviárias e a Eurotunnel operam em mercados de serviços de
transporte diferentes. Do mesmo modo, a Comissão não considerou que a convenção tivesse efeitos
restritivos a nível dos diferentes mercados relevantes dos serviços de transportes em que operam as
empresas ferroviárias e a Eurotunnel.

Num ofício de arquivamento de 21 de Maio de 1999, a Direcção-Geral da Concorrência confirmou às
partes que considerava não existirem motivos para a aplicação do nº 1 do artigo 81º do Tratado CE à
convenção de utilização.

Processos relativos à venda de cerveja no Reino Unido (63)

Em 1999, a Comissão concedeu uma isenção aos contratos-tipo dos três maiores fabricantes de cerveja
britânicos. Esta concessão foi antecedida de uma análise exaustiva por parte dos serviços da Comissão
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sobre a forma como os fabricantes nacionais de cerveja (Bass, Scottish and Newcastle — S&N — e
Whitbread) aplicaram os acordos contratuais com os seus arrendatários.

Os contratos-tipo dos fabricantes nacionais de cerveja são contratos típicos de vinculação de propriedade
no Reino Unido. Por outras palavras, uma empresa (neste caso um fabricante nacional de cerveja) é
proprietário de um estabelecimento de venda a retalho que não explora, mas que em contrapartida
arrenda a um empresário independente mediante pagamento de uma renda contratual e a obrigação de
adquirir toda a cerveja que vende (de determinados tipos específicos) ao fabricante proprietário do
estabelecimento.

Nº 1 do artigo 81º

Esses arrendamentos são abrangidos pelo nº 1 do artigo 81º se estiverem presentes duas condições
estabelecidas no acórdão Delimitis (64): (a) se o mercado nacional de venda de cerveja para consumo no
local estiver bloqueado e (b) se os acordos dos fabricantes de cerveja em questão contribuírem
consideravelmente para esse bloqueio.

A Comissão considerou que o mercado britânico de venda de cerveja para consumo no local registava
uma situação de bloqueio tendo em conta a totalidade de cerveja vendida através de estabelecimentos
vinculados, geridos directamente e vinculados por empréstimos de todos os fabricantes de cerveja no
Reino Unido e a cerveja que as empresas proprietárias de bares que não são fabricantes de cerveja são
obrigadas a adquirir aos fabricantes locais, bem como outros factores relativos às possibilidades de
acesso ao mercado e às forças concorrentes no mesmo.

A Comissão considerou igualmente que as redes vinculadas da Bass, S&N e Whitbread (65) contribuíam
consideravelmente para o encerramento do mercado.

Nº 3 do artigo 81º

A Comissão considerou que, em média, os arrendatários vinculados à Bass, S&N e Whitbread pagavam
mais pelas suas aquisições de cerveja do que os operadores individuais que adquiriam cerveja ao mesmo
fabricante (os denominados operadores independentes). No entanto, considerou que devia ser concedida
uma isenção porque os arrendatários vinculados à Bass, S&N e Whitbread se encontravam, em média,
numa situação de igualdade com os restantes concorrentes.

Por conseguinte, a Comissão decidiu conceder uma isenção individual com uma duração limitada aos
contratos-tipo destes fabricantes de cerveja. Na medida em que a Whitbread ainda tinha um grande
número de estabelecimentos arrendados e continuava a celebrar contratos de arrendamento por 20 anos,
considerou-se ser necessário um período de isenção longo, pelo que a Comissão concluiu que a mesma
devia durar até 31 de Dezembro de 2008. Relativamente à Bass e à S&N, que tinham vendido os
estabelecimentos arrendados ou estavam em vias de os converter em estabelecimentos geridos
directamente, a Comissão concedeu um prazo de isenção mais curto, com termo em 31 de Dezembro de
2002, o que foi considerado suficiente para que a Bass e a S&N baseassem as suas decisões comerciais
com os restantes estabelecimentos arrendados num nível razoável de segurança jurídica.
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grossistas» são obrigados a adquirir.



Na sequência da adopção pela Comissão destas três decisões relativas à Whitbread (66), à Bass (67) e à
S&N (68), nos termos do nº 3 do artigo 81º, foi enviada a vários denunciantes uma cópia da decisão que
constituía uma rejeição formal das suas denúncias.

2.3. Posição dominante

Tarifas de transporte de electricidade nos Países Baixos (Processo
IV/E3/37.770)

Nos Países Baixos, o custo total de transporte de electricidade através da rede é partilhado pelos
consumidores (75%) e pelos produtores (25%). O operador dominante neerlandês do sistema de
transporte (OST) pretendia cobrar aos fornecedores no que diz respeito às importações para os
Países Baixos, assim como ao trânsito de electricidade através dos Países Baixos as mesmas taxas que
aplica aos fornecedores nacionais, isto é, 25%. A entidade reguladora do sector da electricidade nos
Países Baixos, que aprovou essas taxas, consultou a Comissão sobre a compatibilidade da política de
fixação de preços prevista pelo OST com as regras comunitárias da concorrência. A entidade reguladora
actuou de acordo com a jurisprudência da Comunidade, segundo a qual as autoridades nacionais não
podem aprovar qualquer prática ou acordo contrários às leis comunitárias da concorrência (69).

Na sua resposta à entidade reguladora do sector da electricidade nos Países Baixos, os serviços da
Comissão consideraram as taxas aplicadas às importações e ao transporte compatíveis com o artigo 82º
do Tratado CE, mediante o cumprimento de duas condições.

Os encargos de um OST em posição dominante, no que diz respeito ao transporte de electricidade, devem es-
tar sempre relacionados com os custos efectivos, a fim de evitar um abuso de posição dominante, na acepção
do artigo 82º do Tratado CE. De acordo com as informações de que a Comissão dispõe actualmente, esses
custos só existem normalmente quando existe um fluxo físico de electrões através das fronteiras. O OST po-
de, por conseguinte, mediante supervisão da entidade reguladora, cobrar taxas exclusivamente pelas opera-
ções de importação e transporte na medida em que essas operações dêem origem a custos suplementares na
interconexão das linhas da rede dos Países Baixos com outras redes dos Estados-Membros vizinhos.

Dado o novo enquadramento do mercado interno da energia é bem possível que a electricidade seja
comercializada várias vezes no seu trajecto transfronteiras. É esta a situação que se verifica nos Estados-
Membros com intercâmbios de energia como existe nos Países Baixos. Com vista a evitar o duplo
pagamento ao OST dominante, importa assegurar que os operadores estrangeiros apenas paguem
encargos de importação pela electricidade que seja efectivamente importada de outro Estado-Membro.
Porém, incumbe aos importadores demonstrarem a origem da electricidade.

Gasoduto irlandês (Processo IV/E-3/37.589)

Em 1999, o Ministério irlandês das Empresas Públicas consultou a Comissão sobre a questão de como
afectar a escassa capacidade no gasoduto Reino Unido-Irlanda. Esta questão colocou-se na medida em
que várias empresas ou empresas comuns projectavam construir novas centrais eléctricas, alimentadas a
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gás, para servir o mercado irlandês. No entanto, a capacidade do gasoduto Reino Unido-Irlanda era
considerada insuficiente para satisfazer a procura crescente de energia entre 2001 e 2004.

Na sua análise, os serviços da Comissão consideraram que não era violado o princípio da não
discriminação se as centrais energéticas fossem favorecidas relativamente a outros utilizadores de gás no
processo de afectação, desde que a crescente procura de electricidade não pudesse ser satisfeita de outro
modo. Além disso, os serviços da Comissão referiram que não devia ser afectada capacidade suplementar
à ESB, o tradicional detentor do monopólio da electricidade na Irlanda. É evidente que a afectação de
capacidade suplementar à ESB dificultaria ou impossibilitaria mesmo a penetração no mercado irlandês
da electricidade de concorrentes da ESB, na medida em que o acesso à distribuição de gás é necessário
para construir uma central eléctrica da última geração. Por conseguinte, considerou-se que a afectação
da capacidade de gás à ESB reforçaria a sua posição dominante no mercado irlandês da electricidade.

O Ministério irlandês consultou igualmente a Comissão sobre o melhor método de afectação: leilão,
sorteio, afectação por ordem do pedido, etc. Na pendência de uma posição final sobre esta questão, os
serviços da Comissão esclareceram que incumbe em princípio ao Ministério a opção do método
adequado desde que determinadas condições, como por exemplo os critérios de transparência e o
princípio de não discriminação, estejam satisfeitas. No caso em apreço, a afectação atribuída através de
um leilão foi considerada aceitável.

3. Rejeição de denúncias

Lille/UEFA (caso «Mouscron») (Processo COMP/E3/36.851)

Em 3 de Dezembro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão que rejeitou definitivamente uma
denúncia da «Communauté urbaine de Lille» («C.U. de Lille») contra a União das Associações
Europeias de Futebol («UEFA») no caso conhecido por «Mouscron» (70).

Esta decisão contribui para definir os limites da aplicação das regras da concorrência do Tratado CE ao
sector do desporto e, desta forma, melhorar a segurança jurídica dos seus diferentes agentes. Destaca
três aspectos importantes da política da Comissão neste sector: (1) a Comissão reconhece o poder
regulamentar das organizações desportivas no que se refere aos aspectos não económicos intrínsecos à
natureza específica da prática desportiva; (2) as regulamentações das organizações desportivas
necessárias para assegurar a igualdade de oportunidades dos clubes e a incerteza dos resultados não são,
em princípio, abrangidas pelas regras da concorrência do Tratado; (3) a Comissão aprecia apenas os
casos com dimensão comunitária e que afectem de forma sensível o comércio entre os Estados-
Membros.

Nesta decisão, a Comissão considera que a regra da Taça UEFA segundo o qual cada clube deve disputar
no seu próprio estádio o jogo em casa (regra «at home and away from home») e as excepções à mesma
(que não excluem a possibilidade de o clube anfitrião disputar o jogo «em casa» no país do adversário)
são necessárias para assegurar a igualdade de oportunidades entre os clubes. Por esta razão, essa regra
não é abrangida pelo artigo 81º do Tratado CE. Daqui resulta que, ao adoptar esta regra e as suas
excepções, a UEFA exerceu o seu direito legítimo de auto-regulação enquanto organização desportiva,
de uma forma que não pode ser posta em causa pelas regras de concorrência do Tratado.
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Além disso, a Comissão defende a não existência de um interesse comunitário que justifique aprofundar
a questão de saber se a UEFA abusou da sua eventual posição dominante ao aplicar as excepções a esta
regra sem ter em conta as especificidades de integração de certas regiões fronteiriças, nomeadamente no
caso vertente. Na realidade, a denúncia apresentada em 31 de Dezembro de 1997 contestava a decisão
tomada pela UEFA de proibir a realização, no estádio de Lille-Métropole, do encontro para a Taça UEFA
entre o Excelsior Mouscron e o FC Metz. Deste modo, a Communauté Urbaine de Lille viu-se privada
da possibilidade de arrendar o seu estádio ao Excelsior de Mouscron.

A Comissão fundamentou a ausência de interesse comunitário nomeadamente na reduzida probabilidade
de demonstrar uma infracção ao artigo 82º do Tratado CE por duas razões: (1) o caso deve ser apreciado
no contexto da organização territorial nacional do futebol na Europa, a qual não é posta em causa pelo
direito comunitário; (2) o caso foi o único de que a Comissão tomou conhecimento, tratando-se de um
caso isolado que criou um conflito ocorrido no passado. As medidas de investigação necessárias seriam
por conseguinte desproporcionadas face à probabilidade de demonstrar uma infracção.

TF1/France2 e France3 (Processo IV/C-2/34.711)

ATF1 tinha apresentado esta denúncia em 10 de Março de 1993. Ao abrigo do artigo 81º do Tratado CE, o au-
tor da denúncia punha em causa a cooperação estabelecida pela France2 e France3, que provocava distorçõ-
es da concorrência em detrimento da TF1. Segundo a TF1, esta cooperação tinha um objectivo anticonco-
rrencial, visto inscrever-se numa lógica exclusivamente comercial de conquista de partes do mercado publi-
citário. ATF1 identificava dois efeitos anticoncorrenciais: a supressão de toda a concorrência entre a Fran-
ce2 e a France3 e o facto de tornar mais dispendiosas as actividade de empresas terceiras como a TF1.

A decisão de rejeição da denúncia de 3 de Fevereiro fundamenta essa mesma rejeição aplicando a
«doutrina intra-empresas», nos termos da qual o nº 1 do artigo 81º do Tratado CE não é aplicável a
acordos ou práticas concertadas entre empresas que pertençam a um mesmo grupo se essas empresas
formarem uma unidade económica.

A Comissão considerou que era o que acontecia neste caso por várias razões:

— próprio objecto da lei de 2 de Agosto de 1989 consiste em criar um grupo único, instituindo uma
presidência comum. A exposição de motivos do projecto de lei e os debates parlamentares são muito
claros a esse respeito.

— papel do presidente comum mostra ser ele o responsável pela definição da estratégia das duas cadeias
e pela sua coordenação.

— A programação das duas cadeias é harmonizada, complementar e coordenada, sob a autoridade do
presidente comum.

— As empresas de gestão de publicidade são fundidas.

AComissão rejeitou igualmente a denúncia com base no artigo 82º do Tratado CE, visto não se poder consi-
derar, relativamente a nenhum dos mercados em causa, que as duas cadeias públicas se encontravam em po-
sição dominante. Em termos de audiência, os dois conjuntos ocupavam uma posição mais ou menos equiva-
lente, quer aquando da apresentação da denúncia, em 1992 (41% para a TF1, 38% para as duas cadeias pú-
blicas), quer em 1997 (35% para a TF1, 40,1% para a France2 e France3). Em termos de receitas publicitá-
rias, a TF1 é largamente dominante, com uma quota de mercado de 55%, em 1992, e de 50%, em 1997.
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Além disso, foi considerado que os comportamentos alegadamente abusivos eram, na realidade,
comportamentos comerciais normais num ambiente concorrencial; a estratégia de contraprogramação
posta em causa é um comportamento normal e lícito.

Denúncia da M6 contra a União Europeia de Radiodifusão (UER) (Processo
IV/C2/36.826)

A UER é uma associação profissional de empresas de radiodifusão nacionais. As suas funções incluem,
nomeadamente, a negociação, a favor dos seus membros, dos direitos de difusão de acontecimentos
desportivos a título exclusivo com as federações desportivas ou os organizadores de competições. Os
membros asseguram também mutuamente os serviços técnicos necessários à retransmissão de provas
desportivas.

A M6 tinha apresentado uma denúncia contra a UER, em 5 de Dezembro de 1997. Desde 1987 a M6
introduziu por seis vezes um processo de candidatura à UER, tendo a sua candidatura sido sempre
rejeitada.

O mecanismo da UER foi objecto de uma decisão de isenção de 11 de Junho de 1993 (71). O Tribunal de Pri-
meira Instância das Comunidades Europeias (TPI) anulou esta decisão por acórdão pronunciado em 11 de
Julho de 1996 (72). O TPI contestou, nomeadamente, os critérios de adesão à organização, tendo os mesmos
sido considerados demasiado imprecisos, subjectivos e susceptíveis de aplicação discriminatória. AUER in-
terpôs recurso para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, com o apoio da Comissão.

Este novo contexto explica a denúncia da M6, que considera que ao ser-lhe recusado de novo o acesso
à organização, a UER não tem em conta o acórdão do TPI; a M6 considera, na realidade, que a UER
continua a aplicar-lhe critérios de adesão condenados pelo TPI. Além disso, a M6 considerava que a
Comissão devia dirigir à UER uma injunção no sentido de lhe proporcionar o acesso directo aos direitos
desportivos adquiridos pela UER em nome dos seus membros.

A Comissão rejeitou esta denúncia numa decisão de 29 de Junho de 1999. Começou por considerar que
não dispunha dos poderes jurídicos necessários para dirigir à UER uma injunção no sentido de conferir
à M6 o acesso directo aos direitos desportivos. Seguidamente, a rejeição da denúncia é fundamentada
no facto de os critérios de adesão não serem abrangidos pelo nº 1 do artigo 81º do Tratado CE e, mesmo
que fossem restritivos de concorrência, não foram aplicados pela UER, que analisou a candidatura da
M6 à luz de novos critérios quando recusou esta candidatura subsequentemente ao acórdão do Tribunal
de Primeira Instância. Estes novos critérios eram objectivos, quantificáveis e susceptíveis de aplicação
não discriminatória. Nessa medida, respeitavam as exigências do Tribunal.

CanalSatellite/TPS (Processo IV/C-2/36.605)

Em 7 de Abril de 1999, a Comissão rejeitou a denúncia apresentada pela CanalSatellite contra a TPS e
os seus fundadores (TF1, France Télévision, M6, France Telecom, Suez-Lyonnaise des Eaux). A
CanalSatellite contestava o acordo de exclusividade que vincula as cadeias generalistas à plataforma
digital TPS.
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Partindo de uma definição do mercado relevante que engloba os serviços de televisão mediante
pagamento e não cifrada, o autor da denúncia considerava que a exclusividade conferia uma vantagem
desproporcional à TPS. Além disso, a CanalSatellite afirmou que, ainda que se definisse um mercado
específico da televisão mediante pagamento, seria necessário estabelecer distinções de acordo com o tipo
de oferta de assinatura e, consequentemente, separar o mercado da comercialização de pacotes de canais
digitais mediante pagamento do da comercialização de uma cadeia única mediante pagamento, como é
o caso do Canal+; nestas condições, não se verificaria uma posição dominante no mercado em que
operava a TPS.

A Comissão não aceitou esta definição. Considerou que a televisão mediante pagamento constituía um
mercado distinto do da televisão não cifrada. Em contrapartida, considerou que não era necessário
estabelecer qualquer distinção a nível de submercados em função da tecnologia utilizada — analógica
ou digital — ou do modo de difusão — cabo, satélite ou ondas hertzianas. A Comissão confirmou
portanto a apreciação efectuada no âmbito do processo Bertelsmann/Kirch/Premiere (73).

Tendo em conta a posição dominante do grupo Canal+ no mercado da televisão mediante pagamento, a
Comissão considerou que a TPS estava nitidamente em desvantagem no acesso aos programas e que
necessitava, para assegurar o seu lançamento, de um elemento de diferenciação relativamente ao Canal+
e à CanalSatellite. Consequentemente, a denúncia devia ser rejeitada.

Info-Lab/Ricoh (Processo IV/E-2/36.431)

Em 7 de Janeiro de 1999, através de uma decisão a Comissão rejeitou uma denúncia da Info-Lab, um
fabricante de tinta para fotocopiadoras, relativamente à Ricoh, fabricante de fotocopiadoras. A Info-Lab
alegou que a Ricoh tinha abusado da sua posição dominante no mercado de cartuchos de tinta
compatíveis com determinadas fotocopiadoras Ricoh e protegidas pelos direitos de propriedade
intelectual desta empresa ao recusar-se a fornecer à Info-Lab os cartuchos de tintas vazios que esta última
tinha previsto encher e posteriormente comercializar em concorrência com aquela.

A Info-Lab alegou não ser possível conceber um cartucho de tinta utilizável nos aparelhos Ricoh e que
simultaneamente não viole os direitos de propriedade intelectual desta última. Por conseguinte, a Info-
Lab pretendia adquirir os cartuchos de tinta vazios à Ricoh, carregá-los com a tinta por ela fabricada e
subsequentemente comercializar esses cartuchos em concorrência com a Ricoh. No entanto, até à data a
Ricoh não aceitou conceder uma licença dos seus direitos de desenho e modelo nem vender cartuchos
vazios a nenhuma outra empresa.

De acordo com a Info-Lab, o mercado do produto relevante seria o mercado de cartuchos de tinta vazios
compatíveis com as copiadoras Ricoh, que são supostos ser carregados com tinta e vendidos aos
utilizadores finais. Porém, esse mercado não existe. Nenhum produtor ou agente comercial vende
cartuchos de tinta vazios compatíveis com as copiadoras Ricoh. Para além da Ricoh, nenhuma empresa
pode produzir esses cartuchos de tinta, uma vez que estão protegidos pelos direitos de propriedade
intelectual detidos pela Ricoh, que até à data não aceitou conceder uma licença dos seus direitos de
desenho e modelo. De igual modo, a Ricoh também não vende cartuchos de tinta vazios a outras
empresas ou utilizadores finais. A nível retalhista também não existe procura de cartuchos vazios. Os
cartuchos e a tinta são comercializados conjuntamente como um único produto. Os outros fabricantes de
fotocopiadoras e os fabricantes independentes de cartuchos de tinta, tais como a própria Info-Lab,
vendem cartuchos carregados aos utilizadores finais. Tal satisfaz uma necessidade reconhecida dos
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consumidores, reduz os custos e significa que os componentes devem ser utilizados conjuntamente. A
tinta e os cartuchos devem assim ser considerados um único produto.

Uma vez que não existe um mercado de cartuchos de tinta vazios compatíveis com as fotocopiadoras
Ricoh, a questão de saber se a Ricoh, que nunca autorizou conceder licenças dos seus direitos de desenho
e modelo nem vender cartuchos vazios, poderia ser forçada a vendê-los para permitir que a Info-Lab
pudesse entrar no mercado. Uma vez que não existe uma procura por parte do consumidor de cartuchos
de tinta vazios, dado que a tinta e o cartucho são utilizados em conjunto pelos utilizadores finais, o
objectivo exclusivo de vender cartuchos vazios permitiria à Info-Lab entrar em concorrência com a
Ricoh no mercado dos cartuchos de tinta carregados. A Comissão considerou que uma empresa não pode
ser obrigada a participar nesse tipo de cooperação forçada com eventuais agentes de mercado ou que
essa cooperação forçada apenas poderia prever-se em circunstâncias excepcionais, de acordo com a
jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a doutrina dos «equipamentos essenciais» (74).

Poderia admitir-se a aplicação do artigo 82º no caso em apreço se a Ricoh tivesse uma posição dominante
no mercado de consumíveis que lhe permitisse actuar independentemente de eventuais concorrentes e
se, especialmente, tivesse liberdade para fixar preços. A Ricoh é a única empresa que vende cartuchos
de tinta carregados compatíveis com as fotocopiadoras Ricoh. No entanto, segundo a investigação da
Comissão, a Ricoh não detém uma posição dominante no mercado das fotocopiadoras. Esta questão
prende-se com a problemática de saber se uma empresa pode ser considerada em posição dominante no
mercado de consumíveis quando não existe uma posição dominante no mercado a montante, isto é, o
mercado das fotocopiadoras. A questão fulcral é a existência de uma ligação estreita entre estes dois
mercados.

Aplicando os mesmos critérios do processo Pelikan/Kyocera (75), a Comissão concluiu que o mercado
das fotocopiadoras e o mercado dos consumíveis estavam de tal forma interligados que a concorrência
no mercado das fotocopiadoras constituía igualmente uma limitação efectiva da concorrência a nível do
mercado dos consumíveis. De acordo com a abordagem adoptada pela Comissão no processo
Pelikan/Kyocera, a Ricoh não podia ser considerada como tendo uma posição dominante.

4. Resolução de problemas de concorrência

Lif (Processo IV/F3/37.411)

No início de 1998, o Ministério dinamarquês da Saúde e a Lif, a Associação dinamarquesa dos
Fabricantes de Produtos Farmacêuticos, celebraram um acordo com vista ao controlo das despesas
públicas relativas aos subsídios de preços a favor dos produtos farmacêuticos. O acordo congelou os
preços dos medicamentos vendidos mediante receita médica e limitou as despesas públicas totais
referentes aos subsídios de preços.

O acordo estabeleceu igualmente um regime de quotas graças ao qual foi atribuída a cada fornecedor
uma quota do limite das despesas globais com base nas subvenções públicas de preços que recebeu no
ano anterior. Essa quota funcionava numa base mensal. Se o limite máximo de despesas fosse
ultrapassado, os membros da Lif que ultrapassassem as suas quotas eram obrigados a eliminar o
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excedente através da redução dos seus preços dos medicamentos durante o período de três meses
subsequente.

A Comissão considerou que estes regime de quotas violava o artigo 81º do Tratado CE, na medida em
que reduzia os incentivos dos operadores para aumentarem as suas vendas e porque havia medidas menos
restritivas para reduzir as despesas públicas. No passado, a Comissão aceitou como compatíveis com o
artigo 81º do Tratado CE alguns acordos destinados a limitar as despesas no sector da saúde pública.
Estes acordos previam um congelamento de preços ou um compromisso por parte do sector no sentido
de reduzir os preços numa determinada percentagem.

Na sequência da intervenção da Comissão, as partes no acordo aceitaram uma interpretação comum
segundo a qual o regime de quotas não obrigaria os membros da Lif a reduzir os preços abaixo de uma
média calculada a nível europeu para cada produto individualmente. Além disso, as partes concordaram
em não renovar o regime de quotas quando este chegasse ao seu termo em 1 de Março de 2000 (76).

5. Inquérito a sectores económicos

Telecomunicações

Em 27 de Julho, a Comissão decidiu lançar, nos termos do artigo 12º do Regulamento nº 17/62 (77), um
inquérito geral em três áreas do sector das telecomunicações em que se verificava uma rigidez de preços,
sugerindo que a concorrência no mercado comum era objecto de restrições ou de distorções (78). As áreas
em questão eram a oferta de linhas alugadas, os serviços de itinerância («roaming») para telefonia móvel
e os serviços das linhas de assinante.

Os inquéritos envolverão o pedido de informações aos operadores tradicionais da rede fixa, aos
operadores da rede móvel, a um conjunto de operadores de telecomunicações fixas recentemente
autorizados, assim como a grandes utilizadores do sector empresarial e às autoridades dos Estados-
Membros.

Por questões práticas, a Comissão avaliará estas três áreas em três fases, iniciando o inquérito com as
linhas alugadas. Com base na decisão adoptada em Julho, a Comissão deu início em 22 de Outubro de
1999 ao inquérito relativo às condições de oferta e dos preços das linhas alugadas. Foram enviados
questionários às autoridades nacionais da concorrência, entidades reguladoras do sector das
telecomunicações, operadores tradicionais, novos operadores que fornecem ou utilizam linhas alugadas
e grandes utilizadores empresariais, tendo-lhes sido dado um prazo de seis semanas para a resposta.

A Comissão tem consciência de que os preços das linhas alugadas continuam elevados,
independentemente da criação de uma estrutura concorrencial pelos novos operadores. O objectivo do
inquérito da Comissão é determinar se as actuais práticas comerciais e os preços infringem as regras
comunitárias da concorrência, nomeadamente a proibição de práticas restritivas e abusos de posição
dominante (artigos 81º, 82º e/ou 86º do Tratado CE). Este é apenas o terceiro inquérito sectorial lançado
pela Comissão.
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(76) Comunicado de imprensa IP/99/63.
(77) JO 13 de 21.2.1962, V Relatório Geral, ponto 47.
(78) Bol. 7/8-1999, ponto 1.3.29.



6. Incumprimento das regras processuais

Anheuser-Busch — Scottish & Newcastle (Processo IV/F3/34.237)

Em 14 de Dezembro de 1999, a Comissão adoptou uma decisão formal em que concluiu que os
fabricantes de cerveja Anheuser-Busch e Scottish & Newcastle tinham infringido as regras processuais
da concorrência estabelecidas no Regulamento nº 17/62, por terem enviado à Comissão informações
inexactas em resposta a um pedido formal de informações (79). A Comissão aplicou assim coimas
de 3 000 euros à Anheuser-Busch e à Scottish & Newcastle. A Anheuser-Busch (EUA) é a maior
organização mundial de fabricantes de cerveja e é proprietária da marca Budweiser. Por seu turno, a
Scottish & Newcastle é o maior fabricante britânico de cerveja.

As duas empresas fazem parte dos acordos relativos ao fabrico, distribuição e comercialização da cerveja
Budweiser no Reino Unido. A Scottish & Newcastle tornou-se parte no acordo após ter adquirido a
actividade a outro fabricante de cerveja britânico, não fazendo portanto inicialmente parte das empresas
que notificaram os acordos à Comissão.

Durante a investigação da Comissão, foi enviado um pedido formal de informações às partes notificantes
com vista a apurar se teriam existido alterações aos acordos após a entrada da Scottish & Newcastle.

Na sua resposta conjunta ao pedido de informações da Comissão, as partes omitiram as denominadas
«Directrizes de comercialização» da Budweiser, que foram acordadas e aceites pela Scottish &
Newcastle. Neste caso, a negligência das partes afectou seriamente a correcta instrução do processo. Por
conseguinte, a Comissão considerou oportuno aplicar coimas a ambas as partes por prestação negligente
e incorrecta de informações.

B — Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas ou
propostas pela Comissão
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29.° REL. CON. 1999

(79) JO L 49 de 22.2.2000.

Título Data Publicação

Relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/comm/
funcionamento do Regulamento n° 3932/92 da Comissão, competition/entente/other.htm#
relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado a dgiv_pdf_ins_rep1999
certas categorias de acordos, decisões e práticas concer-
tadas no domínio dos seguros

Livro Branco sobre a modernização das regras de 12.5.1999 JO C 132 de 12.5.1999, p. 1
aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE

Regulamento (CE) nº 1083/99 da Comissão, que altera o 26.5.1999 JO L 131 de 27.5.1999, p.27
Regulamento (CEE) nº 1617/93 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 suas bagagens dos serviços 
aéreos regulares e a atribuição das faixas horárias nos 
aeroportos
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Comunicação em aplicação do artigo 4º do Regulamento 31.12.1999 JO C 379 de 31.12.1999, p .13.
(CEE) nº 479/92 do Conselho, de 25 de Fevereiro de 
1992, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 81º do 
Tratado CE a certas categorias de acordos, decisões e 
práticas concertadas entre companhias de transportes 
marítimos regulares (consórcios)

Regulamento (CE) nº 2790/1999 da Comissão relativo à 22.12.1999 JO L 336 de 29.12.1999
aplicação do nº 3 do artigo 81º do Tratado CE a determi-
nadas categorias de acordos verticais e práticas concer-
tadas

Decisões publicadas Data da decisão Publicação

P&O Stena Line 26.1.1999 JO L 163, 29.6.1999, p. 61

Aeroportos portugueses 10.2.1999 JO L 69, 16.3.1999, p. 31

Aeroportos finlandeses 10.2.1999 JO L 69, 16.3.1999, p. 24

TPS (Télévision Par Satellite) 3.3.1999 JO L 90, 2.4.1999, p. 6 

Whitbread 24.2.1999 JO L 88, 31.3.1999, p. 26

IMA 7.4.1999 JO L 106, 23.4.1999, p. 14

P&I Clubs 12.4.1999 JO L 125, 19.5.1999, p. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 JO L 193, 26.7.1999, p. 23

Cégétel + 4 20.5.1999 JO L 218/14, 18.8.1999

Virgin/British Airways 14.7.1999 JO L 30, 4.2.2000

Bass 16.6.1999 JO L 186, 19.7.1999, p. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 JO L 186, 19.7.1999, p. 28

Campeonato Mundial de Futebol de 1998 20.7.1999 JO L 5, 8.1.2000, p. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 JO L 271, 21.10.1999, p. 28

Pratt & Whitney e General Electric 14.9.1999 JO L 58, 3.3.2000, p. 16

Reims 15.9.1999 JO L 275/17, 26.10.1999

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 JO L 312, 6.12.1999, p. 1

FEG + TU 26.10.1999 JO L 39, 4.2.2000,p. 1

Tubos de aço sem costura 8.12.1999 Ainda não publicada

Decisão da Comissão de 14 de Dezembro 14.12.1999 JO L 49, 22.2.2000, p. 37
de 1999 relativa a um processo nos termos da 
alínea b) do nº 1 do artigo 15º do Regulamento 
nº 17 do Conselho — Anheuser-Busch/Scottish 
& Newcastle

C — Decisões formais relativas aos artigos 81º, 82º e 86º do Tratado CE

1. Decisões publicadas
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(80) Não publicadas no Jornal Oficial.

Nº do processo Designação Data da decisão

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Alemanha 8.3.1999

36.395 SEP/Renault 8.3.1999

36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU/Westfa + Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/produtores europeus de varões de aço inoxidável 21.4.1999

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary /Bass 5.7.1999

36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999

36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.011 Wilson/Bass 5.7.1999

37.019 Duguid/Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN/SNS + Espanha 26.8.1999

36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

2. Outras decisões formais (80)

2.1. Rejeição de denúncias mediante decisão
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Nº do processo Designação Data da decisão

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2. Recusa de concessão de medidas provisórias

Nº do processo Designação Data da decisão

37.522 Inquérito ao sector das telecomunicações 27.7.1999

2.3. Inquéritos sectoriais ao abrigo do artigo 12º do Regulamento nº 17

Nº do Designação Data de Tipo de 
processo encerramento ofício (81)

00.427 Handeldsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 SERAC+STORK 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1

35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+Antur 19.1.1999 1
Dwyryd-Llyn Cyfyngedig +Ffestiniog Expand
ed Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA (GB-INNO-BM+REWE +Vendex) 5.2.1999 1

33.360 AHOLD+Argyll+Casino e outros 5.2.1999 1

33.389 GB INNO+ REWE+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3

37.303 NSAB e SES 10.2.1999 1

D — Processos encerrados mediante ofício de arquivamento em 1999

(81) 1 = Certificado negativo nos termos do nº 1 do artigo 81º ou do artigo 82º.
2 = Isenção individual nos termos do nº 3 do artigo 81º.
3 = Conformidade com a comunicação/isenção por categoria.



194 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

29.° REL. CON. 1999

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 Emera 11.3.1999 1

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 Revipap 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex-M.1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE + 12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1

37.317 OCIMF (Programa P&T) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1

37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1

37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 Contratos-Tipo ABI 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2

37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council + Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2
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37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/Elsam+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 FIAT+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1

35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB e Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex-IV/M.897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Associação Dinamarquesa de Bancos + 2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 Mercado Londrino da Platina e DO Paládio 25.8.1999 1

37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet 31.8.1999 1
+ Viag Interkom

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 SKAFOR: segurança contra roubos 15.9.1999 1

37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2
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36.092 Music Choice Europe+Interpark House +Sony 21.9.1999 1
Digital Radio Europ

37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner MCE 21.9.1999 1
+Sony Digital Radio Europe+British Sky Broadcasting
+Sky Ventu

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1

37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV + 2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Agricultural Machinery Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+participantes no 32.955 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1

36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1

33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgirocentrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1

34.393 Bankgiro Centrale + 5 13.10.1999 1

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation 13.10.1999 1
— Tele Danmark

37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1



29.° REL. CON. 1999

ACORDOS, DECISÕES E PRÁTICAS CONCERTADAS E ABUSOS DE POSIÇÃO DOMINANTE 197

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana + Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1

37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2

37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy 3.12.1999 1
+Kia Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2

Nº do processo Designação Publicação

36.160 Internationale Dentalschau JO C 6, 9.1.1999, p. 2

37.289 Acordos do CTRL sobre o acesso às linhas ferroviárias JO C 6, 9.1.1999, p. 7

37.123 Metro Holdings Ltd. JO C 19, 23.1.1999, p. 18

36.448 Groupement pour un système Interbancaire de JO C 64, 6.3.1999, p. 5
Télécompensation (GSIT)

37.130 Farland Network JO C 77, 20.3.1999, p. 2

35.449 Allied Domecq JO C 82, 25.3.1999, p. 5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) JO C 181, 26.6.1999, p. 19

30.566 A UIP Cinema JO C 205, 20.7.1999, p. 6

37.459 Global One II JO C 220, 31.7.1999, p. 23

E — Comunicações relativas aos artigos 81º e 82º do Tratado CE

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

37.272 Coredeal JO C 56, 26.2.1999, p. 6

37.396 TACA revisto JO C 125, 6.5.1999, p. 6

37.506 DVD JO C 242, 27.8.1999, p. 4

2. Comunicações em que os terceiros interessados são notificados para apresentarem as
suas observações em relação às operações propostas

Nº do processo Designação Publicação

37.214 DFB JO C 6, 9.1.1999, p. 10

37.145 MTU/Volvo Aero JO C 23, 28.1.1999, p. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie JO C 29, 4.2.1999, p. 21

36.932 Eisai/Pfizer JO C 36, 10.2.1999, p.13

37.179 BBCW+Flextech JO C 38, 12.2.1999, p. 3

37.400 Project Gandalf JO C 70, 13.3.1999, p. 5

37.398 UEFA JO C 99, 10.4.1999, p. 23 

37.450 Ecotop + 4 JO C 102, 13.4.1999, p. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 JO C 112, 23.4.1999, p. 34

37.462 GTO +8 JO C 119, 30.4.1999, p. 14

37.500 Viag/T. Mobile JO C 144, 22.5.1999, p. 9

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — JO C 168, 16.6.1999, p. 9
TeleDanmark

37.536 Mobility Leaders JO C 193, 9.7.1999, p. 5

37.590 Pfizer + HMR + Inhale JO C 237, 20.8.1999, p. 2

37.532 Alstom + Fiat JO C259, 11.9.1999, p. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd JO C269, 23.9.1999, p. 6

37.648 Scottish Telecom JO C 287, 8.10.1999

37.562 Eutelsat JO C 292, 13.10.1999, p. 5

37.644 Recitel + Woodbridge JO C 298, 16.10.1999, p. 11

37.650 Solvay — Elf Atochem JO C 308, 27.10.1999, p. 6

37.669 Mecma JO C 311, 29.10.1999, p. 4

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II JO C 330, 18.11.1999, p. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) and LG JO C331, 19.11.1999, p. 3
Electronics Inc. (LGE)

3. Comunicações “Carlsberg” (relativas a empresas comuns estruturais com carácter
de cooperação)

32.150 EBU (Eurovisão) JO C 248, 1.9.1999, p. 4

36.732 Solvay + Sisecam JO C 272, 25.9.1999, p. 14

37.632 Regra da UEFA relativas à integridade das competições JO C 363, 17.12.1999, p. 2
da UEFA entre clubes: independência dos clubes
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Referência Data Assunto

IP/99/56 28.1.1999 A Comissão aprova a empresa comum P&O Stena Line

IP/99/60 1.2.1999 Preços dos automóveis na União Europeia em 1 de Novembro de 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 A Comissão adopta duas decisões relativas às taxas de aterragem nos
aeroportos portugueses e finlandeses

IP/99/104 11.2.1999 AComissão autoriza os contratos-tipo de arrendamento de bares da Whitbread

IP/99/133 24.2.1999 A Comissão debate a aplicação das regras de concorrência ao desporto

IP/99/152 3.3.1999 A Comissão toma novas medidas contra a Grécia no que se refere aos
serviços de telecomunicações

IP/99/161 8.3.1999 A Comissão autoriza a criação da plataforma digital de televisão por satélite 
TPS (França)

IP/99/193 23.3.1999 Comissão: autorização da Polfin

IP/99/211 31.3.1999 AComissão autoriza a criação de uma empresa comum de telecomunicações 
pela Energis, DT e FT (Metro Holdings +5)

IP/99/228 14.4.1999 A Comissão aprova o código de conduta da EPI

IP/99/230 16.4.1999 A Comissão autoriza os acordos do International Group of P&I Clubs

IP/99/279 29.4.1999 Preços das comunicações telefónicas

IP/99/291 3.5.1999 Distribuição de gás em França

IP/99/298 4.5.1999 A Comissão encerra a investigação sobre os preços da telefonia móvel e 
fixa, na sequência de reduções substanciais na UE

IP/99/304 5.5.1999 A Comissão examina as disposições relativas à venda de bilhetes para o 
Campeonato Europeu de Futebol do próximo ano

IP/99/308 6.5.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum, Game Channel 
(Alemanha), que fornecerá jogos na Internet

IP/99/313 10.5.1999 EATA: a Comissão adopta outra importante decisão no sector dos transportes 
marítimos regulares

IP/99/317 10.5.1999 A Comissão autoriza os acordos da Microsoft com fornecedores europeus 
de serviços de Internet

IP/99/357 26.5.1999 A Comissão aprova a reestruturação da Cégétel, um novo operador global 
de telecomunicações em França

IP/99/360 27.5.1999 A Comissão envia ao Parlamento e ao Conselho o seu relatório sobre a 
aplicação das regras de concorrência no domínio dos seguros.

IP/99/362 31.5.1999 Prorrogação da isenção por categoria no domínio dos transportes aéreos

IP/99/413 23.6.1999 Directiva «cabo»

IP/99/420 23.6.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Yoplait e pela 
Valio para a comercialização dos produtos leiteiros na Finlândia e Suécia

IP/99/434 30.6.1999 A Comissão dá início a um processo formal relativamente à Fórmula 1 e 
outras corridas internacionais de automóveis 

IP/99/448 2.7.1999 Acordos ESAT Telecom e Irish Rail

IP/99/457 5.7.1999 A Comissão autoriza os contratos-tipo de arrendamento de bares da Bass e 
da Scottish & Newcastle

IP/99/494 13.7.1999 França /serviço universal

IP/99/504 14.7.1999 Processo Virgin/BA: a Comissão define a sua política em relação às comissões 
pagas pelas companhias aéreas às agências de viagens

IP/99/541 20.7.1999 A Comissão toma medidas contra os organizadores locais da fase final do 
Campeonato do Mundo de Futebol de 1998 em França

F — Comunicados de imprensa
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IP/99/554 22.7.1999 Preços dos automóveis na União Europeia em 1 de Maio de 1999 (nova 
apresentação)

IP/99/558 23.7.1999 Télécom Développement

IP/99/596 29.7.1999 NSI 

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 AComissão aprova os aspectos relacionados com o transporte terrestre do 
TACArevisto, mas prossegue a sua investigação no que se refere as aspectos 
do transporte marítimo

IP/99/633 17.8.1999 A Comissão intervém contra um regime de quotas destinado a controlar as 
despesas públicas em produtos farmacêuticos

IP/99/668 9.9.1999 A Comissão encerra o processo relativo ao sistema neerlandês de preços 
fixos dos livros

IP/99/672 10.9.1999 A Comissão não suscita objecções às condições de participação no Salão 
Internacional de produtos e aparelhos dentários, em Colónia, Alemanha

IP/99/681 14.9.1999 A Comissão renova a autorização da UIP por cinco anos

IP/99/683 15.9.1999 A Comissão considera que o sistema de transferências com comunicação 
estruturada dos bancos neerlandeses não afecta as regras de concorrência 
comunitárias

IP/99/684 15.9.1999 AComissão aprova a criação de uma empresa comum entre a Pratt & Whitney 
e a General Electric Aircraft Engines

IP/99/685 16.9.1999 Reims II

IP/99/686 16.9.1999 AComissão isenta por um período de sete anos a criação da British Interactive 
Broadcasting (agora designada Open)

IP/99/687 16.9.1999 A Comissão intenta uma acção no Tribunal de Justiça contra a Bélgica 
relativamente à legislação das telecomunicações

IP/99/690 20.9.1999 AComissão aprova o novo sistema de intercâmbio de informações entre 
fabricantes de tractores e de equipamentos agrícolas na sequência de alterações

IP/99/691 20.9.1999 A Comissão procede a uma avaliação da distribuição automóvel na UE

IP/99/781 21.10.1999 A Comissão autoriza a venda em comum de produtos dos serviços de 
meteorologia pela Ecomet

IP/99/782 21.10.1999 A Comissão dá início a um processo formal sobre as regras da FIFA em 
matéria de agentes dos jogadores de futebol 

IP/99/786 22.10.1999 Inquérito sectorial (linhas alugadas)

IP/99/805 26.10.1999 A Comissão aplica uma coima à FEG, a associação neerlandesa de grossitas 
de equipamento electrotécnico

IP/99/922 1.12.1999 Os compromissos assumidos pelos fabricantes japoneses e coreanos de 
automóveis para reduzir as emissões de CO2 respeitam as regras comunitárias 
da concorrência

IP/99/957 8.12.1999 A Comissão aplica coimas a um cartel de produtores de tubos de aço sem 
costura por terem procedido à partilha dos mercados

IP/99/965 9.12.1999 Restrições à aplicação das regras de concorrência do Tratado ao desporto: a 
Comissão faz um aviso claro

IP/99/985 14.12.1999 A Comissão aplica uma coima às empresas Deutsche Post, KLM, Anheuser-
Busch e Scottish & Newcastle por terem fornecido informações inexactas 
ou enganosas no âmbito de processos de concorrência
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T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 Colectânea II-0093
T-189/96 e Garage des quatre vallées SA, Pierre Joseph Tosi, 
T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe e 

Gerard Palma/Comissão

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH/ Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 12

T-136/94 Eurofer/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 12

T-137/94 ARBED SA/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SA/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 14

T-145/94 Unimetal/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p.14

T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG/ Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 15

T-151/94 British Steel plc/Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL/ Comissão 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 16

T-157/94 Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa)/ 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 17
Comissão

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, 20.4.1999 JO C 160, 5.6.1999, p.17
T-306/94, BASF AG, Shell International Chemical Company
T-307/94, Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wecker-
T-313/94 a Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artesienne de 
T-316/94, vinyle, Montedison Spa, Imperial Chemical Industries
T-318/94, plc, Huls AG e Enichem/Comissão
T-318/94,
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94 e
T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG/ Comissão 19.5.1999 JO C 246, 28.8.1999, p. 23

T-176/95 Accinauto SA/Comissão 19.5.1999 JO C 246, 28.8.1999, p. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA (TF1)/Comissão 3.6.1999 JO C 265, 18.9.1999, p. 6

T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij NV/Comissão 8.7.1999 JO C 281, 2.10.1999, p. 13

T-127/98 UPS Europe SA/Comissão 9.9.1999 JO C 314, 30.10.1999, p. 8

T-228/97 Irish Sugar plc/Comissão 7.10.1999 JO C 366, 18.12.1999, p. 26

T-9/96 et Européenne automobile SARL/ Comissão 13.12.1999
T-211/96

T-190/95 e Société de distribution de mécaniques et 13.12.1999
T-45/96 d’automobiles (Sodima)/Comissão

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition (SGA) 13.12.1999
T-39/96 e /Comissão
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business/Comissão 16.12.1999

G — Acórdãos e despachos dos tribunais comunitários

1. Tribunal de Primeira Instância
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C-215/96 e Carlo Bognasco e outros/Banca Popolare di Novara 21.1.1999 Colectânea I-0315
C-216/96 soc. Coop. Arl. (BNP) (C-215/96) e Cassa di

Risparmio di Genova e Imperia SpA (Carige) 
(C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), antigo Syndicat 4.3.1999 Colectânea I-1341
français de l’express international (SFEI), DHL
International e Service CRIE/Comissão e May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG/Comissão 27.4.1999 Colectânea 1999 p. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd/ Benetton International NV 1.6.1999 JO C 204, 17.7.1999, p. 17l

C-49/92 P Comissão/Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 3

C-51/92 P Hercules Chemical NV/Comissão 8.7.1999 JO C 333 du 20.11.1999, p.4

C-199/92 P Hüls AG/Comissão 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 4

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)/Comissão 8.7.1999 JO C -333 du 20.11.1999, p. 5

C-227/92 P Hoechst AG/Comissão 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd/ 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 6
Comissão

C-235/92 Montecatini Spa/Comissão 8.7.1999 JO C-352 du 4.12.1999, p. 1

C-245/92 Chemie Linz GmbH/Comissão 8.7.1999 JO C-333 du 20. 11.1999, p. 6

C-5/93 DSM NV/Comissão 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB e outros/Comissão 14.9.1999 JO C 366, 18.12.1999, p. 2

C-22/98 Pedido de decisão a título prejudicial Jean 16.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 1
Claude Becu e outros

C-115/97 a Pedido de decisão a título prejudicial Brentjens’ 21.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV e Stichting

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bowmaterialen

C-67/96 Pedido de decisão a título prejudicial Albany 21.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 1
International BV e Stichting Bedrijfspensioen 
fonds Textielindustrie

2. Tribunal de Justiça



II — CONTROLO DAS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO: 
REGULAMENTO (CEE) Nº 4064/89 DO CONSELHO E ARTIGO 66º DO
TRATADO CECA

A — Síntese das decisões tomadas nos termos do nº 1, alínea b), do
artigo 6º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

1. Projectos de concentração em que as empresas envolvidas apresentaram
compromissos

Usinor/Cockerill

A empresa francesa Usinor e a empresa belga Cockerill Sambre desenvolvem ambas as suas actividades
principais nos domínios da produção, transformação e distribuição de aço nos mercados de produtos
CECA e CE, que foram examinados, respectivamente, nos termos do artigo 66º do Tratado de Paris e do
Regulamento das concentrações.

No que respeita aos mercados CE, a operação, tal como inicialmente notificada, teria conduzido a um
reforço da posição dominante no mercado francês de perfis de aço laminados a frio para o sector da
construção, com quotas de mercado superiores a 60% num mercado em que os concorrentes detêm
quotas de mercado inferiores a 10%. A fim de dissipar estas preocupações do ponto de vista da
concorrência, as partes apresentaram compromissos no sentido de alienarem a um terceiro independente
uma série de actividades no sector da produção e das vendas, correspondentes a um volume de 70 000
toneladas. Esta solução anularia na sua totalidade a cumulação das quotas de mercado e permitiria a
entrada de um novo operador no mercado.

No que se refere ao mercado de distribuição de produtos planos de carbono em França, nos termos do
Tratado CECA, o novo grupo ficaria com quotas de mercado superiores a 50% e com uma clara posição
dominante neste mercado. No intuito de eliminar estas preocupações, a Usinor propôs a alienação de
uma parte das suas actividades, correspondente a mais de 333 000 toneladas de produtos planos de aço,
distribuídas através do comércio e centros de serviços siderúrgicos no mercado francês. As alienações
propostas pela Usinor incluíam todos os activos, pessoal e contratos necessários para a exploração das
actividades relevantes.

Em todos os outros mercados afectados pela operação, as partes defrontavam-se com a concorrência de im-
portantes empresas siderúrgicas. Consequentemente, e sob reserva da plena observância dos compromissos
acima referidos, a Comissão decidiu autorizar a operação nos termos do artigo 66º do Tratado CECA e de-
clará-la compatível com o mercado comum ao abrigo do Regulamento das concentrações.

Astra/Zeneca

A operação prendia-se com a aquisição da totalidade do capital social da empresa sueca Astra AB
(“Astra”) pelo Zeneca Group Plc (Reino Unido). Ambas as empresas desenvolvem actividades no sector
farmacêutico, tendo sido identificados vários mercados afectados.

Verificava-se uma sobreposição das actividades das partes principalmente no sector dos medicamentos con-
tra a hipertensão, anestésicos e medicamentos contra a asma. AComissão concluiu que a operação suscitava
sérias dúvidas no que diz respeito aos betabloqueadores isolados e combinados (medicamentos contra a hi-
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pertensão) e aos anestésicos locais, em relação aos quais as partes atingiriam quotas de mercado superiores
a 50%. No intuito de dissipar estas dúvidas, as partes comprometeram-se a conceder a um terceiro indepen-
dente e viável os direitos de distribuição exclusiva na Suécia e na Noruega do betabloqueador da Zeneca,
bem como a totalidade das actividades da Astra no domínio dos betabloqueadores combinados no EEE. As
partes comprometeram-se igualmente a alienar as actividades da Zeneca na área dos anestésicos locais, pon-
do termo a um acordo de licença celebrado com um terceiro.

No que se refere aos produtos contra a asma, a Zeneca não desenvolvia quaisquer actividades neste
domínio até ao recente desenvolvimento de um antagonista de receptores de leucotrienos (LTRA), uma
nova categoria de produtos que estão a ser actualmente introduzidos na Europa. O facto de as quotas de
mercado não serem especialmente significativas e de existirem outros concorrentes importantes neste
mercado levou a Comissão a concluir que não havia quaisquer preocupações do ponto de vista da
concorrência neste mercado.

FCC/Vivendi

Através da operação proposta, a Vivendi, um grupo multinacional francês, adquiria o controlo conjunto
do grupo espanhol Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). A Vivendi opera nos sectores da
construção, energia, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos, transportes, telecomunicações e
meios de comunicação, enquanto a FCC opera sobretudo nos sectores da construção, produção de
cimento, imobiliário, abastecimento e tratamento de água e tratamento e gestão de resíduos.

A operação, tal como inicialmente notificada, suscitava problemas da concorrência na medida em que
conduzia à criação ou reforço de uma posição dominante nos mercados espanhóis de recolha de resíduos
urbanos, depósito de lixo em aterros e limpeza de vias urbanas. A fim de dissipar as preocupações da
Comissão, a Vivendi propôs compromissos tendo em vista a alienação das suas actividades nestes
mercados a um concorrente viável.

Total/Petrofina

Aoperação de concentração entre a empresa petrolífera francesa Total e a empresa petrolífera e petroquími-
ca belga Petrofina foi autorizada pela Comissão, sob reserva da observância de certos compromissos, tendo
parte da operação sido remetida para apreciação das autoridades de concorrência francesas.

Os sectores económicos afectados pela operação eram os do petróleo e gás, incluindo o mercado a montan-
te, isto é, a exploração, produção, refinação, logística e distribuição de produtos refinados a utilizadores fi-
nais e revendedores, áreas em que ambas as partes desenvolvem actividades. A operação suscitava preocu-
pações do ponto de vista da concorrência nos mercados de «venda fora de rede» (isto é, as vendas realizadas
quer a revendedores, quer a grandes utilizadores finais) de produtos petrolíferos refinados (isto é, gasolina,
gasóleo, fuelóleo doméstico) em cinco zonas do norte da França (Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes,
Somme). No intuito de obviar a esta situação, a empresa notificante comprometeu-se a alienar parte da sua
participação em determinados entrepostos de armazenagem de petróleo na zona em questão. Os compro-
missos propostos tiveram como efeito reforçar as possibilidades de abastecimento alternativo nesta área.

AXA/GRE

O grupo francês AXA, um dos principais grupos seguradores a nível europeu, adquiria o controlo da
seguradora britânica Guardian Royal Exchange (GRE).
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A operação de concentração incidia nos sectores dos seguros de vida e não-vida, em que ambas as partes
desenvolvem actividades. As preocupações da Comissão centravam-se no mercado luxemburguês, onde
a concentração teria dado origem a uma importante ligação estrutural entre a primeira e a terceira
maiores empresas do sector dos seguros não-vida. No seu conjunto, as quotas de mercado dos dois
operadores atingem um nível crítico em diversos mercados no sector dos seguros não-vida, em que o
número de concorrentes é reduzido, tendo cada um uma quota de mercado significativa (principalmente
Le Foyer, La Luxembourgeoise e AXA). Com base na operação inicialmente notificada, não era de
excluir a criação ou o reforço de uma posição dominante no mercado luxemburguês.

A fim de suprimir este risco, as partes comprometeram-se a alterar as ligações estruturais entre a AXA
e Le Foyer ou a adoptar medidas de alienação adequadas, por forma a assegurar a manutenção do mesmo
número de empresas de relevo no mercado, que garantiriam uma concorrência efectiva, enquanto
prestadores de serviços independentes nos mercados dos seguros não-vida.

À luz dos compromissos apresentados pelas partes, a Comissão autorizou a operação no termo da
investigação de primeira fase.

Rohm and Haas/Morton

ARohm and Haas Company (“Rohm”) notificou uma operação mediante a qual adquiria o controlo exclusi-
vo da Morton International Inc. (“Morton”), uma empresa estabelecida nos Estados Unidos. ARohm desen-
volve actividades no sector dos polímeros à base de água, produtos químicos especiais e materiais electróni-
cos. AMorton consagra-se ao fabrico e comercialização de produtos químicos especiais e sal.

Os mercados relevantes no caso em apreço são os do fabrico e venda de revestimentos fotoresistentes,
que são utilizados na produção de cartões de circuitos impressos (PWB e PCB) para o tratamento de
imagens primárias.

A Rohm desenvolve actividades neste mercado através de uma empresa comum (Elga Ronal), que detém
uma participação significativa na TOK Itália (integrada na empresa japonesa TOK), distribuidor
exclusivo na Europa dos produtos da TOK Itália. Este mercado caracteriza-se por um elevado grau de
concentração, existindo apenas dois outros concorrentes com quotas de mercado semelhantes às das
partes (superiores a 30%), sendo os restantes concorrentes de dimensão consideravelmente inferior. Além
disso, as partes detêm elevadas quotas de mercado (superiores a 35%) em vários Estados-Membros. A
situação suscitava graves dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

Em resposta, a Rohm and Haas apresentou um compromisso na primeira fase, nos termos do qual se
propunha liquidar a sua participação na empresa comum Elga Ronal ou dissolver a referida empresa.
Comprometeu-se igualmente a não distribuir na Comunidade Europeia revestimentos fotoresistentes e
produzidos por outros fabricantes numa base exclusiva por um determinado período de tempo. Através
destes compromissos foi suprimida a participação da Rohm na distribuição exclusiva dos revestimentos
fotoresistentes da TOK, bem como a sua participação indirecta na TOK Itália.

Imetal/English China Clays

A Imetal SA (“Imetal”) fez uma oferta pública de aquisição da totalidade do capital social da English
China Clays plc (“EEC”). As actividades da Imetal englobam os sectores seguintes: materiais de
construção, minerais industriais e transformação de metais. O grupo EEC centra-se sobretudo nos
sectores dos produtos minerais, caulino primário (porcelana) e carbonatos de cálcio.
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A investigação do mercado identificou uma série de mercados horizontalmente afectados,
designadamente: sílica fundida, caulino para aplicações de papel (caulino de revestimento específico);
caulino para cerâmica e argila refractária de elevado valor. Verifica-se uma sobreposição significativa
em todos estes mercados em relação aos quais as partes apresentaram compromissos em termos de
alienação: a Imetal propôs a cessão das actividades da EEC no domínio da sílica fundida, bem como de
uma fábrica de caulino nos Estados Unidos (o caulino constitui um mercado de dimensão mundial).

No que se refere, em especial, ao mercado das argilas refractárias, a concentração teria tido claras repercus-
sões negativas num segmento de argilas refractárias de elevado valor que são utilizadas em duas aplicações
de valor acrescentado (moldes e equipamento para fornos), detendo a Imetal uma forte posição a nível mun-
dial na produção das referidas argilas. Aaquisição teria igualmente suscitado preocupações do ponto de vis-
ta vertical. AComissão observou que, em consequência desta aquisição, a Imetal passaria a ter um monopó-
lio a nível do fornecimento de uma matéria-prima fundamental para todos os fabricantes de equipamentos
para fornos, sendo simultaneamente um concorrente activo neste último sector. Foram propostas soluções
estruturais, as quais foram aceites no intuito de ultrapassar estas preocupações.

Uma vez que muitos dos mercados afectados revestem uma dimensão mundial e visto a Imetal dispor
de instalações de produção à escala mundial, a análise da Comissão pressupôs uma estreita cooperação
com o Ministério da Justiça norte-americano. Esta colaboração contribuiu para chegar a um acordo sobre
os compromissos comuns a assumir pela Imetal.

Vodafone/Airtouch

A empresa britânica Vodafone Group plc (“Vodafone”) e a Air Touch Communications, Inc. da Califórnia
( “Air Touch”) notificaram a intenção de procederem a uma fusão. Ambas as empresas desenvolvem
actividades à escala mundial no domínio da exploração das redes das telecomunicações móveis,
fornecimento de serviços de comunicações globais por satélite, «paging» e comunicações pessoais e
outros serviços de telecomunicações conexos.

A Comissão teve de decidir se a principal actividade das duas partes, ou seja, a exploração de redes de
telecomunicações móveis, revestia uma dimensão nacional. A investigação da Comissão permitiu-lhe
concluir ser esse o caso, uma vez que os custos adicionais a suportar pelos clientes para assegurar uma
itinerância numa base permanente, isto é, para se tornarem assinantes de um operador noutro país, faziam
com que actualmente esta opção fosse pouco atraente. Com base em mercados nacionais, considerou-se
que a concentração assumia uma natureza largamente complementar. Havia apenas dois Estados-
Membros em que se verificava uma sobreposição entre as partes, designadamente a Alemanha e a Suécia.
Enquanto na Suécia as partes detinham participações no mesmo operador, no mercado alemão passariam
a deter o controlo conjunto de dois dos quatro operadores presentes, a saber, a D-2 e a E-plus, que no
seu conjunto representam uma quota significativa do mercado.

A Vodafone apresentou consequentemente um compromisso à Comissão em matéria de alienação,
mediante a qual aceitava proceder à cessão da sua participação na E-plus. Ficou assim eliminada
qualquer sobreposição no mercado alemão de telecomunicações móveis entre a Vodafone e a Air Touch.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

A empresa francesa Rhodia SA (“Rhodia”), uma filial da Rhône-Poulenc, adquiriu a empresa britânica
Albright & Wilson plc (“A &W”). Ambas as empresas desenvolvem actividades no sector químico.
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A Comissão concluiu que o mercado geográfico relevante dos fosfatos assumia uma dimensão
essencialmente europeia. Com base nesta definição de mercados europeus, a operação de concentração
suscitava preocupações do ponto de vista da concorrência nos mercados de componentes,
designadamente fosfatos de amoníaco e de cálcio, para extintores de incêndio; agentes de fermentação;
produtos abrasivos de higiene oral e levedantes químicos. A Rhodia aceitou eliminar a sobreposição
através de uma combinação de um acordo de fabrico por encomenda a celebrar com um terceiro, licenças
de marcas, disponibilização de listas de clientes e cláusulas de não concorrência. Em consequência, a
Comissão pôde autorizar a operação.

AT & T/MediaOne

A operação incidia na aquisição da Media One Group, Inc. (“MediaOne”) pela AT&T Corp. (“AT&T”).
AAT&T é uma empresa de telecomunicações estabelecida nos Estados Unidos que presta serviços vocais
nacionais e internacionais e serviços de comunicações de dados. Possui igualmente participações em
diversas empresas europeias que se consagram à prestação de serviços de telecomunicações, por cabo e
Internet. A MediaOne é uma empresa de comunicações de banda larga estabelecida nos Estados Unidos
que desenvolve igualmente actividades na União Europeia através de empresas que operam no sector da
prestação de serviços por cabo e telefonia móvel.

As repercussões da concentração centravam-se basicamente nos Estados Unidos, com efeitos
negligenciáveis sobre a concorrência na UE. A operação dava origem a uma sobreposição e a uma
integração vertical limitada no domínio dos serviços de telefonia fixa no Reino Unido e dos serviços
Internet na Bélgica. Contudo, ambas as empresas detinham o controlo conjunto da Telewest
Communications plc (“Telewest”), que opera no sector dos serviços de televisão por cabo e dos serviços
de telecomunicações no Reino Unido, o que suscitava preocupações quanto a uma eventual coordenação
entre a Telewest e a BT (já identificadas na decisão relativa à BT e à AT&T). Estas preocupações foram
dissipadas, uma vez apresentado o compromisso pela AT&T no sentido de assegurar uma maior
separação estrutural entre a AT&T e a Telewest. A AT&T comprometeu-se igualmente a alienar a
participação da MediaOne na Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

A Hoechst AG e a Rhône-Poulenc SA, bem como as suas filiais, desenvolvem actividades no domínio
dos produtos farmacêuticos, protecção fitossanitária, produtos químicos e saúde animal. As duas partes
anuíram em proceder a uma fusão, criando assim uma nova entidade, a Aventis, que se tornaria a segunda
maior empresa em termos de volume de negócios a nível mundial. A investigação da Comissão
identificou determinadas preocupações no plano da concorrência, nomeadamente em determinadas áreas
específicas dos produtos farmacêuticos e da protecção fitossanitária.

No que diz respeito aos produtos farmacêuticos, a operação suscitava preocupações no que se refere a deter-
minadas substâncias activas utilizadas no seu fabrico, designadamente o mercado de macrólidos em França,
o mercado de dois antitrombóticos avançados e o mercado de substâncias activas na área das “cobalaminas”.
No que respeita aos macrólidos e aos antitrombóticos, as partes comprometeram-se a renunciar às licenças
relativas a cada produto, respectivamente a favor do licenciante ou de um concorrente independente e viável,
em condições que lhe permita desenvolver e comercializar o produto. Na área das substâncias activas das
“cobalaminas”, as partes propuseram a concessão de uma licença relativa a um dos principais produtos das
empresas a favor de um terceiro. No domínio da protecção fitossanitária, as empresas propuseram alienar as
actividades no sector das unidades de produção de isótopos (IPU) e conceder uma licença exclusiva a um ter-
ceiro relativamente a um dos seus insecticidas contra baratas.
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Além disso, no intuito de dissipar quaisquer preocupações no plano da concorrência no sector dos
produtos químicos e da saúde animal, as empresas aceitaram alienar a maioria das suas actividades no
domínio dos produtos químicos (nomeadamente Rhodia e Celanese), bem como no domínio da saúde
animal (Hoechst Roussel Veterinär GmbH).

Pakhoed/Van Ommeren

A Koninklijke Pakhoed NV (“Pakhoed”) e a Koninklijke Van Ommeren NV (“Van Ommeren”) são
empresas internacionais estabelecidas nos Países-Baixos que tinham já notificado a sua proposta de
concentração à Comissão em 1998, mas nessa altura os compromissos apresentados em matéria de
alienação não foram suficientes para dissipar os problemas identificados no plano da concorrência, tendo
a operação de concentração sido abandonada. A operação notificada correspondia a uma fusão integral
que dava origem a uma nova empresa com a designação comercial de Vopak.

As empresas desenvolvem actividades no domínio do armazenamento de petróleo bruto, produtos
petrolíferos, produtos químicos e óleos vegetais, transporte em navios cisterna (terrestre e marítimo) e
outros serviços de transporte conexos (agências, expedição, estivagem e transporte marítimo).

A Comissão analisou quatro mercados, designadamente o mercado de armazenamento de óleos e
gorduras comestíveis, o mercado de armazenamento de produtos químicos, o mercado de
armazenamento de produtos petrolíferos e o mercado de produtos químicos no noroeste da Europa (delta
do Reno, Alemanha e Suíça). Muito embora a conjugação das frotas de batelões de transporte de
produtos químicos das partes na concentração não suscitasse preocupações do ponto de vista da
concorrência, a conjugação das suas actividades no domínio do armazenamento teria conduzido à criação
do maior operador de armazenamento de petróleo, produtos químicos e óleos vegetais na zona ARA
(Antuérpia-Roterdão-Amesterdão).

No intuito de eliminar estas preocupações, as partes na concentração propuseram alienar os terminais
Panktank Pernis e Botlek em Roterdão, bem como toda a participação da Van Ommeren na Gamatex,
em Antuérpia. A Comissão autorizou a concentração, com base no facto de, através destas alienações ser
assim restabelecida a situação concorrencial que prevalecia no sector de armazenamento na zona ARA
antes da concentração.

EDF/Louis Dreyfus

Esta operação dizia respeito à criação de uma empresa comum entre a Electricité de France (“EDF”),
empresa francesa que desenvolve actividades a nível da produção, transporte, distribuição e
abastecimento de electricidade, e a Louis Dreyfus, que opera sobretudo no sector da energia e da
comercialização de matérias-primas.

A empresa comum, denominada “EDF Trading”, consagrar-se-á à aquisição, comercialização e venda de
produtos no domínio da energia, a saber, electricidade, gás natural, carvão e petróleo, no exterior da
França. Assistirá igualmente a EDF na elaboração de propostas estruturadas para clientes elegíveis no
sector da electricidade em França. A Comissão concluiu que havia um grave risco de a operação proposta
conduzir ao reforço da posição dominante da Electricité de France em França, permitindo-lhe protelar
ou limitar a entrada de concorrentes no mercado francês.

Dado que não tinha sido ainda adoptado o projecto legislativo francês de transposição da directiva
relativa à electricidade para o direito nacional, os concorrentes encontravam-se numa situação de séria
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desvantagem, uma vez que não eram conhecidas as modalidades e condições exactas de acesso ao
sistema de transporte de electricidade, nem a identidade dos clientes elegíveis. Neste contexto, no
período que decorreria entre a criação da EDF Trading e a abertura do mercado francês, a EDF, com
base nos conhecimentos especializados da EDF Trading, seria o único fornecedor em condições de
celebrar contratos de estrutura complexa com os clientes franceses elegíveis, o que contribuiria assim
para adiar ou impedir a entrada no mercado de fornecedores concorrentes.

A fim de dissipar as preocupações da Comissão, as partes comprometeram-se a adoptar medidas
destinadas a impedir a empresa comum de auxiliar a EDF no que respeita aos clientes elegíveis em
França. As partes comprometeram-se igualmente a assegurar a inexistência de qualquer transferência de
saber-fazer ou informações relevantes da EDF Trading para a EDF no decurso desse mesmo período.

Quando as partes considerarem que se encontram preenchidas as condições exigidas, apresentarão uma
proposta pormenorizada que permitirá à Comissão decidir se os clientes elegíveis em França podem legal
e efectivamente optar por outros fornecedores que não a EDF e se estes fornecedores de electricidade
podem legal e efectivamente abastecer estes clientes.

New Holland/Case

A operação em causa prendia-se com a aquisição da Case Corporation (“Case”), uma empresa
estabelecida nos Estados Unidos, pela New Holland, uma filial da Fiat. Ambas as empresas desenvolvem
actividades nos sectores da maquinaria agrícola e do equipamento de construção. Foram identificados
diversos mercados afectados nesses sectores.

No sector da maquinaria agrícola, vários mercados afectados abrangiam diferentes Estados-Membros,
designadamente os mercados de tractores, enfardadeiras e ceifeiras — debulhadoras. As elevadas quotas
de mercado, a importante fidelidade em termos de marca/agente, para além dos obstáculos ao acesso
decorrentes da densa rede de distribuição e serviços de pós-venda teriam conduzido ao reforço de uma
posição dominante. No sector do equipamento de construção, a operação teria dado origem a uma
posição dominante colectiva no mercado de motocarregadores a nível do EEE.

No intuito de eliminar as preocupações suscitadas pela operação do ponto de vista da concorrência, as
partes apresentaram compromissos no sentido de alienarem várias gamas de produtos e marcas em todos
os mercados de produtos afectados, comprometendo-se igualmente a assegurar o acesso às redes de
distribuição da Case ou da New Holland aos adquirentes das actividades alienadas.

Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet

A aquisição do Hoechst Roussel Vet Group pela filiais da Akzo Nobel, designadamente a Intervet
International BV e a Intervet GmbH, dizia respeito à produção, distribuição e venda de produtos de saúde
animal. Neste domínio verificava-se uma sobreposição das actividades das partes somente nos sectores
relativos aos produtos farmacêuticos e biológicos para veterinária.

No sector farmacêutico, ambas as partes desenvolvem actividades a nível do tratamento antimicróbico e
endocrinológico. A concentração suscitava graves dúvidas no que se refere aos mercados de tratamento
da mastite a nível de determinados produtos secos para bovinos. Além disso, no mercado de tratamentos
endocrinológicos, a operação suscitava preocupações quanto à criação de uma posição dominante
colectiva no mercado de prostaglandinas sintéticas em Portugal e quanto a uma posição dominante única
no mercado de gonadotrofinas em Espanha. As partes detinham também fortes posições, nomeadamente
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em França e na Alemanha, no que diz respeito a diversos tratamentos endocrinológicos. No sector
biológico, ambas as partes desenvolviam actividades no sector das vacinas animais, apresentando a
operação o risco de criar ou reforçar posições dominantes em diversos mercados nos sectores das vacinas
para suínos, equinos e canídeos em vários Estados-Membros.

No intuito de dissipar as graves dúvidas no plano da concorrência, as partes comprometeram-se a alienar
produtos em todos os mercados afectados que suscitavam preocupações significativas. Anuíram proceder
à concessão de licenças e à transferência para um terceiro independente e viável de cada um dos produtos
em causa num determinado mercado nacional. Este compromisso abrangia todo o saber-fazer recebido
e gerado pela Intervet, a marca comercial do produto, bem como o acesso aos acordos de registo e de
fornecimento celebrados com o licenciado.

B — Síntese das decisões tomadas nos termos do artigo 8º do Regula-
mento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

1. Projectos de concentração em que as empresas envolvidas apresentaram
compromissos nos termos do nº 2 do artigo 8º do Regulamento das concentrações

Rewe/Meinl

A Rewe AG é a principal empresa retalhista de produtos alimentares na Alemanha, desenvolvendo
igualmente actividades na Áustria através da sua sucursal BML (“Billa”). A Julius Meinl AG (Meinl)
representa a quarta maior cadeia de venda a retalho de produtos alimentares na Áustria. A operação
englobava o mercado retalhista de produtos alimentares e vários mercados de abastecimento de bens de
consumo corrente na Áustria.

ARewe/Billa era já o principal operador na Áustria. Além disso, a Rewe/Billa possui vantagens específicas
em relação aos seus concorrentes, como a sua posição de liderança no mercado numa importante região da
Áustria Oriental, representando a empresa a melhor cadeia de grandes estabelecimentos de venda caracteri-
zados por uma elevada produtividade e detendo igualmente uma forte posição nos centros urbanos, para além
das vantagens inerentes à sua organização centralizada. A Comissão concluiu que a operação conduziria a
uma posição dominante no mercado retalhista de produtos alimentares na Áustria. Ainvestigação empreen-
dida pela Comissão revelou igualmente que, em média, 29% do volume de negócios dos fornecedores de-
penderia das suas vendas à Rewe/Billa/Meinl, sendo identificado um grau de dependência mais elevado em
relação a certas categorias de produtos. A concentração projectada teria igualmente conduzido à criação de
posições dominantes em diversos mercados de abastecimento.

As partes apresentaram compromissos destinados a dissipar as preocupações da Comissão quanto ao
acordo, tanto no que respeita às vendas retalhistas como em termos de abastecimento. Na sequência dos
compromissos assumidos, a Rewe/Billa adquiriu apenas 34% das actividades de venda retalhista de
produtos alimentares da Meinl, tendo-se igualmente comprometido a não adquirir quaisquer
estabelecimentos para efeitos de venda a retalho de produtos alimentares na Áustria Oriental. Em
consequência dos compromissos assumidos, a Rewe/Meinl não reforçará a forte posição que detém
actualmente e a Meinl manter-se-á como concorrente no mercado. Além disso, a redução da quota no
mercado de venda retalhista atenuará igualmente, em grande medida, a maior dependência dos
fornecedores face aos mercados de abastecimento.

A Comissão concluiu que os compromissos impedirão a criação de uma posição dominante no mercado
retalhista austríaco, bem como a criação ou o reforço de posições dominantes em nove mercados
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austríacos de abastecimento de bens de consumo corrente, tendo consequentemente autorizado a
operação de concentração.

Danish Crown/Vestjyske Slagterie

A Danish Crown e a Vestjyske Slagterier são, respectivamente, a primeira e a segunda maior cooperativa
dinamarquesa no sector dos matadouros. A concentração dará origem ao maior matadouro de suínos a
nível europeu. A entidade resultante da concentração controlará quatro outras cooperativas
dinamarquesas na indústria da carne. A investigação da Comissão concluiu que a operação teria
conduzido à criação de uma posição dominante no mercado de aquisição de suínos vivos para abate e à
criação de uma posição dominante duopolística, juntamente com outra grande cooperativa dinamarquesa
no sector dos matadouros, no mercado da carne de suíno fresca vendida através de supermercados, bem
como à criação de uma posição dominante no mercado de subprodutos de matadouro.

As partes apresentaram seis compromissos que, considerados na sua globalidade, suprimiam todos os
problemas do ponto de vista da concorrência. Em primeiro lugar, os agricultores/membros da Danish
Crown/Vestjyske Slagterir disporão futuramente da possibilidade, mediante aviso prévio, de fornecer
15% da sua produção semanal a outros matadouros que não a entidade resultante da concentração
(actualmente, os membros estão sujeitos a uma obrigação de fornecimento exclusivo). Em segundo lugar,
renunciou-se à cotação semanal dos preços de suínos no âmbito da associação comercial dinamarquesa
de cooperativas no sector dos matadouros. Em terceiro lugar, as partes acordaram dissolver o regime de
co-propriedade na empresa de exportação ESS-Food em que duas outras cooperativas dinamarquesas
detinham participações minoritárias. Em quarto lugar, as partes asseguraram que as restantes duas
cooperativas dinamarquesas receberiam o valor total da sua participação na empresa activa no sector da
transformação e venda de tripas para charcutaria, caso decidissem retirar-se desta empresa. Por último,
as partes comprometeram-se a vender a um terceiro um matadouro e a vender uma parte da sua
participação na empresa que opera no sector dos subprodutos de matadouro, suficiente para garantir que
não a controlem.

Exxon/Mobil

Ambas as empresas desenvolvem actividades em toda a cadeia do petróleo e do gás, desde a exploração
até à venda a retalho de carburantes. Na sua versão inicialmente notificada, a operação teria criado ou
reforçado posições dominantes em oito mercados respeitantes ao gás natural, aos carburantes e
combustíveis para aviação em diversos países. A fim de eliminar as graves preocupações no plano da
concorrência em todos os mercados afectados, as partes apresentaram compromissos que foram aceites
pela Comissão.

No mercado da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e de gás natural, a
investigação de mercado dissipou as dúvidas iniciais manifestadas pela Comissão, uma vez que as
denominadas “supergrandes” continuariam a defrontar-se com condicionalismos concorrenciais por parte
de empresas petrolíferas mais pequenas e das autoridades locais em cujo território eram detectadas
jazidas de gás e de petróleo, que não dispunham, por conseguinte, de qualquer incentivo no sentido de
autorizarem as empresas petrolíferas a restringir a produção. De igual forma, no que se refere ao mercado
da tecnologia de liquefacção do gás, a Comissão concluiu que, não obstante as fortes posições da Exxon
e da Mobil em termos de patentes relativas às tecnologias alternativas de GTL (laser a gás), a operação
não daria origem a uma posição dominante. No que respeita ao mercado de transporte por grosso de gás
natural nos Países-Baixos, o facto de a Exxon deter uma participação de 25% na Gasunie, a empresa
neerlandesa de venda por grosso e com posição dominante no mercado, teria impedido a Mobil de
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concorrer com a Gasunie após a concentração. A fim de dissipar as preocupações nesta matéria, as partes
comprometeram-se a alienar a divisão de comercialização neerlandesa da Mobil, juntamente com os
contratos de fornecimento e transporte conexos. Em relação ao transporte por grosso de longa distância
de gás natural na Alemanha, a operação teria reforçado o oligopólio ou as posições dominantes únicas
existentes, uma vez que a Exxon já controlava a BEB e a Thyssengas, sendo tanto a Exxon como a Mobil
accionistas da Ruhrgas. As partes acordaram assim alienar a participação da Exxon na Thyssengas e
renunciar aos direitos de voto maioritários na Erdgas Münster, o único concorrente potencial. No que se
refere ao armazenamento de gás natural no sul da Alemanha, a Ruhrgas detém uma posição dominante
neste mercado, a qual seria reforçada, uma vez que a Mobil dispõe de direitos de concessão que poderiam
ser transformados em infra-estruturas de armazenamento. As partes propuseram alienar a participação da
Mobil até um determinado nível, ao preço de mercado. No que se refere aos óleos de base do Grupo I
no EEE, sector em que a nova entidade passaria a ter uma posição dominante, as partes propuseram
alienar determinadas actividades ou renunciar ao seu controlo mediante a celebração de contratos de
locação a longo prazo. Nos mercados de distribuição de carburante na Alemanha, Áustria, Países Baixos,
Luxemburgo, Reino Unido e nas auto-estradas francesas com portagem, a operação teria igualmente
criado ou reforçado uma posição dominante, atendendo aos vínculos estruturais e em matéria de
participações existentes entre as partes no âmbito da ARAL. As partes comprometeram-se a dissolver a
parte correspondente aos carburantes da empresa comum entre a BP/Mobil e a abandonarem a ARAL.
No sector de lubrificantes para motores de avião a nível mundial, as partes propuseram alienar as
actividades da Exxon neste domínio, uma vez que ambas detinham, separadamente, uma quota de
mercado superior a 40%. Por último, no que se refere ao mercado de lubrificantes para motores de avião
no aeroporto de Gatwick, a nova entidade passaria a ter uma posição dominante no mercado de
abastecimento e a controlar parte da infra-estrutura essencial. As partes propuseram alienar a sua
participação nalgumas das condutas relevantes.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Esta operação, tal como inicialmente notificada, teria criado posições dominantes em dois mercados: em
primeiro lugar, no mercado de transporte de gás natural bruto por gasodutos submarinos que ligam as
jazidas situadas sob a plataforma continental britânica (zona meridional do mar do Norte) ao continente
britânico e, em segundo, no mercado de tratamento do gás natural nas instalações em terra no Reino
Unido que servem a zona meridional do mar do Norte. Em ambos os mercados a nova entidade passaria
a controlar o acesso à infra-estrutura necessária, em detrimento dos proprietários de novas jazidas de gás,
o que lhe permitiria assim controlar as condições em que este gás seria comercializado. No intuito de
dissipar estas preocupações, a BPAmoco aceitou alienar algumas das suas participações nos gasodutos e
nas instalações de tratamento. Em consequência dessas cessões, a posição da BPAmoco continuaria a ser
semelhante à prevalecente antes da concentração.

Telia/Telenor

A Telia e a Telenor são os antigos operadores nacionais das redes telefónicas na Suécia e na Noruega,
respectivamente, prestando ambas as empresas toda a gama de serviços de telecomunicações nos seus
países e noutras regiões, nomeadamente na área nórdica. Ambas desenvolvem actividades em toda a
gama de serviços de telefonia e serviços conexos, bem como no âmbito da distribuição retalhista de
serviços de televisão e mercados conexos. Todas as actividades comerciais de ambas as partes passariam
a estar sob o controlo de uma nova empresa em que os Governos sueco e norueguês deteriam uma
participação de 60 % e 40%, respectivamente.
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A Comissão considerou que a concentração, tal como inicialmente notificada, teria reforçado posições
dominantes nos seguintes mercados:

— Diversos mercados de serviços de telecomunicações e serviços conexos na Suécia e na Noruega,
nomeadamente os mercados de serviços de telefonia fixa comutada (chamadas locais, longa distância
e internacionais); telefonia móvel; comunicações de dados de empresas; acesso à Internet;
distribuição PPCA e listas telefónicas locais.

— Mercado irlandês da telefonia móvel, em que a entidade resultante da concentração passaria a deter
o controlo sobre os únicos dois operadores activos neste mercado.

— Vários mercados de serviços de televisão nórdicos, suecos e noruegueses, nomeadamente os
mercados de distribuição retalhista de serviços de televisão; aquisição de conteúdos; aquisição por
grosso de direitos de conteúdos; capacidade de transposição por satélite e tecnologia de codificação
e descodificação de sinais de televisão.

No intuito de superar estas preocupações, a partes acordaram proceder a uma série de alienações. Em
primeiro lugar, propuseram alienar as actividades em sobreposição no domínio dos serviços de
telecomunicações (ou seja, venda das actividades desenvolvidas na Suécia que eram propriedade da
Telenor e das actividades desenvolvidas na Noruega propriedade da Telia). Deste modo, a nova entidade
não disporia de uma base de clientela mais extensa do que a detida anteriormente pela Telenor a título
individual, pelo que os novos adquirentes poderiam obter uma posição mais forte nos mercados sueco e
norueguês. Em segundo lugar, uma das partes alienará a sua participação num dos actuais operadores
irlandeses de telefonia móvel. Em terceiro lugar, comprometeram-se a alienar as suas participações nas
redes de televisão por cabo na Suécia e na Noruega e a adoptar um conjunto de medidas destinadas a
introduzir a desagregação das linhas de assinantes (LLU) em ambos os países, assegurando deste modo
que a entidade resultante da concentração não será a única empresa a dispor do acesso aos utilizadores
finais de serviços de telecomunicações na região nórdica. Por último, o futuro adquirente das redes de
televisão por cabo da Telia e da Telenor estará em boas condições de prestar serviços tradicionais e de
valor acrescentado através das referidas redes de televisão por cabo.

De um ponto de vista processual, a Comissão admitiu que as empresas notificantes se defrontavam com
condicionalismos acrescidos e excepcionais na apresentação dos compromissos propostos, devido
nomeadamente ao facto de o seu projecto de concentração inicial ter sido autorizado pelos Parlamentos
sueco e norueguês. Por conseguinte, a título excepcional, a Comissão aceitou tomar em consideração os
compromissos propostos, muito embora tivessem sido apresentados uma semana após o termo do prazo
legal para o efeito.

Sanitec/Sphinx

A Sanitec Ltd Oyj Abp (“Sanitec”) é uma empresa finlandesa que desenvolve actividades a nível da
concepção, produção e comercialização de produtos e equipamentos sanitários a nível mundial. A
empresa visada pela operação é a empresa neerlandesa NV Koninklijke Sphinx Gustavsberg (“Sphinx”),
que também opera no sector dos equipamentos sanitários.

Os mercados em que foram identificadas sérias repercussões em termos de concorrência efectiva
prendiam-se com os produtos sanitários de porcelana, banheiras e portas de chuveiro nos países nórdicos,
designadamente Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Islândia. Eram igualmente afectados outros
Estados-Membros, como por exemplo os países do Benelux, a Alemanha e a França.
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A Comissão considerou que a operação notificada daria origem ao reforço de uma posição dominante
das partes no mercado de equipamentos sanitários de porcelana ou, alternativamente, nos mercados de
sanitas, autoclismos e lavatórios. Além disso, criaria uma posição dominante nos mercados nórdicos de
banheiras, tanto a nível nacional como regional. No que respeita às portas de chuveiro, a Comissão
concluiu que a operação teria conduzido ao reforço de uma posição dominante na Noruega ou,
alternativamente, à criação de uma posição dominante nos países nórdicos. A entidade resultante da
concentração passaria a ter uma quota que corresponderia até 90% do mercado. Além disso, não
prevalecia qualquer poder negocial efectivo do lado da procura, a presença de outros concorrentes nos
países nórdicos era negligenciável, tendo sido igualmente identificada uma forte fidelidade em relação
à marca em causa.

Na sequência das graves preocupações manifestadas pela Comissão no plano da concorrência no decurso
das suas averiguações, a Sanitec propôs a alienação global de todas as actividades da Gustavsberg e da
respectiva marca comercial a fim de solucionar os problemas concorrenciais que se colocavam nos países
nórdicos. Uma importante característica destes compromissos consistiu no facto de que, muito embora
a Comissão não tivesse detectado problemas do ponto de vista da concorrência no que se refere às
torneiras e misturadoras enquanto tal, a possibilidade de um adquirente potencial vir igualmente adquirir
estas actividades foi considerada importante para assegurar a viabilidade das actividades a alienar. A
opção quanto à aquisição das actividades no sector das torneiras e misturadoras garantiria que o
adquirente estaria em condições de propor a gama plena de produtos, concorrendo assim globalmente
com a Sanitec no mercado nórdico.

Allied Signal/Honeywell

A fusão entre estas duas grandes empresas norte-americanas teria conduzido à criação ou ao reforço de
uma posição dominante em diversos mercados na área dos produtos aviónicos (isto é, produtos que se
encontram normalmente nas cabinas de voo, tal como o equipamento de comunicação e navegação de
uma aeronave). A Comissão centrou as suas investigações no mercado mundial de produtos aviónicos
para aplicações comerciais, uma vez que não se registaria qualquer impacto significativo a nível do EEE
no que se refere aos produtos aviónicos fornecidos para os sectores espacial e da defesa, ao invés do que
sucede nos Estado Unidos.

As actividades sobrepostas das empresas teriam implicado um risco de criação de uma posição
dominante no EEE em relação aos denominados “sistemas anticolisão de bordo (ACAS)”, bem como no
sector dos radares para helicópteros civis. Além disso, a nova entidade ficaria em condições de reforçar
a sua actual posição dominante no mercado de “sistemas sinalizadores de obstáculos” (TAWS). Por outro
lado, em relação à próxima geração de «sistemas anti-risco integrados» (IHAS), considerou-se que a
conjugação das vantagens da Honeywell no sector da engenharia com a tecnologia TAWS da Allied
Signal permitiria à nova entidade vedar o acesso a novos concorrentes no mercado IHAS, caso a
tecnologia TAWS deixasse de estar disponível para terceiros. Uma outra questão analisada pela
Comissão incidia sobre os eventuais efeitos de gama resultantes da operação, nomeadamente a
possibilidade de associar propostas relativas a produtos aviónicos e não aviónicos.

Os compromissos propostos consistiam na alienação das actividades das partes em sobreposição no
sector do ACAS da Honeywell e das actividade no sector dos radares para helicópteros civis da Allied
Signal. No que diz respeito aos TAWS, as partes aceitaram fornecer a terceiros todas as especificações
de interface, a fim de os novos fornecedores de TAWS poderem assegurar a instalação dos seus produtos
nas aeronaves equipadas com outros produtos aviónicos das partes. No atinente aos IHAS, prevalecerá
uma obrigação no sentido de fornecer a terceiros a tecnologia conexa, bem como os dados relativos à
interface, para que estes possam continuar a desenvolver produtos com base nesta tecnologia
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fundamental da Allied Signal. As partes comprometeram-se igualmente a não praticar uma política activa
de venda combinada de produtos aviónicos e não aviónicos.

A Comissão realizou a sua investigação em estreita cooperação com o Ministério da Justiça dos EUA.
O referido ministério impôs a realização de outras alienações no que respeita a determinados produtos
aviónicos destinados a aplicações militares e aeroespaciais, que não foram abrangidos pelo âmbito de
investigação da Comissão.

2. Projectos de concentração declarados incompatíveis com o mercado comum nos
termos do nº 3 do artigo 8º do Regulamento das concentrações

Airtours/First Choice (82)

Esta proposta prendia-se com uma oferta de aquisição hostil da First Choice plc. pela Airtours plc. Trata-
se de duas empresas britânicas cujas actividades principais são desenvolvidas no domínio das viagens
organizadas — designadamente fornecimento de viagens organizadas no estrangeiro — exploração de
voos charter e agências de viagem. Após uma análise preliminar, a Comissão concluiu que a operação
proposta conduziria à criação de uma posição dominante colectiva entre a entidade resultante da
concentração e dois outros importantes fornecedores verticalmente integrados que se manteriam no
mercado das viagens organizadas (a saber, a Thomson e a Thomas Cook). O mercado afectado
correspondia ao fornecimento a clientes britânicos de viagens organizadas no estrangeiro para destinos
próximos, nomeadamente as viagens que envolviam, no máximo, um tempo de voo de aproximadamente
4 horas a partir do Reino Unido.

A Airtours e a First Choice são, respectivamente, o segundo e o quarto maiores fornecedores deste tipo
de viagens aos consumidores britânicos. A Comissão considerou que este mercado denotava já um
elevado grau de concentração, fornecendo os quatro grandes operadores cerca de 80% de todas as
viagens organizadas, desenvolvendo igualmente importantes actividades a nível da distribuição (todas as
empresas em causa dispunham de uma rede de agências de viagens) e a nível da exploração de voos
charter. Além disso, os fornecedores deviam definir a sua capacidade (número de voos, quartos de hotel,
etc.) muito antes da sua venda (com uma antecedência de um ano, por vezes), sendo os posteriores
ajustamentos à luz da procura muito onerosos. O mercado era igualmente transparente, dispondo os
concorrentes de fácil acesso a informações sobre as decisões de capacidade dos fornecedores, preços,
etc., dado que vendiam mutuamente as viagens organizadas e repartiam entre si, em certa medida, a
capacidade das suas companhias aéreas. Em consequência, a concorrência era já bastante ténue e os
inúmeros pequenos operadores não podiam concorrer de forma efectiva com os grandes fornecedores,
uma vez que se defrontavam com importantes entraves à expansão, designadamente a necessidade de
um operador de viagens organizadas com uma determinada dimensão ter de proceder à sua integração
com uma agência de viagens e/ou consagrar-se à exploração de companhias aéreas. A redução do número
de grandes operadores de quatro para três na sequência da operação conferiria, na opinião da Comissão,
uma maior margem de manobra aos grandes operadores a nível da coordenação das suas actividades,
nomeadamente em termos de capacidade, no intuito de evitar um excesso de capacidade no mercado e
a consequente necessidade de todos os operadores reduzirem drasticamente os preços a fim de evitarem
prejuízos.
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Praticamente no termo do prazo de três meses previsto na regulamentação para o efeito, a Airtours propôs
compromissos destinados a superar as preocupações da Comissão, baseados na alienação de
determinadas actividades no sector das viagens organizadas. Os compromissos foram analisados e
objecto de consultas junto de terceiros, mas foram considerados insuficientes para eliminar a posição
dominante. Em especial, do ponto de vista da concorrência não satisfaziam a necessidade de o eventual
terceiro que adquirisse estes activos dispor de um canal de distribuição adequado para as suas viagens
organizadas que não dependesse das partes. Posteriormente, findo o prazo autorizado, a Airtours
apresentou um novo conjunto de compromissos. No entanto, a Comissão considerou que não havia
quaisquer circunstâncias excepcionais susceptíveis de justificar a sua aceitação fora do prazo previsto
para o efeito. Além disso, não era claro se dissipariam plenamente todas as preocupações da Comissão,
nomeadamente no que respeita à distribuição. Consequentemente, a Comissão decidiu que a
concentração devia ser proibida.

C — Decisões nos termos do nº 4 do artigo 2º do Regulamento das
concentrações (empresas comuns) (83)

BT/AT&T (Processo nº JV 15)

Em 30 de Março de 1999, a Comissão aprovou, mediante condições, uma operação que consistia na
criação de uma empresa comum pela BT (o quinto maior operador de telecomunicações à escala mundial
em termos de volume de negócios) e pela AT&T (o segundo maior operador) (84), ficando cada uma
destas empresas com uma participação de 50%. A empresa comum prestaria uma vasta gama de serviços
de telecomunicações globais avançados a empresas multinacionais, bem como serviços de transporte
internacional a outros operadores.

A Comissão investigou a operação em quatro mercados distintos, a saber: serviços de telecomunicações
globais, serviços de transporte internacional, serviços de telefonia vocal internacional na ligação RU-
EUA e determinados serviços no Reino Unido.

— Serviços de telecomunicações GlobaIs

A Comissão investigou a existência de eventuais estrangulamentos susceptíveis de representarem
entraves à entrada no mercado de novos operadores ou se a empresa comum beneficiaria de vantagens
que os outros operadores não poderiam obter. Em especial, analisou se a forte posição actualmente detida
pela BT na linha de assinantes (último elo entre a central local e os consumidores) no Reino Unido e/ou
a possibilidade de a empresa comum vincular os clientes aos seus serviços através da interface de
programação de aplicação (Application Programming Interface — API) poderia conduzir à criação ou
ao reforço de uma posição dominante na sequência da qual a concorrência efectiva seria entravada de
forma significativa no mercado comum. Afigurou-se que a empresa comum não estaria em condições de
actuar de forma independente dos seus concorrentes e clientes. Tal deve-se nomeadamente ao facto de
que desenvolverá actividades num mercado competitivo e em rápida expansão, cujos clientes são
empresas multinacionais sofisticadas e poderosas. Tanto os concorrentes como os clientes reagiriam a
um aumento dos preços, pelo que tais aumentos não se revelariam lucrativos para a empresa comum.
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— Serviços de transporte internacional

Na sequência da sua investigação, a Comissão concluiu que a operação em causa não conduziria à
criação nem ao reforço de uma posição dominante no domínio dos serviços de transporte internacional.
Tal deve-se à entrada no mercado de inúmeros concorrentes novos, aos volumes comparáveis de tráfego
internacional transportado por ambas as partes e pelos principais concorrentes da empresa comum, bem
como ao facto de não se verificar qualquer falta de capacidade quer nas ligações da UE, quer nas ligações
transatlânticas, devido à existência de redes pan-europeias alternativas e de cabos transatlânticos
submarinos de elevada capacidade recentemente implantados ou projectados. Não foi detectada qualquer
sobreposição significativa em termos de propriedade da capacidade, salvo no que respeita às rotas
transatlânticas. Além disso, o custo da capacidade encontra-se em rápido decréscimo.

— Serviços de telefonia vocal internacional nas ligações RU-EUA

Muito embora a capacidade detida pela empresa comum em relação aos cabos transatlânticos na sua
globalidade fosse inferior a 20% em 2000, afigurou-se que a empresa comum representaria, não obstante,
cerca de metade do tráfego bilateral entre o Reino Unido e os Estados Unidos. A Comissão deu assim
início a um investigação mais aprofundada sobre as ligações Reino Unido-EUA.

Na sequência da sua investigação, a Comissão concluiu que, em relação a estas ligações, a empresa
comum não estaria em condições de aumentar os custos dos seus concorrentes, nem de actuar de forma
independente dos seus concorrentes e clientes. Tal deve-se ao facto de inúmeros operadores, dotados da
infra-estrutura adequada, estarem autorizados a explorar estas ligações, de vários operadores terem já
começado a deter uma capacidade própria de extremo a extremo, bem como à existência de um excesso
de capacidade e ao seu custo em rápido decréscimo.

— Determinados serviços no Reino Unido

A Comissão investigou a possibilidade de a criação da empresa comum vir a reforçar a posição
dominante da BT em determinados mercados britânicos de serviços de telecomunicações. A Comissão
concluiu que o regime regulamentar, actual e futuro, a ser aplicado pela instância reguladora britânica
no sector das telecomunicações, a OFTEL, impediria a BT de adoptar qualquer comportamento deste
tipo.

Pela primeira vez numa investigação da segunda fase, a Comissão identificou áreas que suscitavam
preocupações conducentes a sérias dúvidas nos termos do nº 4 do artigo 2º do Regulamento das
concentrações. Tal prendia-se em a existência de um risco de coordenação a nível das empresas-mãe
entre a ACC, uma filial a 100% da AT&T, a BT e a Telewest, em que a AT&T, mediante a TCI, detém
uma participação de 22%, e no que respeita à distribuição dos serviços da AT&T/Unisource no Reino
Unido. A Comissão manifestou preocupações quanto ao facto de a empresa comum poder conduzir à
coordenação do comportamento concorrencial das partes. A fim de superar estas preocupações, a AT&T
propôs alienar a ACC UK. A AT&T comprometeu-se igualmente a assegurar uma separação mais
estrutural entre a AT&T e a Telewest. Além disso, a AT&T comprometeu-se a conferir a outro
distribuidor a possibilidade de distribuir os serviços da AUCS (isto é, os serviços de telecomunicações
globais prestados pela empresa AUCS, uma empresa comum entre a AT&T e a Unisource) no Reino
Unido, uma vez que a AT&T UK seria dissolvida. A Comissão declarou a concentração compatível com
o mercado comum, sob reserva da plena observância destes compromissos.
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Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel (Processo nº JV 17)

Em 21 de Maio de 1999, a Comissão Europeia autorizou a operação mediante a qual a Mannesmann e
a Bell Atlantic adquiriram o controlo conjunto da Omnitel Pronto Italia (OPI) (85). Esta operação ficou
subordinada à condição de a Olivetti se retirar do capital social da Omnitel se a oferta por ela lançada
sobre a Telecom Italia fosse coroada de êxito. Após ter analisado a notificação, a Comissão concluiu que
a operação não suscitava graves dúvidas quanto à sua compatibilidade com o funcionamento do mercado
comum e o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.

A Mannesmann AG desenvolve actividades em vários sectores industriais e em todos os domínios das
telecomunicações em geral. A Bell Atlantic opera nos sectores das telecomunicações e da informação
nos Estados Unidos e em certas regiões europeias. A OPI é um dos três operadores actualmente titulares
de uma licença que lhe permite prestar serviços de telefonia móvel em Itália. A sua rede cobre 96% do
território italiano e dispõe de 6,5 milhões de assinantes.

Aoperação não implicaria a criação de quotas de mercado superiores a 15% em qualquer mercado. Anível na-
cional e dado o facto de só a OPI desenvolver actividades em Itália, detendo aproximadamente 30% deste mer-
cado, a operação não acarretaria qualquer sobreposição entre as partes. Deste modo, a Comissão considera que
qualquer coordenação entre as empresas-mãe susceptível de resultar da presente operação seria negligenciável.

Chronopost/Correos (Processo nº JV 18)

Em 1 de Junho, a Comissão autorizou a aquisição pelo operador público espanhol dos correios, Correos
y Telégrafos (Correos), de uma participação de 50% na filial Jet Worldwide España da sociedade
francesa La Poste, no termo de um procedimento apreciado ao abrigo do nº 4 do artigo 2º do
Regulamento das concentrações (86).

A actividade exercida pela empresa comum, que passará a assumir a nova designação de “Chronopost
España, SA”, incide no transporte expresso de documentos e embalagens em Espanha. A operação
notificada consiste na celebração de um acordo por força do qual as empresas-mãe adquirem o controlo
conjunto da empresa comum. A Comissão decidiu não se opor a esta operação, declarando-a compatível
com o mercado comum, dado que não implica a criação nem o reforço de uma posição dominante, nem
uma cooperação anticoncorrencial entre as empresas-mãe.

Empresa comum Alitalia KLM (Processo nº JV 19)

Em 11 de Agosto de 1999, a Comissão decidiu não manifestar sérias dúvidas quanto à proposta de
concentração entre a Alitalia e a KLM (87). Ambas as companhias aéreas tencionavam proceder à
integração gradual das suas actividades no domínio de serviços regulares de transporte aéreo de
passageiros e de mercadorias. Nos termos do acordo celebrado entre elas, a Alitalia e a KLM actuariam
como uma entidade económica única a partir de 1 de Novembro de 1999.

Quando autorizou esta operação de concentração, a Comissão exprimiu a opinião de que as actividades
da Alitalia e da KLM eram, em grande medida, complementares pelo que não se levantavam quaisquer
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problemas de relevo do ponto de vista da concorrência. No entanto, a aliança entre a Alitalia e a KLM
suscitava preocupações no que respeita a duas ligações entre os aeroportos centrais das duas empresas:
Amesterdão-Milão e Amesterdão-Roma.

Actualmente, a Alitalia e a KLM são as únicas transportadoras aéreas que exploram estas duas ligações.
A concentração teria assim criado uma situação de monopólio nas mesmas. A fim de pôr termo a esta
situação anticoncorrencial, a Alitalia e a KLM propuseram adoptar um conjunto de medidas destinadas
a facilitar a entrada no mercado de concorrentes potenciais. Em conformidade com os seus
compromissos, a Alitalia e a KLM deverão:

— disponibilizar faixas para novos operadores em qualquer das duas ligações em causa. AAlitalia e a KLM
disponibilizarão até 224 faixas horárias semanais, o que permitirá às companhias aéreas concorrentes
explorar até 4 voos de ida e volta por dia em cada ligação, incluindo 2 voos nas horas de ponta;

— disponibilizar faixas horárias suplementares, por forma a permitir às companhias aéreas que não
exploram actualmente quaisquer das ligações com destino a Amesterdão, Milão ou Roma, efectuar
uma escala num destes aeroportos e prosseguir os voos com destino a um dos restantes dois
aeroportos. Tal aumentará de forma significativa o número de companhias aéreas que poderão tirar
partido destes compromissos para penetrarem nas ligações Amesterdão-Milão e Amesterdão-Roma
através da sua conexão com a respectiva rede existente. Para o efeito, a Alitalia e a KLM
disponibilizarão até 112 faixas horárias semanais;

— reduzir a frequência dos seus voos nas ligações Amesterdão-Milão e/ou Amesterdão-Roma aquando da
entrada em actividade de um novo operador. Esta redução deverá ser equiparável ao número de voos da
nova companhia aérea, até um nível máximo de 40% dos voos assegurados pela Alitalia e KLM;

— celebrar acordos «interline» com o novo operador;

— conferir aos novos operadores a oportunidade de participarem nos programas de «Passageiro
Frequente»;

— abster-se de vincular as agências de viagens e as empresas em Itália e nos Países Baixos,
respectivamente, às companhias aéreas em causa através de sistemas de fidelidade ou outros sistemas
de descontos;

— assegurar que, após a penetração de uma companhia aérea concorrente nas ligações em causa, o
primeiro ecrã do sistema informatizado de reserva (SIR) não seja preenchido com os voos da aliança
(por exemplo, mediante a afixação dos voos da aliança numa só linha). Os consumidores serão
informados das modalidades exactas em matéria de partilha de códigos.

Skandia/Storebrand e Pohjola (Processo n°JV 21)

Em 17 de Agosto de 1999, a Comissão aprovou a criação de uma empresa comum entre o grupo
segurador sueco Skandia, o grupo segurador norueguês Storebrand e o grupo segurador finlandês Pohjola
tendo em vista o estabelecimento de um novo prestador pan-nórdico de serviços de seguro não-vida.

A Skandia, a Storebrand e a Pohjola transferiram as suas actividades e as suas carteiras no sector do
seguro não vida para a empresa comum, que se encontra estabelecida na Suécia e opera na Noruega e
na Finlândia através de sucursais.
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A operação tem repercussões sobretudo nos diversos mercados de fornecimento de seguros não-vida na
Suécia, Noruega e Finlândia. No entanto, salvo uma excepção, o aumento da quota em cada um dos
mercados foi limitado, existindo outros grandes operadores que asseguram uma concorrência efectiva.
A excepção é a Noruega, onde a Skandia tinha uma presença significativa no mercado através da Vesta,
sua filial a 100%.

As quotas de mercado combinadas da Storebrand e da Vesta na Noruega eram de molde a suscitar graves
preocupações por parte da Comissão. No entanto, foram apresentados compromissos à Comissão
relativamente à alienação da Vesta que dissiparam de forma satisfatória as suas preocupações na matéria.

A Comissão examinou também se havia um risco considerável de a criação da empresa comum conduzir
a uma coordenação entre as empresas-mãe no que se refere às suas actividades no domínio dos seguros
de vida na Suécia, Noruega e Finlândia, tendo concluído que tal não era provável.

A Comisão concluiu, por conseguinte, que a operação não levantava preocupações do ponto de vista da
concorrência no mercado comum nem no EEE, pelo que decidiu não se opor à operação, declarando-a
compatível com o mercado comum e com o funcionamento do Acordo EEE.

Fujitsu/Siemens (Processo nº JV 22)

Em 30 de Setembro de 1999, a Comissão Europeia decidiu autorizar a criação de uma empresa comum
entre a Fujitsu e a Siemens (88). A operação objecto da referida decisão visa reunir as actividades das
duas empresas na Europa com vista a desenvolver, produzir e vender material informático e produtos
conexos, incluindo PC, computadores portáteis, estações de trabalho, servidores e sistemas de
armazenamento. A Comissão examinou a operação nos termos do Regulamento das concentrações (89)
e, mais especificamente, nos termos do nº 4 do seu artigo 2º, que prevê que, na medida em que uma
empresa comum tem por objecto ou efeito a coordenação do comportamento concorrencial das
empresas-mãe, esta coordenação deve igualmente ser apreciada de acordo com os critérios enunciados
no artigo 81º do Tratado CE.

A Comissão procurou determinar se esta operação criaria ou reforçaria uma posição dominante nos
mercados em que a empresa comum exercerá as suas actividades. Atendendo às quotas de mercado das
empresas-mãe e à presença de poderosos concorrentes em todos estes mercados, a Comissão concluiu
que era possível afastar a possibilidade de um risco deste tipo. Por outro lado, a Comissão apenas
detectou efeitos em matéria de coordenação entre as duas empresas-mãe no que respeita ao mercado de
postos de trabalho para o sector financeiro. Estes últimos são utilizados no sector bancário. São
compostos por caixas automáticas e distribuidores de notas, ligados a um computador central. No intuito
de dissipar as graves dúvidas quanto à concorrência neste mercado específico, a Siemens assumiu o
compromisso de alienar a Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, uma filial que opera
neste sector, em conformidade com as condições negociadas com a Comissão. Trata-se do primeiro caso
de uma concentração em que uma das partes notificantes assumiu, na primeira fase da investigação (90),
um compromisso no sentido de proceder à cessão de uma filial presente num mercado susceptível de dar
origem a uma coordenação entre as empresas-mãe.
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Este compromisso demonstra a importância que a Comissão atribui à análise da criação de empresas
comuns, nos termos do nº 4 do artigo 2º do Regulamento das concentrações. Esta análise da coordenação
do comportamento concorrencial das empresas-mãe nos mercados potenciais, conforme definidos no nº 4
do artigo 2º, foi realizada com base nos critérios enunciados no nº 1 do artigo 2º, atendendo à estrutura
dos mercados em causa e à posição das partes nestes mercados. A Comissão autorizou, por conseguinte,
a operação de concentração, na condição de a empresa em causa respeitar plenamente este compromisso.

Telefónica/Portugal Telecom/médi Telecom (Processo nº JV 23)

Em 17 de Dezembro de 1999, a Comissão autorizou a Telefónica InterContinental e a Portugal Telecom
Internacional a adquirirem o controlo conjunto da Médi Telecom, o segundo operador titular de uma
licença de telefonia móvel no Reino de Marrocos (91). Nos termos do acordo, a Telefónica
Intercontinental e a Portugal Telecom Internacional adquirem 69% do capital social da Médi Telecom.
Os restantes accionistas são grupos de investimento e grupos industriais locais.

A Telefónica e a Portugal Telecom são, respectivamente, os operadores históricos em Espanha e Portugal.
Prestam a gama completa de serviços de telefonia às empresas e aos particulares. A Médi Telecom foi
criada para encetar e explorar actividades no domínio das telecomunicações móveis celulares em
Marrocos. Será o segundo operador que assegurará a prestação destes serviços, em concorrência directa
com o operador histórico, o único operador autorizado até à data a desenvolver actividades nesse
mercado. A prestação de serviços de telecomunicações móveis pela Médi Telecom será circunscrita ao
território de Marrocos. A Comissão concluiu que a operação não criará, nem reforçará uma posição
dominante no mercado marroquino (em que a Comissão não detém qualquer competência para proceder
a uma análise ao abrigo das regras comunitárias da concorrência), nem em qualquer outro mercado de
definição mais lata. De igual forma, não conduzirá a uma cooperação anticoncorrencial entre as
empresas-mãe que transcenda o âmbito de um acordo geral existente em matéria de cooperação,
notificado à Comissão em 1997.

Bertelsmann/Planeta/BOL Spain (Processo nº JV 24)

Em 3 de Dezembro de 1999, a Comissão autorizou uma operação de concentração entre a Bertelsmann
AG e a Planeta Corporación SRL (92). Através desta operação, as partes obtiveram o controlo conjunto
da Books On-Line Ibérica, SA (BOL Spain). A operação não conduziu à criação, nem ao reforço de uma
posição dominante.

As partes concentrarão as suas actividades de venda em linha de livros em castelhano e outras línguas
oficialmente reconhecidas em Espanha na BOL Spain. Para o efeito, a Planeta adquiriu uma participação
de 50% na BOL Spain, que antes da operação era uma filial a 100% da Bertelsmann.

Muito embora as partes desenvolvam actividades nos mercados de venda de livros à distância e através
da Internet em Espanha, não detêm uma posição dominante nestes mercados. Não foram detectados
quaisquer indícios quanto a uma eventual coordenação neste ou noutros mercados.

A investigação da Comissão revelou que, tendo em conta a posição das partes no mercado, não era de
prever a existência de quaisquer incentivos no sentido de uma coordenação no mercado de edição de
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livros em Espanha. A presença da Bertelsmann neste mercado é negligenciável, não detendo a Planeta
uma posição dominante no mesmo. Além disso, os mercados de venda de livros à distância ou através
da Internet são mercados emergentes, representando ainda uma parte muito ínfima do mercado global
das vendas de livros em Espanha. A BOL Spain assume uma importância comercial negligenciável para
as suas empresas-mãe no que respeita às suas actividades a montante. Por último, não existem quaisquer
disposições que impeçam a BOL Spain de comercializar e vender livros de outras editoras.
Consequentemente, não serão criados quaisquer incentivos com vista a uma coordenação entre as
empresas-mãe em consequência desta operação de concentração.

Sony/Time Warner/CdNow (Processo nº JV 25)

Em 21 de Dezembro de 1999, a Comissão Europeia autorizou a aquisição da CDNow, um retalhista em
linha de produtos no sector da música, vídeos e outros produtos conexos no sector recreativo, pela Time
Warner e pela Sony. A CDNow tornou-se uma filial do novo grupo Holdco, que é controlado em conjunto
pela Time Warner e pela Sony (93). A quota da CDNow no mercado em que opera é reduzida, tal como
as detidas pela Time Warner e Sony. A nível horizontal, por conseguinte, a operação não conduzirá à
criação, nem ao reforço de uma posição dominante. Também não alterará a situação concorrencial do
ponto de vista vertical, uma vez que a Time Warner e a Sony continuarão a ter de vender os seus produtos
no sector da música e dos vídeos através de outros distribuidores independentes e retalhistas no EEE e
a nível mundial. A operação também não conduzirá à coordenação do comportamento concorrencial da
Sony e da Time Warner.

Freecom/Dangaard holding (Processo nº JV 26)

A Comissão aprovou a criação de uma empresa comum entre as empresas alemãs BHS Holding GmbH
& CoKG/debitel AG e as empresas dinamarquesas Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS (94). As
empresas-mãe transferiram para a empresa comum as suas actividades no domínio grossista (FreeCom
GmbH e Dangaard Holding AS) no sector de aparelhos de telecomunicações móveis, especialmente
telemóveis, e serviços conexos de valor acrescentado (por exemplo, serviços «hot-line» e de reparação,
implementação de programas de promoção para retalhistas e «packaging» para retalhistas). A operação
permite à empresa comum oferecer aos seus clientes uma estrutura empresarial pan-europeia e defrontar
melhor a crescente concorrência por parte dos operadores de rede e dos prestadores de serviços em
termos de introdução de telemóveis no mercado.

A Comissão, muito embora considerasse que não era estritamente necessário definir de forma
pormenorizada o mercado do produto relevante, considerou a venda por grosso e a prestação de serviços
conexos de valor acrescentado como dois mercados distintos. Quanto à questão de saber se o mercado
geográfico assumia uma dimensão correspondente à UE ou uma dimensão nacional considerou que podia
ser deixada em aberto. A FreeCom encontra-se bem implantada no mercado alemão, enquanto a
Dangaard detém uma forte posição nos mercados escandinavos e na Suíça. Por conseguinte, as
actividades das duas empresas eram, em grande medida, complementares do ponto de vista geográfico.
Na Alemanha, país em que se verificava uma sobreposição das actividades das partes, a quota de
mercado cumulada da empresa comum no mercado grossista não excedia 15%.

A Comissão concluiu que a operação não conduziria à criação de uma posição dominante, nem a uma
cooperação anticoncorrencial entre as empresas-mãe.
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D — Decisões da Comissão

1. Decisões relativas aos 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
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Processo Designação Data da JO Data de 
decisão publicação

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES (CISÃO) 6.1.1999 C 39/13 13.2.1999

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25/18 30.1.1999

IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68/10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109/3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32/6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92/10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42/9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73/8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90/5 31.3.1999

IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52/8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69/17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62/8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64/2 6.3.1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63/4 5.3.1999

IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56/15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG 15.2.1999 C 122/19 4.5.1999
SPRINGER

IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 102/9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80/7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72/6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO — WAVIN 26.2.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208/4 22.7.1999

IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107/4 16.4.1999
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IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76/13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74/6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69/16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120/20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK/CARLSON/ 8.3.1999 C 102/9 13.4.1999
THOMAS COOK

IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130/7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88/8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER 15.3.1999 C 97/7 9.4.1999
BENZ TRANSPORTATION

IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117/4 29.4.1999

IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120/21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109/2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304/4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130/8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK — BEECK/HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND 6.4.1999 C 139/4 19.5.1999
COMMUNICATIONS

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL 7.4.1999 C 208/3 22.7.1999
(ver CECA.1292)

IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127/3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1467 ROHM AND HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137/7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143/6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145/4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143/7 21.5.1999

IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999
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IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203/10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133/5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152/3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130/9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA 5.5.1999 C 148/4 28.5.1999
MADRID/INDRA

IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263/6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176/11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155/6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186/8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183/3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206/19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31.5.1999 C 298/10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205/3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1362 BAY WA AG/RWA 3.6.1999 C 191/7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237/4 20.8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190/5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137/4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211/15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (ver também CECA.1309) 21.6.1999 C 236/5 19.8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999

IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241/8 26.8.1999



226 APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NA UNIÃO EUROPEIA

29.° REL. CON. 1999

IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF/SAGA 25.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228/12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227/19 10.8.1999

IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS/MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208/4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162/5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214/7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227/18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328/7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (ver IV/CECA.1310) 15.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 22.7.1999 C 228/12 11.8.1999
CORPORATION/AAS

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290/2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTA MOTOR/TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227/19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225/12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ/SCA 23.7.1999 C 264/18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT 30.7.1999 C 278/4 1.10.1999
PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS

IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262/6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287/3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256/5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241/8 26.8.1999

IV/M.1616 ANTÓNIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO 3.8.1999 C 306/37 23.10.1999
SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO

IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255/3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245/29 28.8.1999

IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275/7 29.9.1999

IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999

IV/M.1378 HOECHST/RHÔNE-POULENC 9.8.1999 C 254/5 7.9.1999
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IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/ÖHMAN 11.8.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17.8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292/3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20.8.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20.8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 25.8.1999
SCOTLAND TRUST BANK

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26.8.1999 C 285/6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26.8.1999

IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (ver também IV/CECA.1313) 26.8.1999 C 5/9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 26.8.1999
SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332/14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263/3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT 8.9.1999 C 278/5 1.10.1999
RADIO HOLLAND

IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347/7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278/4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278/6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282/3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA/BANCA DELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278/5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER 13.9.1999
WASSERBETRIEBE

IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266/4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999

IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES 23.9.1999 C 287/3 8.10.1999
VAN LEER

IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323/11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319/6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285/4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322/5 10.11.1999

IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1689 NESTLÉ/PILLSBURY/HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316/9 4.11.1999
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IV/M.1694 EMC/DATA GENERAL 6.10.1999 C 347/6 3.12.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB- 15.10.1999
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT

IV/M.1702 VEDIOR/SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351/37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326/11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353/5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324/10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9/12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9/10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED 9.11.1999 C 5/7 8.1.2000
C. TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE

IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTA LLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS 10.11.1999 C 357/5 9.12.1999
OHRA

IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11/4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS/PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4/10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9/8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD (MARMORANDUM)/ 29.11.1999 C 7/2 11.2.2000
NESTE CHEMICALS

IV/M.1761 TOYOTA MOTOR/TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999
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IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999

IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7/2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORA ENSO/METSÄLIITTO/JV 3.12.1999

IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND 6.12.1999 C 4/10 7.1.2000
CHILLED FOODS

IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN/BFG BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11/6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21/26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE STORES 17.12.1999 C 13/4 18.1.2000

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF RETAIL 17.12.1999 C 21/26 25.1.2000
AND BANKING SYSTEMS

IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/INGERSOLL- 22.12.1999
DRESSER PUMP

IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5/7 8.1.2000

Processo Designação Data da J.O. Data de
decisão publicação

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5/4.2000*

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9/12.1999*

JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1999

JV 26 FreeCom/Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

* Comunicação referindo que a decisão tinha sido adoptada.
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Processo Designação Data da J.O. Data de 
decisão publicação

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170/4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167/5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227/22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259/9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 Ainda não publicada

1.2. Decisões nos termos do artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999 C 67 9.3.2000

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefónica/Portugal Telecom/Médi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.4.2000

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

Processo Designação Data da decisão

CECA 1268 Usinor/Cockerill 4.2.1999

CECA 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

CECA 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

CECA 1310 British Steel/Hoogovens - 15.7.1999

CECA 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

CECA 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

CECA 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

CECA 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

CECA 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Decisões relativas ao artigo 66º do Tratado CECA
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E — Comunicados de imprensa

1. Decisões relativas aos 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

Referência Data Assunto

IP/99/8 7.1.1999 AComissão autoriza a Philips a readquirir a sua participação na Philips Consu-
mer Communications, uma empresa comum inicialmente constituída pela Phi-
lips e pela Lucent Technologies

IP/99/19 13.1.1999 A Comissão autoriza a fusão da Siebe com a BTR

IP/99/20 13.1.1999 A Comissão aprova a empresa comum criada pela Menzies e pela Lufthansa 
no aeroporto de Manchester

IP/99/21 14.1.1999 A Comissão aprova a concentração Newelll/Rubbermaid

IP/99/22 13.1.1999 A Comissão autoriza a Akzo Nobel e a Glaverbel a adquirirem a Eijkelkamp

IP/99/42 21.1.1999 AComissão aprova a aquisição do controlo conjunto da GasAG pelas empresas 
Gaz de France Deutschland e Bewag

IP/99/49 27.1.1999 A Comissão autoriza a aquisição da London Electricity pela Electricité
de France

IP/99/50 27.1.1999 A Comissão não levanta objecções à aquisição pela Alba AG & Co. KG
de acções da Elsa Elbe-Saale Recycling GmbH, uma filial a 100% da Otto

IP/99/51 27.1.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum entre a Pechiney e
a Samancor no sector do silício elementar

IP/99/62 2.2.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada no processo
de concentração KLM/Martinair

IP/99/63 2.2.1999 A Comissão aprova a aquisição da PLM pela Rexam

IP/99/64 2.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da editora “El Mundo”
pela Recoletos

IP/99/86 4.2.1999 A Comissão aprova a aquisição da Autoeuropa pela Volkswagen AG

IP/99/87 4.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição da AMP pela Tyco International

IP/99/88 4.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição do grupo Coral (RU) pelo Deutsche Bank
AG (Alemanha).

IP/99/89 4.2.1999 A Comissão autoriza a Cargill a adquirir Commodity Marketing Group, uma
divisão da Continental Grain

IP/99/92 4.2.1999 A Comissão autoriza, mediante condições, a aquisição da Cockerill Sambre
(Bélgica) pela Usinor (França)

IP/99/93 5.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Nordic Capital do controlo conjunto 
da empresa sueca Hilding Anders, fabricante de móveis 

IP/99/96 8.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Herberts AG (Alemanha) pela DuPont 
(EUA)

IP/99/97 8.2.1999 AComissão autoriza a aquisição da Union Camp Corporation pela International 
Paper Company (ambas dos EUA)

IP/99/99 9.2.1999 A Comissão autoriza a fusão de duas empresas finlandesas, Valmet e Rauma

IP/99/100 10.2.1999 A Comissão aplica uma coima à A.P. Møller pela notificação tardia e 
implementação ilícita de três concentrações

IP/99/106 12.2.1999 A Comissão aprova a criação da Autofin, uma empresa comum no sector 
bancário na Grécia

IP/99/107 12.2.1999 A Comissão aprova a aquisição da actividade de embalagem industrial
da Rexam pela Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
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IP/99/115 16.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição do Springer-Verlagsgruppe (Áustria/
Alemanha) pela Bertelsmann (Alemanha)

IP/99/116 16.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Jet Services pela TPG

IP/99/124 17.2.1999 A Comissão aprova a aquisição da Danzas (Suíça) pela Deutsche Post

IP/99/129 23.2.1999 A Comissão autoriza uma empresa comum no sector dos cartões de crédito 
emitidos por estabelecimentos comerciais

IP/99/134 25.2.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Deutsche Post 
e pela Securicor

IP/99/135 25.2.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Dagenham Motors Group PLC pela Polar 
Motors Group Ltd.

IP/99/138 1.3.1999 A Comissão autoriza as empresas Halifax Plc (RU) e Cetelem SA (França) 
a adquirirem o controlo da Harry Dawn Ltd (RU)

IP/99/139 1.3.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da Wavin pela CVC

IP/99/140 1.3.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Denkhaus (Alemanha) pela La Poste 
(França)

IP/99/151 3.3.1999 A Comissão autoriza a CRH (Irlanda) a adquirir o controlo exclusivo 
da Ibstock (RU)

IP/99/153 4.3.1999 A Comissão aprova a aquisição do sector de embalagens de cartão ondulado 
da AFP (Europe) Limited pela Mondi Minorco Paper

IP/99/154 5.3.1999 A Comissão aprova a aquisição do controlo da FCC pela Vivendi

IP/99/155 4.3.1999 A Comissão aprova a aquisição do controlo conjunto da Svalöf Weibull AB 
pela BASF e pela Svenska Lantmännen Riksförbund ek för

IP/99/156 4.3.1999 A Comissão autoriza a Lafarge SA (França) e a Titan Cement Company SA
(Grécia) a adquirirem o controlo conjunto da Beni Suef Cement Co. (Egipto)

IP/99/157 5.3.1999 A Comissão procede a um exame aprofundado da operação de concentração 
Deutsche Post/trans-o-flex

IP/99/162 9.3.1999 A Comissão autoriza uma empresa comum que associará as operações 
de viagens de turismo da Thomas Cook e da Carlson no Reino Unido

IP/99/163 9.3.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela CVC Capital Partners do controlo 
conjunto do grupo de empresas Dynoplast

IP/99/167 12.3.1999 A Comissão aprova a aquisição da LucasVarity pela TRW

IP/99/175 16.3.1999 A Comissão autoriza a fusão Sanofi-Synthélabo (França)

IP/99/176 16.3.1999 A Comissão aprova a aquisição do sector de fundição da Renault pela Teksid

IP/99/177 16.3.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Thomson-CSF 
e pela Racal Electronics

IP/99/178 16.3.1999 A Comissão aprova a aquisição do controlo exclusivo da ABB Daimler Benz 
Transportation (Adtranz) pela Daimler Chrysler AG

IP/99/188 18.3.1999 A Comissão aprova a aquisição da Kia pela Hyundai

IP/99/189 18.3.1999 AComissão aprova a fusão BAT/Rothmans no sector do tabaco manufacturado

IP/99/196 26.3.1999 A Comissão autoriza a empresa comum Carrier/Toshiba

IP/99/197 29.3.1999 AComissão aprova a fusão da Total com a PetroFina mediante compromissos, 
sendo uma parte da operação remetida às autoridades de concorrência francesas 
para apreciação

IP/99/199 29.3.1999 A Comissão aprova a aquisição pela Cinven e pela CVC do livreiro britânico 
William Hill

IP/99/201 29.3.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Volvo Cars (Suécia) pela Ford (EUA)

IP/99/214 7.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Aeroquip-Vickers, Incorporated pela 
Eaton Corporation 

IP/99/215 7.4.1999 A Comissão aprova a aquisição da GEA pela Metallgesellschaft

IP/99/218 9.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Guardian Royal Exchange pela AXA, 
mediante compromissos



29.° REL. CON. 1999

CONTROLO DAS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO 233

IP/99/219 9.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Mannesmann Handel AG pela Thyssen 
Handelsunion AG

IP/99/220 9.4.1999 A Comissão remete a apreciação da operação de concentração Rabobank-
Beeck/Homann para o Bundeskartellamt alemão

IP/99/221 9.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Ascend Communications pela Lucent 
Technologies

IP/99/222 9.4.1999 A Comissão aprova a concentração Sms/Mannesmann Demag

IP/99/226 13.4.1999 A Comissão aprova a aquisição pela Kingfisher do laboratório fotográfico 
alemão Wegert-Großlabor

IP/99/229 15.4.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada no que se refere à 
aquisição da ECT pela Hutchison e pela autoridade portuária de Roterdão

IP/99/231 16.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Agfa-Gevaert (Bélgica) de alguns 
activos da Sterling (EUA)

IP/99/233 20.4.1999 A Comissão aprova, mediante condições, a aquisição da Morton International 
pela Rohm e pela Haas (ambas dos EUA)

IP/99/249 22.4.1999 A Comissão aprova a empresa comum criada pelo Financial Times (RU) e 
pela Gruner+Jahr (Alemanha)

IP/99/251 22.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Lloyd Continental (França) pela Swiss 
Life (Suíça)

IP/99/252 23.4.1999 A Comissão aprova a aquisição da Max Mobil (Áustria) pela Deutsche 
Telekom

IP/99/253 22.4.1999 A Comissão aprova a aquisição da Telecom Italia pela Olivetti (ambas 
de Itália)

IP/99/255 22.4.1999 A Comissão revoga a decisão inicial de autorização da concentração Sanofi-
Synthélabo, declarando no entanto válido o calendário da operação

IP/99/256 23.4.1999 A Comissão aprova a aquisição pelo Deutsche Bank do Bankers Trust

IP/99/259 23.4.1999 A Comissão autoriza a AT&T Corporation a adquirir as actividades da IBM 
Global Network

IP/99/260 26.4.1999 A Comissão autoriza a fusão dos clubes italianos do livro da Mondadori e 
da Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Magneti Marelli Manufacturing (Itália) 
pela Denso Corporation (Japão)

IP/99/263 27.4.1999 A Comissão aprova a aquisição da English China Clays pela Imetal, mediante
condições

IP/99/276 28.4.1999 A Comissão autoriza a Fyffes e o grupo Capespan a adquirirem o controlo 
conjunto da Capespan International

IP/99/278 29.4.1999 A Comissão aprova a componente não militar da fusão entre a Lagardère e 
a Aérospatiale

IP/99/283 30.4.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Vivendi (França) da US Filter (EUA)

IP/99/284 30.4.1999 A Comissão autoriza a empresa comum criada pela Snecma e pela Sabena

IP/99/285 30.4.1999 A Comissão aprova a aquisição da Honsel pela Carlyle

IP/99/289 3.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição da United Technologies Automotive Inc. 
pela Lear Corporation 

IP/99/297 6.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Omnigraph (Alemanha) pela MAN 
Roland (Alemanha)

IP/99/301 4.5.1999 A Comissão não levanta objecções à aquisição pela Finmeccanica dos activos 
da Breda Fucine Meridionale, em liquidação

IP/99/306 5.5.1999 AComissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a empresa comum 
criada pela Kvaerner e pela Ahlström no sector da pasta química

IP/99/309 7.5.1999 A Comissão autoriza a empresa comum criada pela Bertelsmann (Alemanha) 
e pela Havas (França) para a venda de livros franceses através da Internet
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IP/99/310 7.5.1999 AComissão aprova a aquisição pela Johnson & Son (EUA) de uma participação 
de 35% na empresa comum Cofresco da Dow Chemicals (EUA) 

IP/99/311 7.5.1999 A Comissão autoriza a fusão da Kuoni (Suíça) com a First Choice (RU) no 
sector das viagens

IP/99/312 7.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da Indra (Espanha) 
pela Thomson-CSF (França), Caja Madrid e Banco Zaragozano (Espanha)

IP/99/315 10.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Safmarine Container Lines NV (África 
do Sul) pela Maersk A/S (Dinamarca) no sector dos transportes marítimos 
regulares

IP/99/316 10.5.1999 AComissão autoriza a criação da Scandinavian Mill Service, empresa comum 
de serviços gerais de manutenção no sector da polpa e do papel

IP/99/318 11.5.1999 A Deutsche Post retirou a notificação do seu projecto de concentração com 
a trans-o-flex

IP/99/320 17.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Tecnologistica (Itália) pela TNT Post 
Group (Países Baixos)

IP/99/325 11.5.1999 AComissão autoriza a empresa comum criada pela Rolls-Royce, SIAe HAESL

IP/99/331 17.5.1999 A Comissão autoriza a operação Renault/Nissan (França/Japão)

IP/99/335 19.5.1999 A Comissão autoriza a fusão Sanofi-Synthélabo (França), sob reserva de um 
compromisso

IP/99/336 19.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição do grupo Valfond (França) pela UBS (Suíça)

IP/99/342 25.5.1999 A Comissão autoriza a fusão da Vodafone com a AirTouch

IP/99/343 25.5.1999 A Comissão aprova a aquisição da Berlin Brandenburg Airport Holding por 
um consórcio que agrupa a Hochtief e o Frankfurt Airport

IP/99/344 25.5.1999 O Comissário Van Miert congratula-se com a decisão da Coca-Cola de renunciar 
à aquisição da Schweppes na Europa continental

IP/99/355 26.5.1999 AComissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Bosch (Alemanha) 
e pela Magneti Marelli (Itália)

IP/99/356 26.5.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Sundstrand pela United Technologies 
(ambas dos EUA)

IP/99/363 1.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Kwik-Fit plc, empresa sediada no Reino 
Unido, pela Ford 

IP/99/367 3.6.1999 A Comissão autoriza a ABB e a Alstom a criarem uma empresa comum no 
domínio do equipamento de produção de energia

IP/99/369 3.6.1999 A Comissão autoriza a General Electric (EUA) a adquirir a divisão da Alstom 
(França) de fabrico de turbinas a gás de alto rendimento

IP/99/370 3.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Solvay (Bélgica) das actividades 
de PVC e PVDC da BASF (Alemanha)

IP/99/374 4.6.1999 AComissão autoriza a aquisição da Lexel (Dinamarca) pela Schneider (França)

IP/99/375 4.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da RWA AG (Áustria) 
pela BayWa (Alemanha) e pela RWA Genossenschaft (Áustria) 

IP/99/384 9.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo da Transamerica Corporation 
(EUA) pela Aegon NV (Países Baixos)

IP/99/388 11.6.1999 A Comissão Europeia dá início a uma investigação aprofundada relativamente 
à operação de concentração BP Amoco /Arco

IP/99/390 11.6.1999 A Comissão autoriza a concentração entre a Media Planning e a Havas 
Advertising

IP/99/391 14.6.1999 AComissão remete a apreciação do projecto de criação de uma empresa comum 
CSME/MSCA/ROCK para as autoridades francesas competentes

IP/99/392 14.6.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Thomson-CSF 
e pela Eurocopter
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IP/99/393 14.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Walbro Corporation pela TI Group plc

IP/99/397 16.6.1999 A Comissão autoriza a fusão entre a Kingfisher e a ASDA

IP/99/402 17.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Freemans (RU) pela Otto Versand 
(Alemanha)

IP/99/403 18.6.1999 AComissão autoriza a aquisição da Wang (EUA) pela Getronics (Países Baixos)

IP/99/408 22.6.1999 A Comissão aprova a aquisição da Sanofi Beauté (França) pela Artémis SA
(França) 

IP/99/409 22.6.1999 A Comissão aprova a aquisição da Pioneer Hi-Bred International Inc. pela 
DuPont de Nemours & Co. (ambas dos EUA)

P/99/410 22.6.1999 A Comissão aprova a aquisição da Ascométal (França) pelo grupo Lucchini 
(Itália)

IP/99/421 24.6.1999 A KLM retirou a notificação do projecto de concentração com a Martinair

IP/99/422 24.6.1999 AComissão aprova a aquisição da Unimetal (França) pela Ipstat (Países Baixos)

IP/99/424 25.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição da LG Semicon pela Hyundai Electronics 
Industries (ambas da Coreia do Sul)

IP/99/426 28.6.1999 A Comissão aprova a componente não militar da fusão British Aerospace/
Marconi (RU)

IP/99/427 28.6.1999 A Comissão aprova a aquisição conjunta pela Cinven e pela Investcorp da 
divisão de especialidades químicas da Zeneca (todas do RU)

IP/99/428 28.6.1999 A Comissão aprova a empresa comum Astrolink, criada pelas empresas 
Lockheed Martin e TRW (ambas dos EUA) e Telespazio (Itália)

IP/99/430 29.6.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Computer Associates da Platinum 
(ambas dos EUA)

IP/99/431 29.6.1999 AComissão aprova a aquisição pela Ford do sector especializado em componen-
tes plásticos para o interior de automóveis da Compagnie Plastic Omnium 

IP/99/445 6.7.1999 A Comissão autoriza a empresa comum criada pela empresa sueca Gränges e 
pela empresa norueguesa Hydro Aluminium, uma filial da Norsk Hydro

IP/99/451 2.7.1999 A Comissão aprova a aquisição da Enel STC, a rede de telecomunicações 
interna da Enel, pela Wind (ambas de Itália)

IP/99/452 2.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição da AE Energietechnik pela Babcock Borsig 

IP/99/453 2.7.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum no sector das sementes 
de milho e de girassol

IP/99/454 2.7.1999 A Comissão autoriza a HSBC a efectuar duas aquisições no sector financeiro

IP/99/456 5.7.1999 A Comissão não se opõe à aquisição pela Deutsche Post do sector de 
transportes terrestres da Nedlloyd — outros aspectos da concorrência serão 
examinados posteriormente

IP/99/458 6.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Saga Petroleum pela Norsk Hydro

IP/99/459 6.7.1999 A Comissão aprova a aquisição da Abilis pela ISS

IP/99/460 6.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição das actividades de embalagem de vidro 
de alimentos e bebidas da Danone e da Gerresheimer pela CVC 

IP/99/481 9.7.1999 AComissão aprova a aquisição pela Unisource do controlo exclusivo da AUCS

IP/99/485 9.7.1999 A Comissão não se opõe à aquisição pela Deutsche Post da ASG

IP/99/524 19.7.1999 A Comissão aprova a concentração entre a British Steel (RU) e a Hoogovens 
(Países Baixos)

IP/99/533 20.7.1999 A Comissão suspende as medidas do Governo português contra a aquisição 
do controlo conjunto do grupo Champalimaud pelo BSCH 

IP/99/544 20.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição da SWEB (RU) pela EdF (França)

IP/99/552 22.7.1999 A Comissão aprova a aquisição pela BT (RU) e pela AT&T (EUA) da Japan 
Telecom (Japão)

IP/99/553 22.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Arriva Automotive Solutions (RU) pela 
General Motors (EUA)
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IP/99/557 23.7.1999 A Comissão aprova a aquisição da Gucci (Itália) pela PPR (França)

IP/99/561 26.7.1999 A Comissão autoriza a fusão da Wal-Mart (EUA) com a ASDA (RU)

IP/99/563 26.7.1999 A Comissão autoriza a Tyco (Bermudas) a adquirir a Raychem (EUA)

IP/99/567 27.7.1999 A Comissão autoriza uma concentração no sector dos pneus

IP/99/568 27.7.1999 A Comissão autoriza a fusão da AT&T com a MediaOne (ambas dos EUA)

IP/99/590 28.7.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Toyota do seu distribuidor de veículos 
automóveis dinamarquês

IP/99/591 28.7.1999 AComissão aplica uma coima à Sanofi e à Synthélabo (França) por fornecerem 
informações incorrectas sobre a sua fusão

IP/99/605 30.7.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Swedish Mo och 
Domsjö e pela Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA no sector do papel fino

IP/99/606 2.8.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela France Telecom 
e pela Editel

IP/99/607 2.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Hillsdown (RU) pela Hicks, Muse (EUA)

IP/99/608 3.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da Start pela Amadeus 

IP/99/610 3.8.1999 AComissão aprova a aquisição do controlo conjunto do grupo Champalimaud 
(Portugal) pelo BSCH (Espanha) 

IP/99/611 3.8.1999 AComissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Kirch (Alemanha) 
e pela Mediaset (Itália) no sector da televisão

IP/99/615 4.8.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Meritor (EUA) 
e pela ZF Friedrichshafen (Alemanha)

IP/99/616 4.8.1999 A Comissão aprova a criação da IGO Plus, uma empresa comum no sector 
dos transportes públicos regionais neerlandeses

IP/99/617 4.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição pelo SAirGroup e pela Marine-Wendel da 
companhia aérea AOM Minerve (França)

IP/99/618 5.8.1999 AHutchison e a autoridade municipal gestora do porto de Roterdão abandonam 
o projecto de aquisição conjunta da ECT (European Combined Terminals)

IP/99/625 10.8.1999 AComissão autoriza a aquisição da Teerbau (Alemanha) pela Vivendi (França)

IP/99/626 10.8.1999 A Comissão autoriza a fusão entre a Hoechst (Alemanha) e a Rhône-Poulenc 
(França) na Aventis, mediante condições

IP/99/627 10.8.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum no sector de materiais 
para artistas

IP/99/628 11.8.1999 AComissão autoriza a aliança entre a Alitalia (Itália) e a KLM (Países Baixos), 
mediante condições

IP/99/629 13.8.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum no sector imobiliário 
pela DB Investments (RU) e pela SPP e Öhman (ambas da Suécia)

IP/99/632 18.8.1999 A Comissão remete para as autoridades espanholas a apreciação do projecto 
de aquisição da Cruzcampo (Espanha) pela Heineken (Países Baixos)

IP/99/635 18.8.1999 AComissão aprova a empresa comum no sector dos seguros criada pela Skandia 
(Suécia), Storebrand (Noruega) e Pohjola (Finlândia), mediante condições

IP/99/636 20.8.1999 A Comissão aprova a aquisição da Babcock Borsig (Alemanha) pela Preussag 
(Alemanha)

IP/99/637 23.8.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Knorr-Bremse e 
pela Rexroth (ambas da Alemanha)

IP/99/638 23.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Nalco (EUA) pela Suez-Lyonnaise des 
Eaux (França) 

IP/99/642 27.8.1999 AComissão aprova a aquisição das actividades siderúrgicas da Ucín (Espanha) 
pelo grupo Arbed (Luxemburgo)

IP/99/644 30.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Trygg Hansa (Suécia) pela Royal & Sun 
Alliance (RU)
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IP/99/649 31.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição pelo Bank of New York (EUA) do RBS 
Trust Bank (RU)

IP/99/650 31.8.1999 A Comissão autoriza a aquisição pelo Bank of New York (EUA) do controlo 
conjunto da RBSI Security Services (Holdings) Limited (RU)

IP/99/651 31.8.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pelo Crédit Lyonnais 
(França) e pela Allianz (Alemanha) no sector do factoring

IP/99/655 6.9.1999 A Comissão autoriza a fusão Reckitt Benckiser (RU/Países Baixos)

IP/99/665 8.9.1999 O Comissário Van Miert congratula-se com a retirada do projecto de criação de 
uma empresa comum pela Kvaerner (RU/Noruega) e pela Ahlström (Finlândia)

IP/99/669 9.9.1999 A Comissão dá início a um processo de infracção contra Portugal por não 
respeitar a sua decisão de suspensão no processo BSCH/Champalimaud

IP/99/670 9.9.1999 A Comissão autoriza uma concentração no sector da hotelaria

IP/99/673 13.9.1999 A Comissão autoriza a fusão Pakhoed/Van Ommeren na sequência da cessão 
de alguns terminais de armazenamento

IP/99/674 13.9.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela STN Atlas 
(Alemanha) e pela SAIT Radio Holland (Bélgica)

IP/99/677 14.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição da CorpExpress (EUA) pela Buhrmann 
(Países Baixos)

IP/99/678 14.9.1999 AComissão autoriza o investimento da RWE (Alemanha) e da Vivendi (França) 
na sociedade berlinense de distribuição de água

IP/99/679 14.9.1999 A Comissão aprova a aquisição do controlo conjunto da Engil (Portugal) pela 
FCC (Espanha)

IP/99/680 14.9.1999 A Comissão aprova a criação de empresas comuns pela CU Italia e pela 
BDM (ambas de Itália)

IP/99/688 17.9.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a aquisição de 
uma parte das actividades da BOC (RU) pela L’Air Liquide (França) 

IP/99/689 20.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo conjunto da Steinzeug GmbH 
pela Wienerberger and Cremer & Breuer

IP/99/693 21.9.1999 AComissão autoriza a criação pela AlliedSignal (EUA) e pela MTU (Alemanha)
de uma empresa comum no sector das pequenas turbinas a gás

IP/99/696 24.9.1999 A Comissão autoriza a oferta pública de aquisição da Superfos (Dinamarca) 
feita pela Ashland (EUA)

IP/99/697 24.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Sequent pela IBM (ambas dos EUA)

IP/99/698 24.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição do sector da embalagem da Van Leer (Países 
Baixos) pela Huhtamäki (Finlândia)

IP/99/701 27.9.1999 A Comissão Europeia autoriza a criação de uma empresa comum pela Maersk 
(Dinamarca) e pela ECT (Países Baixos) para a exploração de um terminal 
de contentores

IP/99/702 28.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição da One2One (RU) pela Deutsche Telekom 
(Alemanha)

IP/99/707 29.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Guardian Life Business (RU) pela Aegon 
UK Plc (Países Baixos) 

IP/99/711 29.9.1999 A Comissão autoriza a operação de concentração entre a Exxon e a Mobil 
(ambas dos EUA), mediante condições

IP/99/715 1.10.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Telexis e pela 
EDS no sector dos serviços de centros de chamadas

IP/99/716 1.10.1999 AComissão autoriza a aquisição da EZH (Países Baixos) pela PreussenElektra 
(Alemanha)

IP/99/717 1.10.1999 A Comissão autoriza a Gefco a adquirir o controlo da KN ELAN (Alemanha)

IP/99/719 1.10.1999 AComissão autoriza, mediante o cumprimento de alguns compromissos, a cria-
ção de uma empresa comum pela Siemens (Alemanha) e pela Fujitsu (Japão) 
para produzir equipamentos informáticos
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IP/99/720 1.10.09 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a aquisição da 
AGA (Suécia) pela Linde (Alemanha) no sector dos gases industriais

IP/99/723 4.10.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Bally (Suíça) pela TPG (EUA) 

IP/99/730 7.10.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre o projecto de 
fusão entre a TotalFina e a Elf Aquitaine (França)

IP/99/732 7.10.1999 AComissão autoriza a criação de uma empresa comum americana pela Nestlé 
USAe pela Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 AComissão autoriza a aquisição das actividades de transporte marítimo regular 
por contentores da Sea-Land (EUA) pela Maersk (Dinamarca) 

IP/99/734 7.10.1999 AComissão autoriza a aquisição pela EMC da Data General (ambas dos EUA)

IP/99/749 13.10.1999 AComissão prossegue o processo de infracção contra Portugal por desrespeito 
da sua decisão de suspensão no âmbito do processo BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Castrol e pela 
Carless Refining and Marketing Ltd.

IP/99/762 18.10.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela DaimlerChrysler 
e pelo Pappas Group no domínio do leasing automóvel na Áustria

IP/99763 18.10.1999 AComissão dá início a uma investigação aprofundada sobre uma concentração 
das companhias aéreas canadianas

IP/99/770 19.10.1999 A Comissão aprova uma concentração no sector dos serviços de trabalho 
temporário

IP/99/773 20.10.1999 Serviços financeiros: a Comissão envia um parecer fundamentado a Portugal 
pela sua oposição à participação do BSCH no grupo Champalimaud

IP/99/774 20.10.1999 Direito comunitário da concorrência: a Comissão anula as medidas do governo 
português contra a operação BSCH/Champalimaud 

IP/99/779 21.10.1999 A Comissão aprova a aquisição da participação da Shell na Synbra B.V. pelo 
Gilde Buy-Out Fund 

IP/99/780 21.10.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela RWA Raiffaisen 
Ware Austria AG e pela Nordsee GmbH, Áustria

IP/99/785 22.10.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum em Portugal pela 
France Telecom o pelo grupo Sonae

IP/99/791 25.10.1999 A Comissão aprova a aquisição da Allied Carpets pela Tapis Saint-Maclou

IP/99/792 25.10.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Thyssen Krupp 
(Alemanha) e pela SMI (Itália)

IP/99/793 26.10.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a operação de 
concentração Volvo/Scania

IP/99/797 26.10.1999 A Comissão autoriza a aquisição da FIH por Föreningssparbanken

IP/99/811 28.10.1999 AComissão autoriza a aquisição da Case Corporation (US) pela New Holland 
(Países Baixos), mediante condições substanciais

IP/99/815 29.10.1999 A Comissão aprova a aquisição dos serviços de colocação da empresa 
americana Olsten pela empresa suíça Adecco

IP/99/818 3.11.1999 AComissão remete o processo BSCH/Champalimaud para o Tribunal de Justiça

IP/99/820 5.11.1999 AComissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Dana Corporation 
(RU) e pela GKN plc (RU) no sector dos veios de transmissão ligeiros

IP/99/835 11.11.1999 AComissão Europeia dá início a uma investigação aprofundada sobre as opera-
ções de concentração entre os produtores de alumínio Alcan, Alusuisse e Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 AComissão autoriza a aquisição de acções da LGT Telecom (Coreia) pela British 
Telecom 

IP/99/840 10.11.1999 AComissão autoriza a Archer Daniels Midland Company a adquirir o controlo 
conjunto da Alfred C. Toepfer International e da InTrade

IP/99/842 11.11.1999 A Comissão aprova uma operação de concentração no sector dos seguros nos 
Países Baixos e na Bélgica
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IP/99/845 16.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição pelo SairGroup de uma participação na 
South African Airways

IP/99/852 17.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição do sector de componentes electromecâmicas 
da Siemens pela Tyco 

IP/99/855 18.11.1999 A Comissão Europeia autoriza a criação de uma empresa comum pela BT e 
pela BBL na Bélgica

IP/99/857 18.11.1999 A Comissão aprova a aquisição pela Illinois Tool Works da Premark 
International

IP/99/858 18.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição do controlo exclusivo da Plate Glass & 
Shatterprufe Industrie pela d’Ieteren 

IP/99/859 18.11.1999 A Comissão aprova a aquisição da Andritz pela Carlyle e pela UIAG

IP/99/869 23.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Hoechst Roussel Vet GmbH pela Akzo 
Nobel, mediante condições

IP/99/891 25.11.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Gruner+Jahr e 
pela DEKRA

IP/99/892 25.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Superfos A/S pela Industri Kapital 

IP/99/893 25.11.1999 A Comissão Europeia autoriza a criação pela Dupont e pela Sabanci de uma 
empresa comum para fabrico de produtos de poliéster 

IP/99/894 25.11.1999 A Comissão Europeia autoriza a criação pela Dupont e pela Teijin de uma 
empresa comum no sector da película de poliéster 

IP/99/912 30.11.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Neste Chemicals pela Industri Kapital 
(Marmorandum) 

IP/99/932 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Acea e pela 
Telefónica

IP/99/933 2.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Piaggio & C.S.p.A pela Morgan Grenfell 
Development Capital Syndications Ltd.

IP/99/934 2.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Toyota Motor Corporation do seu 
distribuidor francês Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 A Comissão aprova a aquisição do grupo Fraikin pelo grupo Iveco

IP/99/943 6.12.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a criação da 
Astrium, uma empresa comum entre a Matra Marconi Space e a DASA na 
indústria espacial

IP/99/945 6.12.1999 A Comissão aprovou a operação de concentração no sector do tabaco entre a 
Seita (França) e a Tabacalera (Espanha) de que resultou a criação da Altadis

IP/99/946 7.12.1999 AComissão autoriza a aquisição pela Avnet Inc. do controlo exclusivo das 
actividades da Sonepar Electronique International SA(“Sonepar”) relacionadas 
com a distribuição por grosso de componentes electrónicas da marca SEI.

IP/99/947 7.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela UPM-Kymmene, 
Stora Enso e Metsäliitto

IP/99/949 7.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição das actividades de alimentos congelados e 
refrigerados da United Biscuits (RU) pela Heinz Company (EUA) 

IP/99/969 10.12.1999 A Comissão aprova a aquisição do controlo exclusivo do grupo Torraspapel 
pelo grupo CVC 

IP/99/971 13.12.1999 A Comissão Europeia autoriza a aquisição do BfG Bank pelo Skandinaviska 
Enskilda Banken

IP/99/972 13.12.1999 AComissão autoriza a aquisição da Swebus pela Schoyen e pela Goldman Sachs 

IP/99/983 14.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Ducros e pela 
Hero France

IP/99/991 16.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição do grupo Rugby pelo grupo RMC

IP/99/992 16.12.1999 A Comissão autoriza a cisão da Italtel entre a Siemens e a Telecom Italia

IP/99/1001 20.12.1999 A Comissão aprova a criação de uma empresa comum pela Sedgwick Noble 
Lowndes (RU) e pela Woolwich (RU)
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IP/99/1003 20.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Siemens Nixdorf Retail and Banking 
Systems pela KKR Associates 

IP/99/1004 20.12.1999 A Comissão aprova a aquisição do grupo Viking Resins pela Solutia

IP/99/1006 20.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Deutsche Bahn 
e pelo NS Groep

IP/99/1010 20.12.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a fusão entre os 
produtores de alumínio Alcoa e Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pelo Deutsche Bank 
e pela BHS Holding, membro do grupo Metro

IP/99/1013 21.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da NT Holding pela Nordic Capital e pela 
Trelleborg 

IP/99/1014 21.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da actividade de conectividade de redes da 
Intesa pela AT&T

IP/99/1017 21.12.1999 A Comissão autoriza a sociedade de investimentos CVC Group a adquirir à 
Akzo Nobel as actividades de fibras da Acordis 

IP/99/1018 21.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Orange pela Mannesmann

IP/99/1019 21.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela Electrolux e pela 
Ericsson

IP/99/1023 22.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição conjunta da Stiga pela UBS Capital (PB) e 
pela Vencap (S)

IP/99/1046 22.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição pela Sun Chemical das actividades de tintas 
para impressão da Coates.

IP/99/1047 22.12.1999 AComissão autoriza a aquisição da Dresser-Rand e da Ingersoll-Dresser Pump 
pela Ingersoll-Rand 

IP/99/1048 22.12.1999 A Comissão aprova a aquisição pela INA do fornecedor de componentes 
automóveis alemão LuK

IP/99/1049 22.12.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a operação Dow 
Chemical/Union Carbide no domínio dos produtos químicos

IP/99/209 30.3.1999 Empresa comum BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 AComissão autoriza a aliança entre a Alitalia (Itália) e a KLM (Países Baixos), 
mediante condições

IP/99/635 18.8.1999 A Comissão aprova a criação pela Skandia (S), Storebrand (N) e Pohjola 
(SU), mediante condições, de uma empresa comum no sector dos seguros

IP/99/719 1.10.1999 A Comissão autoriza, mediante condições, a criação de uma empresa comum 
entre a Siemens (Alemanha) e a Fujitsu (Japão) para produzir equipamento 
informático

IP/99/931 2.12.1999 A Comissão autoriza a criação de uma empresa comum pela BHS/Debitel e 
pela Fleggaard Holding/Fleggaard Partner

IP/99/948 7.12.1999 AComissão autoriza a criação da empresa comum BOL Spain pela Bertelsmann 
AG e pela Planeta Corporación SRL

IP/99/989 16.12.1999 A Comissão autoriza a criação da empresa comum Hearst Mondadori 
Editoriale SRL

IP/99/990 16.12.1999 AComissão autoriza a criação da empresa comum VNU Hearst Romania SRL

IP/99/1005 20.12.1999 AComissão autoriza a aquisição pela Telefónica Spain e pela Portugal Telecom 
do controlo conjunto de um operador de telefonia móvel de Marrocos 

IP/99/1020 21.12.1999 A Comissão autoriza o projecto de criação de uma empresa comum pela 
Larfarge e pela Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 A Comissão autoriza a aquisição da CDNow pela Time Warner e pela Sony
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Referência Data Assunto

IP/99/83 3.2.1999 A Comissão aprova a fusão Rewe/Meinl (Áustria)

IP/99/165 10.3.1999 A Comissão autoriza a fusão entre a Danish Crown e a Vestjyske Slagterier, 
mediante condições

IP/99/373 4.6.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a concentração 
no sector das viagens entre Airtours/First Choice (ambas do RU)

IP/99/387 10.6.1999 A Comissão Europeia dá início a uma investigação aprofundada sobre a fusão 
Exxon/Mobil

IP/99/396 16.6.1999 A Comissão decide iniciar uma investigação aprofundada sobre o projecto de 
criação de uma empresa comum pela Telia (Suécia) e pela Telenor (Noruega)

IP/99/613 4.8.1999 A Comissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a aquisição da 
Sphinx (Países Baixos) pela Sanitec (Finlândia)

IP/99/645 30.8.1999 AComissão dá início a uma investigação aprofundada sobre a fusão AlliedSig-
nal/Honeywell

IP/99/695 22.9.1999 A Comissão proíbe a aquisição pela Airtours do controlo da First Choice no 
mercado britânico das viagens de turismo

IP/99/708 29.9.1999 A Comissão autoriza a fusão entre a Exxon e a Mobil (ambas dos EUA), 
mediante condições

IP/99/712 29.9.1999 A Comissão autoriza a aquisição da Arco (EUA) pela BP Amoco (RU), 
mediante condições

IP/99/746 13.10.1999 A Comissão autoriza a fusão entre a Telia (Suécia) e a Telenor (Noruega), 
mediante condições substanciais

IP/99/921 1.12.1999 A Comissão autoriza a fusão AlliedSignal/Honeywell, mediante condições 
substanciais

IP/99/923 1.12.1999 A Comissão aprova a aquisição da Sphinx pela Sanitec, mediante alienações 
importantes no sector de equipamentos sanitários

1.2. Decisões nos termos do artigo 8º do Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho

Processo Data Partes Domínio

T-102/96 Acórdão de 25.3.1999 Gencor/Comissão Concorrência

F — Acórdãos dos tribunais comunitários

Tribunal de Primeira Instância





III — AUXÍLIOS ESTATAIS

A — Resumo dos casos

1. Auxílios regionais

Bélgica

Mapa dos auxílios regionais 2000-2006 (95)

A Comissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pela Bélgica para o período 2000-2006 nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios estatais
com finalidade regional (96), tendo decidido, em 20 de Julho, dar início ao procedimento previsto no nº
2 do artigo 88º.

A Comissão expressou dúvidas acerca da metodologia aplicada pela Bélgica para a selecção das áreas
incluídas no mapa de auxílios regionais (escolha das unidades geográficas de base, indicadores utilizados
para avaliar as disparidades regionais e forma de avaliação dessas disparidades). Além disso, o mapa de
auxílios regionais proposto abrangia 35,2% da população belga, percentagem superior ao limite máximo
em termos de população, de 30,9%, estabelecido na decisão da Comissão relativa aos limites máximos
nacionais de cobertura dos auxílios estatais com finalidade regional ao abrigo das derrogações previstas
nas alíneas a) e c) do nº 3 do artigo 87º do Tratado para o período 2000 a 2006 (97). Por último, a proposta
notificada pela Bélgica não estava completa (lista das áreas propostas e limites máximos de intensidade
de auxílio aplicáveis em cada área).

Dinamarca

Mapa de auxílios regionais 2000-2006 (98)

A Comissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pela Dinamarca para o período 2000-2006
nos termos do nº 3, alínea c) do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios estatais
com finalidade regional, tendo em 26 de Outubro decidido aprová-lo.

O mapa abrange 17,1% da população dinamarquesa, o que está em conformidade com o limite máximo
de população para a Dinamarca, tal como estabelecido pela decisão da Comissão (99). A unidade de base
geográfica utilizada pela Dinamarca para a definição das regiões abrangidas pela alínea c) é a
kommunergruppe (grupos de municipalidades que formam zonas de trajecto domicílio/trabalho). Cada
uma das ‘kommunegrupper’ incluídas no mapa foi seleccionada com base numa metodologia que está
inteiramente em conformidade com as disposições das Orientações. Além disso, estão incluídas no mapa
14 pequenas ilhas, ao abrigo do ponto 3.10.5 das Orientações (100), que prevê que as regiões elegíveis
para auxílios no âmbito dos fundos estruturais podem ser incluídas no mapa de auxílios regionais. Cada
uma destas ilhas está incluída no mapa dinamarquês do Objectivo 2 para 2000-2006.
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(95) Processo C 58/99 (ex N 289/99) (JO C 351 de 04.12.1999).
(96) JO C 74 de 10.3.1998.
(97) JO C 16 de 21.1.1999.
(98) Processo N 229/99.
(99) JO C 16 de 21.1.1999.
(100) JO C 74 de 10.3.1998.



O limite máximo de intensidade de auxílio que se aplica na maior parte das regiões dinamarquesas abrangidas
pela alínea c) está limitado a 10% ESL. É proposto um limite máximo de intensidade de auxílio regional supe-
rior, de 20% ESL, apenas para dois condados. Aaplicação do limite máximo de auxílio nestes casos justifica-
se em primeiro lugar porque estes dois condados são compostos por diversas ilhas que, pelas suas característi-
cas se deparam com desafios particularmente difíceis em termos de desenvolvimento devido a problemas de
acessibilidade e, em segundo lugar, por terem em conjunto uma população de apenas 3,2% do total nacional.

Alemanha

Mapa de auxílios regionais 2000-2003 (101)

A Comissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pela Alemanha para o período 2000-2006
nos termos do nº 3, alíneas a) e c) do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios
estatais com finalidade regional, tendo decidido, em 7 de Julho, não levantar objecções no que se refere
à parte do mapa que diz respeito às regiões abrangidas pelo nº 3, alínea a), do artigo 87º do Tratado CE
e dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º no que se refere às regiões que, segundo a
proposta, deveriam ser abrangidas pelo nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE.

A Comissão considerou que as regiões notificadas e as intensidades de auxílio associadas eram
compatíveis com o mercado comum no que se refere a cinco dos novos Länder: Brandeburgo, Saxónia,
Saxónia-Anhalt, Turíngia e Meclemburgo-Pomerânia Ocidental. A Comissão expressou dúvidas no que
diz respeito às regiões propostas ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE na parte
Ocidental da Alemanha e na cidade de Berlim. As dúvidas centram-se na metodologia utilizada pela
Alemanha na selecção das regiões e nos municípios que não fazem parte das bacias de emprego (ou seja
as áreas geográficas escolhidas pela Alemanha para a definição das áreas assistidas) mas que são contudo
propostas à Comissão. Além disso, o limite máximo proposto de 23,4%, relativo à população, é superior
ao limite máximo de 17,6% estabelecido pela Comissão na sua decisão relativa aos limite máximos
nacionais de cobertura dos auxílios estatais com finalidade regional ao abrigo das derrogações previstas
nas alíneas a) e c) do nº 3 do artigo 87º do Tratado para o período 2000 a 2006 (102). Algumas
intensidades de auxílio regional e o princípio de modulação não respeitam os princípios definidos nas
orientações. Por último, a transparência das regras de cumulação precisa de ser melhorada.

Grécia

Mapa de auxílios regionais 2000-2006 (103)

AComissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pela Grécia para o período 2000-2006 nos termos
do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios estatais com finali-
dade regional, tendo em 22 de Dezembro, decidido aprová-lo. Todas as regiões de nível II da NUTS da Grécia
têm um produto interno bruto por habitante (avaliado em termos de padrão de poder de compra) inferior a 75%
da média comunitária. Consequentemente, todo o território da Grécia preenche os critérios de elegibilidade
previstos na derrogação do nº 3, alínea a), do artigo 87º do Tratado CE. AGrécia está dividida em quatro cate-
gorias de áreas assistidas com o objectivo de estabelecer uma modulação dos limites máximos de intensidade
de auxílio entre as diferentes regiões. Os limites máximos de intensidade de auxílio respeitam os limites máxi-
mos especificados nas Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional em todos dos casos.
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(101) Processo C 47/99 (ex N 195/99) (JO C 340 de 27.11.1999).
(102) JO C 16 de 21.01.1999.
(103) Processo N 469/99.



Espanha

a) Auxílios regionais à Rockwool Penisular SA (104)

Em 21 de Abril, a Comissão tomou a sua primeira decisão (de não levantar objecções) nos termos do Enqua-
dramento multissectorial dos auxílios com finalidade regional para grandes projectos de investimento (105).
O Enquadramento multissectorial prevê a concessão de um ‘bónus’ para os auxílios que financiam investi-
mentos geradores de postos de trabalho directos e indirectos. Tem também como objectivo reduzir o mon-
tante dos auxílios, nos casos em que o investimento cria um aumento da capacidade em sectores em declínio
ou com capacidade excedentária, ou nos casos em que a empresa beneficiária detenha, antes da realização do
investimento objecto do auxílio, uma quota de mercado de pelo menos 40%. O Enquadramento exige que a
Comissão aprove o auxílio no prazo de dois meses a contar da notificação ou, caso existam dúvidas, dê início
a uma investigação, tomando uma decisão final decorridos no máximo quatro meses.

O processo dizia respeito a um investimento de 64,7 milhões de euros pela Rockwool Penisular S.A,
destinados a novas instalações dedicadas à produção de lã mineral em Caparosso (Navarra), uma região
assistida ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE. Prevê-se que o auxílio regional atinja
uma intensidade de 13,2% ESL (15,3 milhões de euros), sendo o limite máximo regional aplicável de
15%. O número de postos de trabalho directos e indirectos que serão criados é, respectivamente, de 107
e 76 (numa área assistida), sendo o auxílio por posto de trabalho criado ou mantido de 143 000 euros;
o rácio novo capital/postos de trabalho é de 605 000 euros. Consequentemente, estão preenchidas as três
condições cumulativas para efeitos de notificação, ou seja:

— o custo total do projecto é superior a 50 milhões de euros;

— a intensidade de auxílio é superior a 50% do limite máximo regional;

— o auxílio por posto de trabalho criado ou mantido é superior a 40 000 euros.

A Comissão concluiu após análise do projecto, que o factor capital/trabalho (I) era de 0,8% e o indicador
de impacto regional (M) era de 1,1. A quota de mercado do beneficiário era inferior a 40% e,
consequentemente, este factor não tinha qualquer relevância. No que se refere ao factor de concorrência
(T), na ausência de dados suficientes sobre a utilização de capacidade, a Comissão tem de determinar se
o investimento é realizado num mercado em declínio. Para o efeito, a Comissão teve de comparar a
evolução do consumo aparente do produto em questão com a taxa de crescimento da indústria
transformadora do EEE no seu conjunto. Se esta evolução for significativamente (mais de 10%) inferior
à média anual da indústria transformadora do EEE no seu conjunto, considera-se que o mercado está em
declínio. Afigura-se que a taxa de crescimento anual da lã mineral foi de 3,475% no período 1992-1997,
enquanto a taxa de crescimento anual da indústria transformadora, na sua globalidade, no mesmo
período, foi de 3,235%. Consequentemente, não se pode considerar que o mercado da lã mineral esteja
em declínio, e assim o factor de concorrência (T) a aplicar é 1. A intensidade máxima autorizada (R x T
x I x M) (106) deve ser calculada da seguinte forma: 15% x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2% ESL.
Consequentemente, a Comissão decidiu não levantar objecções.
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(104) Processo N 94/99 (JO C 288 de 9.10.1999).
(105) JO C 107 de 7.4.1998.
(106) R = limite máximo regional; T = factor de concorrência; I = factor capital/trabalho; M = indicador de impacto

regional.



b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

Em 24 de Fevereiro, a Comissão decidiu encerrar o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE, adoptando uma decisão final parcialmente negativa relativamente aos auxílios regionais à
empresa Demesa concedidos sob a forma de subvenções ao investimento e de benefícios fiscais que
excedem o limite máximo aplicável aos auxílios regionais concedidos ao País Basco. As vantagens
fiscais concedidas à Demesa foram consideradas auxílios estatais devido ao seu carácter selectivo. Com
efeito, o Governo da província goza de um poder discricionário no que se refere à concessão de créditos
fiscais.

Tendo em conta a difícil situação que regista o mercado dos frigoríficos em que a Demesa desenvolve
a sua actividade, a Comissão chegou à conclusão de que apenas o auxílio ao investimento, que
corresponde a 20% dos custos elegíveis, concedido em conformidade com o regime de auxílios regionais
Ekimen, é compatível com o mercado comum. As restantes medidas de auxílio são incompatíveis,
nomeadamente o montante resultante dos 5% que excedem o limite máximo de 20% dos custos elegíveis
no âmbito do regime Ekimen, a concessão por parte do Governo da província de Álava de um crédito
fiscal a favor da Demesa correspondente a 45% do custo do investimento e uma redução substancial da
matéria colectável aplicável em Álava, para os quatro anos subsequentes àquele em que a Demesa
comece a registar lucros.

c) Ramondín Cápsulas SA e Ramondín SA (108)

Em 22 de Dezembro, no termo de um procedimento iniciado em Março de 1999, a Comissão decidiu
que uma redução da matéria colectável, bem como a parte de um crédito fiscal concedido em 1997 que
excede o limite máximo regional para os auxílios com finalidade regional ao País Basco, constituem
auxílios estatais incompatíveis com o mercado comum. Em contrapartida, aprovou os auxílios que não
ultrapassam o limite máximo regional aplicável.

A Ramondín SA, empresa que desenvolve a sua actividade no mercado mundial das cápsulas para
garrafas de vinho, transferiu as suas instalações de Logroño (La Rioja) para Laguardia (Álava), a 5 km
da sua localização actual. A decisão da empresa teria sido motivada pelas vantagens fiscais e pelos
auxílios ao investimento de que a Ramondín poderia beneficiar em Álava. A Ramondín SA beneficiou
de um crédito fiscal de duração indeterminada, equivalente a 45% do montante de um investimento de
23,2 milhões de euros na província basca de Álava. Por outro lado, foi criada uma filial ad hoc, a
Ramondín Cápsulas SA, que beneficiará de uma redução da sua matéria colectável durante quatro anos
consecutivos, correspondente respectivamente a 99%, 75%, 50% e 25%, a partir do primeiro ano em que
a nova empresa apresente resultados fiscais positivos.

Pelas mesmas razões apresentadas no processo Demesa (alínea b), a Comissão considerou
nomeadamente que o crédito fiscal e a redução da matéria colectável devem ser considerados auxílios
estatais devido ao seu carácter selectivo.

No que se refere ao crédito fiscal à Ramondín SA, a Comissão considerou que pode ser equiparado a
um auxílio ao investimento. Assim, a parte do crédito fiscal que, respeitando as regras de cumulação de
auxílios, não excede o limite máximo regional aplicável de 25% ELS, deve ser considerada compatível
com o mercado comum.
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d) Auxílios fiscais nas províncias de Álava, Guipuzcoa e Biscaia (País Basco) e na comunidade
autónoma de Navarra (109)

Em 14 de Julho, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE relativamente a diversos regimes de auxílios fiscais que existem, por um lado, sob a forma de um
crédito fiscal de 45% nas províncias bascas de Álava, Guipuzcoa e Biscaia e, por outro, a favor das
empresas recentemente criadas, sob a forma de redução da matéria colectável nestas três províncias e de
uma redução de 50% do imposto na comunidade autónoma de Navarra. Estes auxílios parecem constituir
auxílios ao funcionamento que não podem beneficiar de nenhuma das derrogações previstas nos números
2 e 3 do artigo 87º do Tratado CE.

Irlanda

a) Mapa de auxílios regionais 2000-2006 (110)

A Comissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pela Irlanda para o período 2000-2006, nos
termos do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios
estatais com finalidade regional, tendo, em 26 de Outubro, decidido aprová-lo. Até 31 de Dezembro de
1999, a totalidade do território irlandês era elegível para auxílios regionais nos termos do nº 3, alínea a),
do artigo 87º. Devido ao desenvolvimento económico verificado na Irlanda nos últimos anos, a situação
melhorou consideravelmente. Embora todo o território da Irlanda continue a ser elegível como região
assistida nos termos quer da alínea a) do nº 3 do artigo 87º quer da alínea c) do nº 3 do mesmo artigo,
as intensidades de auxílio deverão ser significativamente reduzidas.

A região NUTS II “Border, Midlands, West” tem um PIB per capita de 72, sendo consequentemente
elegível nos termos da derrogação prevista na alínea a) do nº 3 do artigo 87º. A intensidade de auxílio
permitida nesta região é de 40% ESL. Trata-se da intensidade máxima de auxílio permitida neste tipo de
região. A Comissão considerou o nível de auxílio justificado, uma vez que esta região tem fronteira com
a Irlanda do Norte, que tem um PIB consideravelmente mais elevado mas que beneficia de um estatuto
especial nos termos das Orientações, sendo assim permitida uma intensidade de auxílio de 40% ESL. As
restantes áreas da Irlanda são elegíveis para a derrogação prevista no nº 3, alínea c), do artigo 87º. As
intensidades de auxílio para estas regiões serão reduzidas progressivamente durante os próximos anos
para 18% líquido, sendo 20% líquido a partir de 1 de Janeiro de 2000.

b) Incentivos fiscais para os proprietários de edifícios na Customs House Docks Area (CHDA) (111)

Em 20 de Janeiro, a Comissão decidiu não levantar objecções a uma redução fiscal sob a forma de
amortização acelerada a favor dos proprietários de novos edifícios e de edifícios recentemente
restaurados na Customs House Docks Area de Dublim. Este auxílio foi aprovado como auxílio ao
investimento regional, tendo em conta que a região está abrangida pelo nº 3, alínea a) do artigo 87º, que
financia investimentos iniciais e também que as forças de mercado, por si só, não são suficientes para o
desenvolvimento desta área em ruínas. O facto de os contratos de locação aceites pelas empresas recém
instaladas serem de longo prazo, permite concluir que o desenvolvimento regional que será alcançado
através desta medida será de natureza sustentável.
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Além disso, em 22 de Dezembro, a Comissão encerrou o procedimento formal de investigação relativo
ao regime de concessão de auxílios estatais aos locatários de edifícios não residenciais na CHDA (112).
O procedimento foi iniciado no que se refere a incentivos fiscais concedidos aos locatários de edifícios
na Customs House Docks Area desde 1993. A Comissão estava preocupada com o facto de o benefício
fiscal decorrente deste regime produzir efeitos a longo prazo, prevendo-se que se prolongaria muito para
além de 31 de Dezembro de 1999, ou seja, para além do termo do actual mapa de áreas assistidas mais
favorável, potencialmente até 2010. Surgiram novas preocupações, uma vez que o caso envolve auxílios
fiscais e de funcionamento. Dado que as Autoridades irlandesas limitaram a duração do benefício das
reduções fiscais previstas pelo regime até 2003, a Comissão concluiu da sua compatibilidade com o nº
3, alínea a), do artigo 87º do Tratado CE.

Itália

Auxílios a um projecto de desenvolvimento de uma marina (113)

Em 8 de Dezembro, a Comissão aprovou um auxílio à “Marina di Stabia SpA” relativo a um projecto
de investimento nos arredores de Castellammare di Stabia (Golfo de Nápoles). O investimento consiste
na construção de uma marina marítima, de um hotel, de uma doca seca e de uma área destinada a
serviços, e a actividades comerciais e de lazer. O auxílio proposto consiste num auxílio ao investimento
com uma intensidade de 47,36% equivalente subvenção líquido (ESL), relativamente a um limite
máximo regional aplicável de 49,94% ESL. A Comissão aplicou o Enquadramento multissectorial dos
auxílios com finalidade regional para grandes projectos de investimento (114). Consequentemente, a base
de cálculo é a intensidade máxima regional autorizada para as PME ao abrigo do regime de auxílio
regional aprovado na data da notificação. As PME com grandes projectos tais como o desenvolvimento
de uma marina, deveriam ser abrangidas pelas suas disposições, devido ao impacto potencial do
investimento proposto. A Comissão considerou que a intensidade prevista de 47,36% ESL não ultrapassa
a intensidade máxima de auxílio permitida, calculada com base no Enquadramento multissectorial
(49,94% ESL, equivalente ao limite máximo regional para as PME que, não pode em nenhuma
circunstância, ser excedido).

Países Baixos

Mapa dos auxílios regionais 2000-2006 (115)

A Comissão analisou o mapa de auxílios regionais proposto pelos Países Baixos para o período 2000-
2006 nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas aos auxílios
estatais com finalidade regional, tendo decidido, em 28 de Julho, dar início ao procedimento nos termos
do nº 2 do artigo 88º.

As Autoridades neerlandesas propuseram utilizar áreas da NUTS V (municipalidades) enquanto unidade
geográfica homogénea para a definição do mapa, sem uma justificação específica. Esta situação não está
em conformidade com as Orientações acima referidas. Além disso, a Comissão tem dúvidas se três dos
quatro grupos das áreas contíguas do nível V da NUTS incluídas na proposta neerlandesa de lista de
regiões abrangidas pela alínea c) constituem zonas compactas tal como exigido nas Orientações. As
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Autoridades neerlandesas propuseram incluir 71 municipalidades na lista das regiões abrangidas pela
alínea c). Uma das áreas NUTS V notificadas não apresentava qualquer razão objectiva para ser
seleccionada como área assistida. Além disso, o mapa de auxílios regionais proposto não continha
nenhuma proposta específica no que se refere aos limites máximos de intensidade de auxílio aplicáveis
em cada uma das regiões da alínea c). Por último, as Autoridades neerlandesas propuseram aplicar um
limite máximo de intensidade de auxílio superior a 10% ESL numa área que não preenche os critérios
necessários para beneficiar de uma intensidade de auxílio tão elevada.

Portugal

a) Mapa dos auxílios regionais para o período 2000-2006 (116)

Em 8 de Dezembro, após ter examinado o projecto de mapa regional das Autoridades portuguesas para
o período 2000-2006 nos termos do nº 3, alíneas a) e c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações
relativas aos auxílios regionais, a Comissão decidiu, por um lado, não levantar objecções relativamente
à parte do mapa que diz respeito às regiões elegíveis para a derrogação prevista no nº 3, alínea a), do
artigo 87º do Tratado CE. Por outro lado, deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE relativamente à parte do mapa que diz respeito às regiões elegíveis para a derrogação prevista
no nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE.

Portugal continua a ser, na sua totalidade, elegível para derrogações regionais até 2006. Contudo,
algumas regiões anteriormente assistidas nos termos do nº 3, alínea a), do artigo 87º, apenas beneficiarão
entre 2000 e 2006 da derrogação prevista no nº 3, alínea c), do mesmo artigo. No que se refere às regiões
elegíveis para o nº 3, alínea a) do artigo 87º, a Comissão concluiu que a notificação portuguesa está em
conformidade com as Orientações, tendo especialmente em conta o facto de as intensidades máximas
propostas serem moduladas no interior de algumas regiões NUTS II, nomeadamente em função da
situação socioeconómica das diferentes NUTS III que as compõem.

Em contrapartida, a proposta relativa à região NUTS II «Lisboa e Vale do Tejo», elegível para o nº 3,
alínea c), do artigo 87º do Tratado CE enquanto «região que deixou de beneficiar do nº 3, alínea a), do
artigo 87º do Tratado CE» não podia, nesta fase, ser considerada compatível com as disposições das
Orientações. Com efeito, Portugal prevê que a totalidade desta região, que representa 33,4% da
população nacional, beneficie do período de transição de 4 anos previsto nas Orientações para a
adaptação das actuais intensidades de auxílio. Ora, tendo em conta as disposições transitórias incluídas
nas Orientações, apenas 10,2% da população portuguesa poderiam beneficiar desta cobertura.

b) Auxílios fiscais ao investimento (117)

Em 8 de Setembro de 1999, a Comissão autorizou um regime de auxílios fiscais ao investimento que
estará em vigor até ao final de 2010 e que prevê a concessão de auxílios sob a forma de isenções fiscais
(crédito fiscal sobre os rendimentos) concedidas durante um período não superior a 10 anos, a favor de
projectos de investimento num montante mínimo de 5 milhões de euros. Estes auxílios têm
essencialmente por objectivo o investimento produtivo e estão subordinados à manutenção do
investimento e, se for caso disso, do emprego criado durante o período de aplicação do contrato de
concessão das isenções fiscais, e de qualquer forma durante um período mínimo de cinco anos.
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A Comissão considerou que estes auxílios são concedidos para incentivar as empresas a darem início a
projectos de investimento precisos, que a sua intensidade é reduzida face aos custos de realização destes
projectos e que o regime em questão estabelece regras transparentes que permitem quantificar a
vantagem de que cada empresa beneficia. Consequentemente, estes auxílios são equivalentes a uma
subvenção e podem beneficiar das derrogações regionais previstas no nº 3, alíneas a) e c) do artigo 87º
do Tratado, em conformidade com o ponto 31 da Comunicação da Comissão sobre a aplicação das regras
relativas aos auxílios estatais às medidas que respeitam à fiscalidade directa das empresas (118).

Finlândia

Mapa dos auxílios regionais 2000-2006 (119)

Em 26 de Outubro, após ter examinado o projecto de mapa regional das Autoridades finlandesas para o
período 2000-2006, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE e das Orientações relativas
aos auxílios regionais, a Comissão decidiu não levantar objecções. A parte da população finlandesa que
habita em regiões assistidas aumentará muito ligeiramente, passando dos 41,7% actuais para 42,2% em
1 de Janeiro de 2000. As intensidades de auxílio registam uma diminuição sensível. A região de Itä-
Suomi, na parte oriental do país, beneficiará das intensidade máximas mais elevadas (24%). Com um
PIB por habitante inferior a 75% da média comunitária, esta região continua a pertencer às regiões menos
desenvolvidas da União. No que se refere às outras regiões, a Finlândia limitará os auxílios às grandes
empresas a 8%, 10% ou 12% consoante os casos.

Reino Unido

English Partnerships/Partnership Investment Programme (EP/PIP) (120)

Em 22 de Dezembro, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º no que se
refere ao financiamento, por parte do English Partnership, de projectos de desenvolvimento de terrenos e edi-
fícios, adoptando uma decisão parcialmente favorável. Em 1995, as Autoridades do Reino Unido notifica-
ram à Comissão o programa de assistência concedidas ao abrigo do “Single Regeneration Budget” (SRB)
(121). Esta notificação agrupou diversos regimes, incluindo o regime EP/PIP, um regime de desenvolvimen-
to regional, relativo ao financiamento público de projectos de renovação em Inglaterra. AComissão aprovou
o SRB com base no nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE. Na sua decisão, a Comissão afirmou que di-
versas medidas incluídas no SRB não eram abrangidas pelo âmbito de aplicação do nº 1 do artigo 87º do Tra-
tado CE. A“Renovação urbana (actividades EP)” foi mencionada como uma dessas medidas. Na sequência
da aprovação do SRB, foi chamada a atenção da Comissão para determinados casos em que os beneficiários
de assistência da EP eram também empresas que concorriam no comércio intracomunitário. Em Julho de
1998, a Comissão propôs medidas adequadas (122) por forma a tornar compatíveis os eventuais auxílios es-
tatais incluídos no regime.

Em Maio de 1999 foi dado início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º (123), uma vez que
as Autoridades do Reino Unido não aceitaram na íntegra as medidas adequadas propostas. Na sua decisão
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final, a Comissão referiu, no que se refere ao desenvolvimento específico (em que é conhecido o
utilizador final), que as Autoridades do Reino Unido aceitaram subordinar o regime às regras dos auxílios
estatais regionais e outras regras relevantes na matéria. A Comissão concluiu seguidamente que o auxílio
ao desenvolvimento específico nos termos do regime EP/PIP é compatível com o mercado comum. No
que se refere ao desenvolvimento especulativo (em que o utilizador final é desconhecido) a Comissão
decidiu que o regime, tal como alterado pela aceitação apenas parcial das medidas adequadas, é
compatível com o mercado comum desde que seja dado cumprimento às regras relevantes em matéria
de auxílios estatais. Além disso, as Autoridades do Reino Unido devem notificar, com base no nº 3 do
artigo 88º do Tratado CE, todos os casos em que um dos intervenientes envolvidos (utilizador final,
proprietário do terreno, ou promotor) desenvolve actividades nos sectores sujeitos às regras especiais em
matéria de auxílios estatais. A decisão pôs termo à aplicação do regime EP/PIP, tal como tinha sido
inicialmente aprovado no processo N 31/95 (Single Regeneration Budget).

2. Auxílios sectoriais

2.1. Siderurgia

Alemanha

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o processo por incumprimento
do Estado previsto no artigo 88º do Tratado CECA, a que tinha dado início contra o Governo alemão.
Com efeito, este último, cometendo uma infracção ao artigo 86º do Tratado CECA, não respeitou a sua
obrigação de tomar todas as medidas necessárias para obter o reembolso dos auxílios ilegais
indevidamente recebidos pela empresa siderúrgica Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, que se elevavam
no total a 37,8 milhões de euros, tal como lhe era imposto pelas decisões negativas adoptadas pela
Comissão. Desde então, a empresa declarou falência em 31 de Dezembro de 1998, tornando mais
aleatória a recuperação dos montantes devidos. Contudo, a Comissão decidiu tomar uma decisão final
registando formalmente o facto de o Governo alemão não ter cumprido a sua obrigação na matéria.
Considerou com efeito que uma tal decisão é necessária para assegurar a base jurídica dos eventuais
recursos de indemnização do prejuízo sofrido pelos outros Estados-Membros, pela Comunidade ou por
outras partes interessadas.

b) Gröditzer Stahlwerke (125)

Em 8 de Julho, a Comissão decidiu encerrar, com uma decisão negativa, o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º relativo aos auxílios concedidos durante o período 1992-1999. A Comissão tomou
conhecimento, antes da adopção da sua decisão final, do facto de que elementos do activo da Gröditzer
Stahlwerke tinham sido transferidos para outras empresas controladas pela BvS. Estas medidas poderiam
ter por objecto ou efeito tentar subtrair ao âmbito de aplicação da decisão da Comissão os elementos do
activo em questão e prosseguir a actividade não viável da empresa, o que seria contrário à obrigação que
incumbe aos Estados-Membros de velar pelo respeito das obrigações que decorrem da decisão da
Comissão. Desta forma, a Comissão exigiu que o procedimento de recuperação não se limite ao
beneficiário inicial dos auxílios mas seja alargado à empresa que, através dos meios de produção
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transferidos, prossegue a actividade do beneficiário inicial, caso determinados aspectos da transferência
(o seu objecto, preço, data, identidade dos diferentes accionistas, rendibilidade da operação, etc.)
permitam verificar que, entre as duas empresas, prossegue a actividade económica.

2.2. Construção naval

Alemanha

a) Ajuda ao desenvolvimento da Indonésia pela Alemanha (126)

Em 3 de Março, a Comissão adoptou uma decisão negativa relativamente a uma ajuda ao
desenvolvimento à Indonésia. Em 1994, a Comissão aprovou ajudas ao desenvolvimento nos termos do
nº 7 do artigo 4º da Directiva 90/684/CEE relativa aos auxílios à construção naval (127) no que se refere
à venda de embarcações de dragagem construídas pela Volkswerft Stralsund para uma empresa da
Indonésia. A carta de aprovação da Comissão dirigida à Alemanha afirmava que as embarcações apenas
deviam ser utilizadas na Indonésia. Na sequência de uma denúncia, a Alemanha confirmou que as duas
embarcações de dragagem tinham sido utilizadas na Malásia e em Taiwan. A Alemanha alegou que a
utilização fora da Indonésia se devia a atrasos na execução dos projectos para os quais as embarcações
eram inicialmente necessárias. Contudo, a Comissão concluiu que não teria aprovado o auxílio se tivesse
tido conhecimento, na altura da sua decisão, que as embarcações não se destinavam a uso exclusivo na
Indonésia e que seriam utilizadas, em larga medida, em termos comerciais na Malásia e em Taiwan. Em
especial, a Comissão considerou que o conteúdo de desenvolvimento do projecto tinha deixado de se
poder verificar. Consequentemente, a Comissão solicitou à Alemanha que recuperasse o auxílio.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Em 17 de Março, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos termos
do nº 2 do artigo 88º no que se refere a auxílios ao investimento relacionados com o melhoramento de
uma doca adquirida ao antigo estaleiro Bremer Vulkan. Considerou-se que as medidas financeiras
adicionais relacionadas com a aquisição da Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH pela Lürssen
Maritime Beteiligung GmbH & Co.KG, tomadas pelo Land de Bremen tinham sido adoptadas a favor
da indústria de construção naval e faziam consequentemente parte da protecção dos interesses de
segurança essenciais da Alemanha, na acepção do artigo 296º do Tratado CE.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

Em 8 de Julho, a Comissão adoptou uma decisão final negativa no que se refere à KWW, um estaleiro
naval situado no Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, uma vez que excedeu o seu limite máximo de
capacidade em 1998.

Em 1993-1995, a Comissão aprovou auxílios num montante total de 638 milhões de euros (1247 milhões
de marcos alemães) para a reestruturação da KWW. O auxílio foi aprovado em conformidade com as
Directivas 90/684/CEE e 92/68/CEE relativas aos auxílios à construção naval, que exigiam a redução
genuína e irreversível da capacidade de construção naval na Alemanha Oriental. A capacidade máxima
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da KWW foi fixada em 85 000 cgt durante um período de 10 anos, ou seja até ao final de 2005, como
condição para compensar os efeitos de distorção do auxílio sobre a concorrência no sector. Ao controlar
a aplicação das decisões, a Comissão verificou que o estaleiro excedeu a sua produção em 1998 e
possivelmente também em 1999.

A Comissão decidiu que a KWW deverá reembolsar 83 milhões de marcos alemães de auxílios à
reestruturação, devido ao facto de ter excedido em 1998 o seu limite de capacidade anual. A Comissão
decidiu igualmente dar início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º no que se refere à
ultrapassagem do limite da capacidade anual em 1997.

Espanha

Auxílio estatal aos estaleiros navais públicos (130)

Em 26 de Outubro, a Comissão decidiu que o auxílio estatal de 110,9 milhões de euros pago em 1998
aos estaleiros navais públicos de Espanha não era compatível com as condições de uma decisão da
Comissão de 1997 que aprovava um pacote de auxílios à reestruturação a favor de estaleiros, devendo
ser recuperado juros.

O pacote incluía um montante máximo de auxílio sob a forma de créditos fiscais especiais de 349
milhões de euros durante o período 1995-1999, para compensar os estaleiros do facto de não poderem
beneficiar de créditos fiscais nos termos do sistema geral de consolidação fiscal espanhol. Contudo, os
estaleiros foram integrados na sociedade gestora de participações pública, Sociedad Estatal de
Participaciones, que obteve créditos fiscais no âmbito do sistema geral de consolidação fiscal,
compensando as perdas registadas numa parte do grupo com os lucros realizados noutras partes. Esta
alteração das circunstâncias fez com que os estaleiros recebessem em 1998 um crédito fiscal geral
correspondente ao seu direito a tais créditos com base nos seus resultados de 1997. Contudo, apesar
disto, os estaleiros receberam igualmente em Julho de 1998 um crédito fiscal especial de 110,9 milhões
de euros. A Comissão concluiu que este pagamento, embora não tivesse excedido o montante máximo
de créditos fiscais especiais aprovado em 1997, não se justificava, sendo consequentemente incompatível
com o mercado comum.

França

a) Ajuda ao desenvolvimento para a Polinésia Francesa (131)

Em 30 de Março, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos termos
do nº 2 do artigo 88º a que havia dado início em Julho de 1998 relativamente à ajuda ao desenvolvimento
sob a forma de benefícios fiscais concedidos a investidores e relacionados com dois navios de cruzeiro
construídos pelos Chantiers de l’Atlantique e destinados a serem utilizados na Polinésia Francesa.

AComissão teve dúvidas, uma vez que não pôde verificar em que medida o auxílio promoveria o desenvol-
vimento económico na Polinésia Francesa e se seria necessário. Além disso, a empresa que deveria explorar
os navios não estava registada na Polinésia Francesa. Esta última situação infringia o nº 7 do artigo 4º da Di-
rectiva relativa aos auxílios à construção naval, em que é feita referência a determinados critérios da OCDE,
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segundo os quais é necessário que o proprietário dos navios seja residente no país beneficiário. Ao encerrar
o procedimento, a Comissão decidiu que as suas dúvidas iniciais seriam eliminadas desde que a empresa que
explorava os navios estivesse registada na Polinésia Francesa e desde que os navios fossem exclusivamente
utilizados na Polinésia Francesa durante pelo menos 5 anos.

b) Stardust Marine (França) (132)

Em 8 de Setembro, a Comissão Europeia declarou incompatíveis auxílios num montante nominal de
cerca de 76 milhões de euros a favor da Stardust Marine.

A Comissão tinha dado início, em 1997, a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE relativamente a medidas de apoio financeiro público de que tinha beneficiado a empresa de recreio
náutico Stardust Marine, e às condições da sua privatização que levaram à sua cessão ao adquirente FG
Marine. Estas medidas de apoio, nomeadamente sob a forma de empréstimos e de cauções bancárias
concedidas pelo Grupo Crédit Lyonnais entre 1992 e 1995, foram seguidas de financiamentos a fundo
perdido sob a forma de uma recapitalização pelo Grupo Crédit Lyonnais no final de 1994 e,
subsequentemente, sob a forma de um adiantamento na conta corrente e de recapitalizações através de
remissão de dívidas do accionista que lhe sucedeu, o Consortium de Réalisations, após o acantonamento
da Stardust Marine na estrutura de «défaisance» do Crédit Lyonnais em 1995. Os auxílios ilegais em
questão elevam-se a um montante de 496 milhões de francos franceses.

Não se trata de auxílios à reestruturação mas de auxílios que, no contexto em que foram inicialmente
concedidos, se destinavam a acompanhar e a permitir o crescimento rápido da empresa. Na medida, além
disso, em que a Stardust se tornou, graças a estes auxílios, um dos líderes europeus do sector do recreio
náutico, e em que uma parte significativa da sua clientela se encontra na Europa, fora da França, os
auxílios afectam o comércio intracomunitário. A Comissão concluiu que os auxílios em questão
produzem um efeito de distorção não compatível com as regras da União Europeia e que devem ser
recuperados junto da Stardust Marine.

2.3. Sector automóvel

Espanha

Mercedes Vitoria (133)

Em 29 de Setembro, a Comissão autorizou os auxílios regionais propostos pela Espanha relativos a um
investimento destinado a produzir um novo veículo utilitário na fábrica da Daimler-Chrysler de Vitoria
(País Basco). Com base num estudo de localização extremamente completo realizado pelo investidor, a
Comissão considerou inicialmente que este tinha avaliado diversos locais de implantação e que se tinha,
finalmente, visto confrontado com a alternativa que se segue para realizar o seu projecto: Vitoria ou a
fábrica existente de Jelcz (Polónia). A Comissão realizou nessa altura uma análise custos/benefícios para
determinar o nível de auxílios regionais autorizáveis, comparando os custos do projecto em Vitoria com
um projecto semelhante desenvolvido em Jelcz, tal como analisado, em termos reais, pela Daimler-
Chrysler. Os efeitos do afrouxamento da actividade ou do encerramento da fábrica de Vitoria, na
sequência da localização do projecto em Jelcz, foram incluídos no ACB, nomeadamente os custos de
despedimento do pessoal de Vitoria, avaliados segundo as regras do direito social espanhol em vigor,
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mas também em função da prática em matéria de negociações com as organizações sindicais. O produto
da venda em liquidação da fábrica foi também integrado no ACB. Por último, a Comissão concluiu que
o auxílio regional projectado, com uma intensidade de 6,7% respeita as disposições do Enquadramento
comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis (134).

Itália

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Em 22 de Dezembro, a Comissão proibiu auxílios regionais com uma intensidade de 4,6% a favor de
um projecto de investimento desenvolvido pela Fiat. A Comissão verificou que os auxílios em causa não
eram necessários para a realização do projecto da Mirafiori Meccanica.

No final de 1997, a Itália notificou seis processos de auxílios regionais, nos termos da Lei 488/92, a favor da
Fiat Auto e, nomeadamente, da Mirafiori Meccanica. Após uma primeira análise dos processos, as informa-
ções fornecidas pela Itália não permitiram demonstrar que os auxílios regionais projectados estivessem em
conformidade com os princípios do Enquadramento para o sector dos veículos automóveis. AComissão deu
consequentemente início, em 3 de Fevereiro de 1999, a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE (136), relativamente a seis projectos de auxílio. Em 26 de Maio, três processos, (entre os quais o
da Mirafiori Meccanica) foram objecto de um decisão semelhante de extensão do procedimento (137), que se
centrou na questão da necessidade dos auxílios projectados.

O Enquadramento relativo aos veículos automóveis estipula que, para serem compatíveis com o mercado co-
mum, os auxílios regionais devem ser necessários à realização do projecto de investimento na região assisti-
da em causa. Ora, o estudo de localização que levou a Fiat a optar por Mirafiori para o seu investimento foi
realizado entre 1993-1994. Mirafiori não pertencia a uma zona assistida até Março de 1995, altura em que foi
classificada como região assistida nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE. Consequente-
mente, a Fiat não pôde integrar no financiamento do seu projecto à Mirafiori a obtenção de um auxílio regio-
nal. Por outro lado, a mobilidade do projecto não foi suficientemente demonstrada pelas Autoridades italia-
nas. Aparentemente, Mirafiori foi o único local em que a Fiat considerou implantar o seu projecto.

Os auxílios notificados pela Itália a favor da Fiat Mirafiori Meccanica não são consequentemente
necessários para atingir os objectivos previstos no nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE, ou seja,
no caso em apreço, facilitar o desenvolvimento de certas actividades ou regiões económicas. Por este
motivo, a Comissão decidiu que os auxílios em questão são incompatíveis com o mercado comum e não
podem ser concedidos.

Reino Unido

Rover Longbridge (138)

Em 22 de Dezembro, a Comissão decidiu dar início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º
do Tratado CE relativamente aos auxílios regionais que as Autoridades do Reino Unido projectam
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conceder ao investimento do grupo BMW na fábrica da Rover de Longbridge, em Birmingham. O
investimento proposto atinge um custo total de 702 milhões de libras, dos quais 141 milhões seriam
financiados através de auxílios regionais. A decisão baseia-se nas dúvidas acerca da mobilidade do
projecto e acerca de alguns elementos da análise custos/benefícios necessária à apreciação do auxílio.

O Reino Unido notificou igualmente um pacote de formação de 38 milhões de libras, dos quais 11
milhões seriam abrangidos pelo auxílio. Este auxílio foi aprovado pela Comissão, uma vez que estava
em conformidade com o Enquadramento comunitário dos auxílios à formação.

2.4. Fibras sintéticas

Alemanha

Saxonylon Textil GmbH (139)

Em 20 Julho, a Comissão decidiu tomar uma decisão final negativa no que se refere ao auxílios que as
Autoridades alemãs projectavam conceder à Saxonylon Textil GmbH, uma filial do Tolaram Group,
Singapura. O auxílio proposto incluía 42,3 milhões de marcos alemães para apoio a um investimento em
Meerane, na Saxónia (Alemanha). Na sequência do projecto, verificar-se-ia um aumento significativo da
capacidade de fios de filamento de poliamida, um produto que não regista qualquer escassez estrutural
da oferta. Além disso, a Comissão verificou que a intensidade de auxílio proposta era de 35% (brutos),
correspondente ao limite máximo de auxílio regional aplicável a empresas de maiores dimensões no
Land da Saxónia, e correspondente ao dobro do máximo permitido nos termos do Código dos auxílio ao
sector das fibras sintéticas (140) no que se refere às empresas de maiores dimensões. Por estes motivos,
a Comissão concluiu que o auxílio projectado não poderia ser aprovado, uma vez que não estava em
conformidade com as exigências do Código, sendo consequentemente incompatível com o mercado
comum.

Portugal

Cerfil SA (141)

Em 4 de Maio, a Comissão decidiu não levantar objecções no que se refere ao auxílio não notificado
concedido pelas Autoridades portuguesas ao produtor de fibras sintéticas Cerfil S.A, localizado numa
região abrangida pelo nº 3, alínea a) do artigo 87º do Tratado CE. O auxílio foi em larga medida
concedido para apoiar a produção de fibras sintéticas abrangidas pelo âmbito de aplicação do Código. A
intensidade do auxílio projectado e outros aspectos estavam em conformidade com o IMIT (142), um
programa específico autorizado pela Comissão em 1995, no âmbito do programa PEDIP II (143). A
Comissão considerou que a redução de 16,8% da capacidade de produção efectiva resultante do projecto
de investimento era significativa na acepção do Código e, consequentemente, decidiu não levantar
objecções.
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2.5. Sector financeiro

Alemanha

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

Em 8 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º a que havia dado início no que se refere ao auxílio concedido à Westdeutsche
Landesbank Girozentrale («WestLB») através de uma injecção de capital pelo Land da Renânia do
Norte-Vestefália.

Em 1994, tinha sido apresentada à Comissão uma denúncia contra esta injecção de capital. Após
investigações preliminares, a Comissão iniciou em Outubro de 1997 um procedimento formal de
investigação, durante o qual verificou que o capital injectado pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália
tinha sido concedido em condições favoráveis. O Wohnungsbauförderungsanstalt («Wfa»), que era
propriedade do Land e que se dedicava à promoção imobiliária, foi transferido para a WestLB no final
de 1991, por forma a permitir que o banco desse cumprimento aos critérios mais rigorosos em matéria
de solvabilidade que entrariam em vigor em 1993. Embora o Wfa continuasse a consagrar-se à promoção
imobiliária, a transacção permitiu que a WestLB utilizasse, para efeitos de supervisão bancária, uma
parte do capital do Wfa para apoiar as suas próprias actividades. A remuneração a pagar foi decidida
cerca de dois anos após a transferência e elevava-se a apenas 0,6% anuais, sobre a parte utilizável do
capital.

A Comissão chegou à conclusão de que a remuneração de 0,6% não corresponde ao que um investidor
que desenvolve a sua actividade em condições de mercado teria solicitado para este tipo de capital. O
Land optou por abandonar o seu direito a uma indemnização adequada. Esta situação constitui um auxílio
estatal na acepção do Tratado. O elemento de auxílio envolvido elevou-se a 808 milhões de euros para
o período compreendido entre 1992 e 1998. Uma vez que o auxílio é incompatível com o mercado
comum deverá ser recuperado junto da WestLB, acrescido de juros a contar do momento da
transferência.

França

Crédit Foncier de France (145)

Em 23 de Junho, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a auxílios à reestruturação
concedidos em 1996 ao Crédit Foncier de France (CFF) num montante de cerca de 16 mil milhões de
francos franceses. A intervenção pública tornou-se necessária quando as alterações legislativas e
económicas ocorridas no mercado dos empréstimos ao arrendamento tinham suscitado, no início dos
anos 90, uma importante deterioração da liquidez deste banco especializado.

Os auxílios à reestruturação a favor do CFF incluíam i) uma garantia pública destinada a que fossem honra-
das todas as datas de vencimento da dívida representadas por um título e ii) um compromisso do Estado de
adoptar todas as disposições necessárias para que o CFF pudesse continuar a exercer as suas actividades,
dando cumprimento às regras prudenciais em vigor, o que se traduziu num aumento do capital do banco de
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1,85 mil milhões de francos franceses. A Comissão declarou estes auxílios compatíveis com o mercado co-
mum, tendo em consideração a redução muito significativa (25%) do balanço total do banco após a inter-
venção do Estado e desde que o CFF prossiga a sua reestruturação de acordo com o plano de actividades no-
tificado. Tendo restabelecido a sua viabilidade, o CFF pôde ser privatizado em Julho de 1999.

2.6. Transportes

Transporte aéreo

Aerelba — aeroporto da Ilha de Elba

Em 30 de Março de 1999, a Comissão decidiu que a subvenção concedida pela região da Toscana à
empresa Aerelba destinada ao financiamento de trabalhos de modernização do aeroporto da ilha de Elba
(Marina di Campo), não constituía um auxílio estatal, nomeadamente porque se destinava à realização
de um projecto de infra-estrutura de interesse colectivo e porque a infra-estrutura estava aberta, sem
discriminação, a todos os transportadores comunitários.

Alitalia

No âmbito da verificação prevista no nº 10 do artigo 1º da sua decisão de 15 de Julho de 1997 (146)
relativa à recapitalização da companhia Alitalia, a Comissão considerou em 20 de Julho de 1999 que
estavam preenchidas as condições estabelecidas por esta decisão. Na sua análise, a Comissão tomou
principalmente em consideração os novos compromissos assumidos pelas Autoridades italianas em 13 e
16 de Julho de 1999 em matéria de ausência de discriminação a favor da Alitalia, o que provoca uma
alteração das condições da convenção celebrada entre a Alitalia e as Autoridades italianas, e de restrições
suplementares das capacidades oferecidas por este transportador no mercado italiano em 1999 e 2000.

Iberia

Na sequência da notificação, pela Espanha, do projecto de aumento do capital da companhia Iberia num
montante de 20 mil milhões de pesetas (120 milhões de euros), a Comissão analisou aprofundadamente
os resultados da empresa, nomeadamente à luz dos critérios de rendibilidade mencionados na sua decisão
de 31 de Janeiro de 1996 (147), bem como as suas perspectivas futuras. A operação constitui a última
etapa da reestruturação financeira prevista no plano de recuperação. Permite que a holding pública SEPI
coloque a companhia na melhor situação possível tendo em vista a sua próxima privatização. Além disso,
a SEPI deveria recuperar os fundos investidos e obter a curto prazo uma rendibilidade interessante desses
fundos, no âmbito do processo de privatização. Nestas condições, a Comissão concluiu, por decisão de
26 de Agosto de 1999, que o aumento de capital correspondia ao comportamento de um investidor
racional, não constituindo por conseguinte um auxílio na acepção do artigo 87º do Tratado.

Auxílios sociais aos residentes na Sicília

A Comissão analisou igualmente o sistema de compensações concedidas em matéria de transporte aéreo
aos residentes nas ilhas menores da Sicília e aos profissionais que exercem as suas actividades nessas
ilhas. Tendo em conta as orientações sectoriais aplicáveis, a Comissão considerou em 3 de Setembro,
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que este sistema constitui um auxílio de carácter social concedido sem discriminação, compatível com
o mercado comum nos termos do nº 2, alínea a) do artigo 87º do Tratado.

Transportes marítimos

Imposto profissional portuário — França

Em 22 de Dezembro de 1999, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo
88º, a que tinha dado início no princípio do ano relativamente ao regime de auxílio francês ‘taxe
professionnelle’. Por forma a facilitar a transferência de propriedade e de gestão do equipamento de
movimentação de carga do sector público para empresas privadas de movimentação de carga em 23
portos franceses, foi prevista uma redução da ‘taxe professionnelle’. Além disso, foi proposta uma
redução fiscal semelhante relativamente à aquisição de novo equipamento adicional nos portos de Le
Havre e Dunkerque, por forma a aumentar a respectiva capacidade. Na sua decisão, a Comissão
autorizou o auxílio às empresas privadas de movimentação de carga relativamente à transferência e
substituição do equipamento existente, enquanto o auxílio relativo à aquisição de novo equipamento
adicional para os portos de Le Havre e Dunkerque foi considerado incompatível com o mercado comum.

Funiviaria Alto Tirreno SpA — Itália

Na sua decisão de 22 de Dezembro de 1999, a Comissão considerou que o auxílio concedido à empresa
Funiviaria Alto Tirreno SpA no porto de Savona, na sua actual forma e âmbito era incompatível com o
mercado comum e propôs à Itália medidas adequadas. O Governo italiano tem vindo a conceder à
Funiviaria Alto Tirreno auxílios ao abrigo da Lei italiana n° 1221 de 1952, destinados, nomeadamente,
a cobrir prejuízos de exploração decorrentes das suas actividades de movimentação de carga no porto.

Transporte ferroviário

Auxílios ambientais aos transportes ferroviários de mercadorias (Dinamarca)

Em 21 de Abril de 1999, a Comissão decidiu que o regime de auxílios destinado à compensação dos custos
externos marginais não cobertos do transporte rodoviário é compatível com as disposições do Tratado. O
montante máximo do auxílio é de 50% do volume de negócios gerado por cada operação de transporte ferro-
viário. O regime de auxílio foi previsto no contexto da introdução de imposições relativas à infra-estrutura
que as empresas ferroviárias têm de pagar para poderem utilizar a rede ferroviária dinamarquesas. AComis-
são adoptou uma decisão favorável com base no artigo 77º que se aplica directamente: (i)O montante da sub-
venção é muito inferior ao montante estimado dos custos não pagos pelos transportes rodoviários ; (ii)o re-
gime aplica-se de forma não discriminatória a todos os operadores de transportes de mercadorias e (iii) não
afecta o desenvolvimento do comércio numa medida contrária ao interesse da Comunidade (exclusão do
trânsito, com o objectivo de eliminar os efeitos negativos sobre o transporte marítimo).

Transportes rodoviários

Isenção fiscal transitória para os transportes locais (Países Baixos)

Em 10 de Novembro de 1999, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a uma isenção
fiscal transitória do imposto sobre o rendimento das sociedades aplicável às empresas de transporte de
empresas municipais que prestam serviços de transporte público em oito cidades holandesas. Tendo em
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vista a liberalização prevista do mercado local neerlandês dos transportes e enquanto medida transitória
para promover as medidas de reestruturação necessárias nestas empresas, a Comissão considerou o
auxílio compatível com o nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE.

Regime de auxílio rodoviário (Itália)

Através de duas decisões, adoptadas respectivamente em Maio e Dezembro de 1999, a Comissão
pronunciou-se relativamente às medidas italianas de reestruturação do sector rodoviário e de
desenvolvimento da intermodalidade, previstas na Lei n°454/97 e respectivas disposições de execução.
No que se refere ao transporte combinado, a Comissão considerou que os auxílios projectados pela Itália
eram compatíveis com o mercado comum na medida em que se destinavam a promover operações
economicamente viáveis a médio prazo e não susceptíveis de provocar distorções da concorrência entre
diferentes operadores ou terminais. Por outro lado, a Comissão confirmou a sua prática na matéria, ao
considerar os auxílios ao investimento até 30% dos custos elegíveis para a compra de equipamento de
carregamento e de transbordo e também de programas e de equipamento electrónico e telemático,
susceptíveis de facilitar o desenvolvimento do sector, nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º do
Tratado. No que se refere ao transporte rodoviário, a Comissão considerou que os subsídios à cessação
voluntária de actividade dos transportadores independentes não constituíam auxílios, tendo
nomeadamente autorizado as medidas destinadas a promover a adaptação do parque de veículos a
normas ambientais mais rigorosas, bem como as medidas de apoio às iniciativas de formação para os
operadores. A Comissão autorizou igualmente a medida destinada a promover o agrupamento de
empresas de transporte rodoviário, tomando nomeadamente em consideração a fraca estrutura deste
sector, repartido por mais de cem mil operadores, na sua maioria de pequena ou muito pequena
dimensão.

Transporte combinado

Transporte combinado (Áustria)

Em 8 de Julho de 1999, a Comissão decidiu não levantar objectes relativamente a um regime de auxílios
estatais austríaco que permite auxílios ao investimento para a construção de infra-estruturas terminais
de transporte combinado. A Comissão afirmou que estes auxílios estatais deverão ser considerados
auxílios nos termos do nº 1 do artigo 87º do Tratado nos casos em que a exploração do terminal não
foi concedida através de concurso público e que constitua uma actividade económica. A Comissão
decidiu que estes auxílios podem ser autorizados nos termos do artigo 73º do Tratado CE se: (1) forem
necessários para a construção do terminal; (2) não provoquem distorções da concorrência no mercado
dos terminais numa medida contrária ao interesse comum, e (3) o acesso ao regime for transparente e
não discriminatório.

Transporte combinado (Bélgica)

Na sua decisão de 26 de Outubro de 1999, a Comissão afirmou que os auxílios à construção de terminais
nem sempre afectam o comércio entre Estados-Membros, na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado
CE. O comércio seria afectado se o auxílio provocasse uma distorção da concorrência entre o terminal
beneficiário do auxílio e um terminal num outro Estado-Membro. Mas mesmo que não se verifique
qualquer distorção da concorrência entre terminais, o comércio entre Estados-Membros poderá ser
afectado se o operador do terminal desenvolve actividades em diversos Estados-Membros, ou se possa
razoavelmente prever que venha a desenvolver tais actividades.
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2.7. Sector agrícola

Bélgica

a) Auxílio relativo à crise da dioxina

No que se refere aos auxílios estatais destinados a «acontecimentos extraordinários», na acepção do nº
2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE, a Comissão autorizou um conjunto de auxílios do Governo
belga a favor dos produtores e empresas afectados pela crise desencadeada pela contaminação, por
dioxina, de alimentos para animais. A Comissão considerou que, embora a contaminação química de
produtos alimentares não possa ser considerada como um acontecimento extraordinário, na acepção do
nº 2, alínea b), do artigo 87º, o anúncio feito pelas Autoridades belgas relativamente a esta contaminação
e as medidas de emergência adoptadas subsequentemente impediram os operadores de comercializar a
sua produção, confrontando-os com uma situação de crise que, devido às suas características e aos seus
efeitos, era claramente distinta do habitual e ultrapassava o âmbito das condições de funcionamento de
um mercado normal. A Comissão considerou contudo que esta noção de acontecimento extraordinário
apenas se pode aplicar relativamente aos produtores que foram vítimas de uma situação em que a sua
responsabilidade não pode, de nenhuma forma, ser posta em causa.

No que se refere às explorações agrícolas, os auxílios nacionais assumiram em primeiro lugar a forma
de indemnizações e de adiantamentos recuperáveis (148). Os primeiros seriam concedidos aos produtores
de aves e os segundos aos produtores de suínos, bovinos e ovos. A Comissão autorizou,
subsequentemente, a conversão dos adiantamentos recuperáveis em indemnizações definitivas, fixadas
em 80% do preço de custo dos animais, sujeitas de qualquer forma a um limite máximo correspondente
ao preço do mercado, se este fosse inferior a 80% do preço de custo (149). As medidas adoptadas pelo
Governo belga tinham por objectivo compensar ou auxiliar os produtores agrícolas na sequência do abate
e destruição dos animais e dos ovos, quer porque estivessem contaminados pela dioxina quer porque
tinham ultrapassado o seu estado óptimo de comercialização e tiveram de ser destruídos por razões de
bem estar animal e de saúde pública. Estas últimas medidas visavam nomeadamente as explorações
colocadas sob penhora cautelar, sujeitas consequentemente a uma proibição de comercialização da
produção.

Os auxílios a favor das empresas proprietárias de produtos de origem animal revestiam também a forma
de adiantamentos recuperáveis e tinham por objecto evitar a falência dos operadores que tiveram de fazer
face à destruição dos produtos contaminados e daqueles cujo prazo de validade tinha sido ultrapassado
na sequência das medidas cautelares adoptadas pelo Governo belga (150). No mesmo contexto, a
Comissão autorizou uma outra medida destinada à indemnização dos proprietários de carnes frescas e
de produtos de carne provenientes de suínos, bovinos e aves que pudessem estar contaminados pela
dioxina, na sequência da destruição ordenada por esses proprietários (151). Estes produtos tinham sido
colocados sob penhora cautelar e foram eventualmente destruídos porque não puderam ser
comercializados, visto que não pôde ser totalmente eliminada a possibilidade de contaminação. Neste
caso, a medida que tinha por objectivo a protecção da saúde dos consumidores, foi considerada
compatível com o mercado comum nos termos do nº 3, alínea c), do artigo 87º, enquanto auxílio
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destinado a facilitar o desenvolvimento dos sectores em causa. A Comissão autorizou igualmente a
tomada a cargo pelo Estado belga do custo das análises e das despesas de destruição dos animais e
produtos em causa no que se refere a todas as medidas precedentes (152). A Comissão autorizou, em
conformidade com a sua prática, a tomada a cargo da totalidade destes custos, visto que os controlos de
qualidade dos produtos em questão, bem como a sua destruição, tinham sido tornados obrigatórios
através de disposições comunitárias e/ou nacionais.

Acrise belga da dioxina envolveu igualmente a aprovação, enquanto auxílios estatais, das medidas incluídas
num acordo concluído entre o Estado belga e a Associação Belga de Bancos (153). O acordo dizia respeito a
um regime de empréstimos destinado a evitar a falência de empresas agrícolas estruturalmente sólidas devi-
do à redução das receitas na sequência da desestabilização do mercado causada pela contaminação pela dio-
xina de determinados alimentos para animais e pelas medidas adoptadas para solucionar esta situação. O re-
gime baseava-se numa participação igual do sector público e privado, garantindo o sector público 50% do
montante do empréstimo concedido e assumindo o sector bancário o risco dos restantes 50%, renunciando à
sua margem normal de taxa de juro, que seria no máximo, a taxa de base belga menos 30 pontos de base (pre-
ço de custo para os bancos). Aelegibilidade estava limitada a empresas estruturalmente sólidas e viáveis que
sofreram grandes quebras no seu volume de negócios no período compreendido entre Junho e Setembro de
1999 (25% num período de dois meses ou 40% num único mês). Anotificação incluía dois elementos de au-
xílio, na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE. Em primeiro lugar, o principal elemento de auxílio con-
sistia na concessão de uma garantia estatal. Em segundo lugar, os honorários dos contabilistas que certifica-
ram os prejuízos deveriam ser pagos pelo Estado. O elemento de garantia estatal foi considerado compatível
com o nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE, uma vez que a Comissão concluiu em casos anteriores que
as características e dimensão das restrições necessárias para proteger a saúde pública no que se refere à crise
da dioxina que afectou os produtos alimentares e os produtos para alimentação de animais na Bélgica, eram
equivalentes a um acontecimento extraordinário na acepção do nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE.
A garantia estatal correspondeu a uma subvenção inferior a 6,05% do empréstimo total. Além disso, as Au-
toridades belgas comprometeram-se a garantir que não seria paga qualquer outra indemnização a beneficiá-
rios individuais pelos seus prejuízos. O pagamento, pelo Estado, dos honorários dos contabilistas foi consi-
derado um auxílio suave, relativamente aos quais a prática estabelecida da Comissão é de aceitar taxas até
100%.

Foi também autorizado um segundo protocolo, concluído desta vez entre as regiões e a Associação Belga
dos Bancos (154). Contrariamente ao auxílio anterior, este auxílio destina-se às empresas de produção,
transformação, transporte e comercialização de produtos alimentares ou de alimentos para animais. O
sector bancário pode conceder créditos a empresas sólidas que registem problemas de tesouraria devido
à crise. As condições de crédito são idênticas às do auxílio anterior, mas a elegibilidade está limitada às
empresas que disponham de uma sede de exploração na região em que o pedido de crédito garantido é
apresentado. Tal como para o caso anterior, e seguindo o mesmo raciocínio, o regime de concessão de
garantias estatais é compatível com o nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado. O equivalente-subvenção
da garantia estatal é inferior a 4% do montante total do crédito. Tal como para o caso anterior, as
Autoridades belgas comprometeram-se a garantir que não pagarão aos beneficiários individuais qualquer
outra indemnização pelos prejuízos sofridos.

A Comissão tomou conhecimento de um projecto de lei nacional que constitui o quadro legislativo
horizontal e que inclui as disposições de habilitação necessárias para a adopção de todas as medidas de
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auxílio concretas a favor das empresas agrícolas afectadas pela crise (155). Embora não estejam previstos
auxílios em sentido estrito, o projecto destina-se a autorizar a concessão de auxílios federais a empresas
agrícolas tendo em vista cobrir, na totalidade ou em parte, os danos sofridos que não foram já cobertos
por outros auxílios federais e/ou regionais. Foi também criado um fundo de indemnização que tem por
objectivo financiar uma parte das despesas incorridas pelo Estado sob a forma de auxílios às empresas
afectadas. Por outro lado, o dispositivo prevê uma série de medidas de controlo destinadas a verificar
que a cumulação dos auxílios federais e regionais não leva a indemnizações excessivas relativamente aos
danos efectivamente sofridos e que, se for caso disso, os eventuais auxílios em excesso serão restituídos
ao fundo.

b) Auxílio à protecção ambiental e possível infracção à directiva relativa aos nitratos.

A Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º relativamente a uma
medida notificada pelas Autoridades belgas (156), no que se refere à concessão de auxílios aos
agricultores enquanto compensação pelo facto de não poderem continuar a utilizar mais do que uma certa
quantidade de estrume (as quantidades máximas são alteradas anualmente). Esta medida poderá ser
abrangida pelo ponto 3.4 do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente (157)
que estabelece que podem ser autorizados auxílios ao funcionamento, em casos excepcionais, se: i) o
auxílio tiver como único objectivo a simples compensação dos custos de produção suplementares em
relação ao custos tradicionais; ii) o auxílio for temporário e, em princípio, degressivo; iii) os auxílios
forem necessários para compensar perdas em termos de competitividade, principalmente a nível
internacional. Além disso, a Comissão toma normalmente em consideração as contrapartidas das
empresas em causa para reduzir a sua poluição. No presente caso, a Comissão deu início ao
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE, uma vez que tinha dúvidas quanto ao facto
de estas condições estarem preenchidas. O auxílio não se afigurava temporário nem degressivo,
aparentemente não era necessário para compensar perdas de competitividade e, por último, os
agricultores não pareceriam ter tomado qualquer medida para reduzir a sua poluição. Por outro lado, a
quantidade de estrume que, nos termos da medida, podia ser utilizada por hectare, constituía,
aparentemente, uma infracção à directiva relativa aos nitratos (Directiva 91/676/CEE do Conselho, de
12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem
agrícola). Consequentemente, não parecia haver justificação para conceder o auxílio.

Dinamarca

a) Imposições fundiárias sobre terrenos agrícolas

Num processo dinamarquês (158), a Comissão aplicou pela primeira vez ao sector agrícola a sua
Comunicação sobre a aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas que respeitam à
fiscalidade directa das empresas (159). O processo envolvia a reintrodução de um limite máximo sobre
as imposições fundiárias locais da Dinamarca cobradas pelas municipalidades sobre os terrenos
utilizados para a produção primária. A medida, que assumiu a forma de uma alteração à lei relativa às
imposições fundiárias locais de 1990, devia ser aplicada aos anos fiscais de 1999 e 2000. O limite
máximo proposto (0,008%) pela Dinamarca era inferior ao limite máximo (0,015%) aprovado pela
Comissão nas suas duas decisões anteriores sobre as imposições fundiárias relativas aos anos fiscais
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1994-1996 e 1997, respectivamente. Estas decisões abrangiam os terrenos utilizados para a agricultura,
horticultura e viveiros de sementes. Esta medida envolvia igualmente a extensão do limite máximo da
imposição ao sector florestal. A existência deste limite máximo é principalmente fundamentada pela
necessidade de contrariar os aumentos dos preços dos terrenos e, consequentemente das imposições
fundiárias, provocados por factores não atribuíveis à produção primária. Obter-se-á igualmente uma
redução considerável nas variações da taxa (de 0,006-0,024% para 0,006-0,008%). Nas suas anteriores
decisões sobre as imposições fundiárias, a Comissão considerou que o limite máximo da imposição
fundiária não constituía um auxílio. As Autoridades dinamarquesas garantiram que os factores em que a
Comissão baseou as suas anteriores decisões não tinham sido alterados. Na sua decisão, a Comissão
reiterou a posição que adoptou nos dois anteriores casos, ou seja, que a medida, embora selectiva, não
constituía um auxílio estatal na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE. Como argumentação
adicional para apoiar esta conclusão, na decisão foi tomado em consideração o facto de a medida se
aplicar a todo o sector da produção primária, bem como a natureza específica dos terrenos relativamente
a essa produção.

b) Auxílios relativos às doenças dos animais

A Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º relativamente a uma
medida de auxílio notificada pela Dinamarca e que envolvia uma alteração ao fundo dinamarquês
relativo às imposições sobre as aves de capoeira, que é um regime de auxílio parafiscal (160). O objectivo
específico da medida notificada consistia em permitir que o fundo de imposição sobre as aves de
capoeira financiasse parte dos custos da vacinação preventiva dos frangos contra a doença de Gumboro,
uma doença das aves que provoca taxas de mortalidade cada vez mais elevada entre as aves de capoeira
para abate. Previa-se que o auxílio fosse reembolsado retroactivamente aos proprietários cujos animais
não infectados foram vacinados no âmbito de uma campanha de vacinação. Uma vez que a doença em
questão não estava abrangida pela legislação dinamarquesa ou comunitária relativa às doenças dos
animais, o auxílio não preenchia todas as condições cumulativas que, de acordo com a prática constante
da Comissão, têm de ser preenchidas para declarar que auxílios estatais destinados a combater doenças
epizoóticas e das plantas são compatíveis com o mercado comum nos termos do nº 3, alínea c), do artigo
87º do Tratado CE (disposições obrigatórias comunitárias ou nacionais, infecções que suscitam
preocupações de saúde pública, natureza preventiva e/ou compensatória dos auxílios, inexistência de
indemnizações adicionais para empresas individuais, cumprimento da legislação veterinária da
Comunidade). Além disso, a Comissão tinha dúvidas no que se refere à exigência de que o auxílio apenas
pode dizer respeito a infecções que suscitam preocupações de saúde pública e não pode ser concedido
para cobrir custos relacionados com riscos empresariais normais, tendo em especial em consideração
uma epidemia anterior de Gumboro durante a década de noventa e a existência de um fundo voluntário
do sector relativo a esta doença. Na sequência do início do procedimento, as Autoridades dinamarquesas
retiraram a sua notificação.

Alemanha

a) Auxílio para aquisição de terrenos

Em 1999, a Comissão comunicou à Alemanha a adopção de uma decisão final negativa sobre o auxílio con-
cedido pelo Governo alemão nos termos da Lei «Entschädigings- und Ausgleichsleistungsgesetz» (EALG)
(161). A lei inclui um regime relativo à aquisição de terrenos a preços reduzidos na antiga Alemanha de Les-
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te, equivalente, para determinados beneficiários, a um auxílio estatal. AComissão alegou que embora para a
categoria «Wiedereinrichter» (agricultores reinstalados) e «juristische Personen» (pessoas colectivas) que
incluam pelo menos um dos primeiros, as vantagens de uma aquisição a preço reduzido poderão correspon-
der a uma compensação por um prejuízo sofrido (a expropriação de terreno e/ou a possível deterioração do
valor de uma exploração agrícola), tal não acontece no que se refere aos «Neueinrichter» (agricultores insta-
lados de novo), às restantes pessoas colectivas e possivelmente a outros beneficiários não incluídos na legis-
lação em questão. Para esta última categoria, o auxílio constituiria um auxílio estatal nos termos do nº 1 do
artigo 87º do Tratado CE, uma vez que não foram afectados por uma expropriação ou dano semelhante. Ata-
xa de auxílio afigura-se demasiado elevada comparativamente com as taxas que a Comissão aceitaria nor-
malmente para a aquisição de terrenos agrícolas em zonas normais (ou seja, as que não são classificadas co-
mo menos favorecidas). Além disso, o auxílio em questão parece ser discriminatório, constituindo conse-
quentemente uma infracção ao artigo 12º, ao nº 3 do artigo 34º e ao artigo 43º do Tratado CE, uma vez que
certos beneficiários são obrigados a ter sido residentes na antiga Alemanha Oriental em 3 de Outubro de
1990, condição que, na prática, apenas pode ser preenchida pelos nacionais da Alemanha (Oriental).

Durante 1999 foi notificada à Comissão uma versão alterada do programa de aquisição de terrenos, que
esta aprovou (162). Os problemas que levaram à tomada de uma decisão negativa parcial foram
resolvidos:

— A decisão negativa parcial da Comissão de 20.1.1999 relativa ao anterior EALG considerava que
existia uma discriminação na exigência de residência numa determinada data, como condição de
elegibilidade para o programa — na prática, esta exigência apenas podia ser preenchida pelos
alemães (Orientais). Estas datas foram eliminadas do novo programa.

— A Comissão contestava ainda a intensidade do auxílio para a aquisição de terrenos agrícolas fora da
LFA. A taxa de auxílio alterada, passou a estar totalmente em conformidade com as taxas que a
Comissão normalmente aceita. Qualquer auxílio concedido em excesso ao abrigo do antigo EALG
será recuperado acrescido de juros, tal como solicitado pela Decisão da Comissão de 20.1.1999.

À luz das garantias fornecidas pelas Autoridades alemãs, a Comissão estabeleceu claramente que existem
terrenos suficientes para obviar a qualquer discriminação potencial, sem rescindir os contratos
concluídos ao abrigo do anterior EALG. Na medida em que elementos residuais do novo regime possam
dar prioridade aos alemães orientais, e desde que não se altere nenhum dos outros critérios, esta
preferência é abrangida pelo objectivo de reestruturação da agricultura nos novos Länder, garantindo
simultaneamente que os adquirentes potenciais (ou suas famílias) que viveram e trabalharam na RDA
durante diversas décadas possam participar, objectivo que foi considerado legítimo na Decisão da
Comissão de 20.1.1999 e que não foi contestado.

Consequentemente, a Comissão considera que o novo regime proposto pelo Governo alemão facilitará
o desenvolvimento das actividades económicas no sector. Desta forma, a medida é abrangida pelo âmbito
de aplicação do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado.

b) Auxílio à promoção de produtos agrícolas

A Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE
relativamente a auxílios destinados à promoção e concedidos pela Alemanha, Meclemburgo-Pomerânia
Ocidental. O auxílio é composto por diversas medidas que podem ser divididas em ‘auxílios suaves’ e
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auxílios à promoção. É prática da Comissão há longo estabelecida permitir auxílios com uma intensidade
de 100% no que se refere aos auxílios suaves, tais como auxílios destinados à participação em feiras
comerciais e seminários, auxílios destinados a estudos de mercado, etc.. Os auxílios promocionais têm
de dar cumprimento à Comunicação da Comissão relativa ao envolvimento do Estado na promoção de
produtos agrícolas e da pesca (163) e, caso a promoção assuma a forma de publicidade, ao Enquadramento
relativo aos auxílios nacionais à publicidade dos produtos agrícolas e de determinados produtos não
incluídos no Anexo II do Tratado CEE, mas com exclusão dos produtos da pesca (164). Uma das
principais condições para os auxílios promocionais é o cumprimento do artigo 28º do Tratado. Numa
decisão anterior, a Comissão considerou que esta condição estava preenchida (165). Contudo, antes de
tomar a actual decisão, a Comissão voltou a examinar o material promocional apresentado pelas
Autoridades alemãs como exemplo. Numa primeira análise, parceria que este material não continha
qualquer outra mensagem, a não ser o facto de os produtos provirem do Meclemburgo-Pomerâmia
Ocidental. Assim, tanto a existência de um equilíbrio razoável entre as referências às qualidades e
variedades do produto e à sua origem nacional (uma condição da Comunicação acima referida) como o
cumprimento do artigo 28º do Tratado pareciam duvidosos. Além disso, a medida previa que os auxílios
apenas fossem concedidos a empresas com sede social no Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, o que
parecia constituir uma infracção ao artigo 43º do Tratado CE. Em resposta à decisão de dar início ao
processo, as Autoridades alemãs indicaram que iriam alterar a medida: o material apresentado como
exemplo de promoção não seria utilizado, e as autoridades nacionais garantiram igualmente que o futuro
material de promoção estaria em conformidade com o artigo 28º do Tratado CE e comprometeram-se a
enviar à Comissão um relatório anual com exemplos do material promocional utilizado. Por último, o
facto de possuir uma sede social no Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, foi eliminado como condição
de elegibilidade para o auxílio. Após estas alterações, a Comissão decidiu encerrar o procedimento,
adoptando uma decisão favorável (166).

c) Isenção dos impostos sobre a energia

Num processo alemão, a Comissão considerou que uma isenção dos impostos sobre a energia e que se
aplicava igualmente de forma parcial ao sector agrícola (167), estava em conformidade com o ponto 3.4
do Enquadramento comunitário dos auxílios ao ambiente (168). As Autoridades alemãs tinham notificado
uma isenção por um período de três anos. O auxílio era consequentemente temporário, mas não
degressivo. Contudo, tendo em conta a sua prática na interpretação do Enquadramento, a Comissão
retirou neste caso a exigência de degressividade. Embora no sector agrícola o simples facto de a maior
parte dos outros países não terem ainda impostos sobre a energia não constitui uma justificação aceitável
para o pagamento do auxílio, no presente caso a Comissão aceitou que a isenção temporária e limitada
prevista na medida de auxílio era necessária para permitir que os agricultores se adaptassem às novas
condições de concorrência. Além disso, embora a Comissão tenha realçado que não existia qualquer
obrigação jurídica para uma contrapartida do sector agrícola, foi em última análise aceite que os
agricultores iriam investir para reduzir o seu consumo de energia. Dada a natureza limitada da isenção
fiscal no sector agrícola (os produtores continuam a ter de pagar 20% do imposto) e o encargo fiscal
líquido adicional elevado que resultava da medida, afigurava-se que a produção agrícola primária era
fortemente incentivada a efectuar poupanças de energia.
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d) Auxílios de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade

A Comissão deu igualmente início a um procedimento no caso de três projectos de auxílio de emergência
ou à reestruturação de empresas nos novos Länder alemães (169). Na sequência do início do
procedimento, uma destas notificações foi retirada. A análise das restantes notificações está ainda a
decorrer.

Grécia

Instituto Grego do Algodão: auxílio financiado através de medidas parafiscais.

Em 1999, a Comissão adoptou uma decisão final negativa relativamente ao funcionamento do Instituto
Grego do Algodão, na medida em que o financiamento deste organismo era efectuado através de uma
imposição parafiscal de 1% sobre o valor global do algodão importado (170). O Instituto Grego do
Algodão é um organismo público que assegura tarefas institucionais no sector do algodão e concede
auxílios estatais ao sector (assistência técnica, controlo de qualidade, investigação). No que se refere aos
auxílios em sentido estrito, a Comissão considerou-os compatíveis com o mercado comum. Contudo,
estes auxílios são financiados através da cobrança de uma imposição parafiscal aplicável não só aos
produtos nacionais mas também aos produtos importados. Além de ser incompatível com a política da
Comissão relativa às imposições parafiscais, estas medidas afiguram-se igualmente incompatíveis com
o Tratado de Adesão da Grécia. Na sequência da decisão, foi solicitado que a Grécia altere o regime, que
notifique à Comissão as alterações e recupere os montantes indevidamente pagos.

Espanha

Auxílios para o sector agrícola e dos produtos agroalimentares.

A Comissão adoptou duas decisões negativas com pedido de recuperação no que se refere a dois regimes
de auxílio da região da Extremadura em Espanha. O auxílio n° C 37/99 (171) corresponde ao Decreto
35/1993, que estabelece linhas de financiamento destinadas às necessidades de capital relativas
exclusivamente a uma campanha de desenvolvimento da actividade agrícola e agroalimentar. Os
beneficiários são titulares de explorações agrícolas, cooperativas agrícolas e outras associações e as
indústrias agrícolas da Extremadura que subscrevem contratos de aquisição de matérias-primas para
transformação industrial com explorações agrícolas e de criação de gado da Extremadura. O auxílio
assume a forma de subvenção às taxas de juro dos empréstimos da campanha. O auxílio nº C 38/99 (172)
corresponde ao diploma de 8 de Julho de 1998 que fixa os auxílios às produções agrícolas destinadas à
transformação industrial para a campanha 1997/1998. Os beneficiários destes auxílios são produtores de
produtos hortícolas destinados à transformação industrial na Extremadura, que subscreveram contratos
com indústrias destinatárias das produções hortícolas da Extremadura, durante a campanha 1997-1998.
O auxílio previsto situa-se entre 1,5 e 5 pesetas por quilo de pimento, pepininho, couve, cebola, bróculo,
couve-flor, espinafre, fava e batata. Uma vez que os dois regimes de auxílio estão limitados aos
produtores ou à indústria da Extremadura que subscrevem contratos de aquisição de matérias-primas
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para transformação industrial com indústrias ou explorações agrícolas e de criação de gado da
Extremadura, estas duas exigências constituem uma restrição à livre circulação de mercadorias entre os
Estados-Membros e uma infracção aos artigos 28º e 29º do Tratado. Além disso, os auxílios são
concedidos a fim de promover a produção de produtos sujeitos às regras de uma organização comum de
mercado (Regulamento (CE) n° 2200/96 do Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a
organização comum de mercado do sector das frutas e produtos hortícolas). Esta regulamentação deverá
ser considerada como um sistema completo e exaustivo que exclui qualquer possibilidade de os Estados-
Membros adoptarem medidas susceptíveis de constituir uma derrogação ou de violar esta
regulamentação. No que se refere ao auxílio nº C 38/99, todos os auxílios cujo montante depende das
quantidades produzidas deverão ser considerados como auxílios ao funcionamento incompatíveis com o
mercado comum. Além disso, o auxílio nº C 37/99 não respeita os critérios previstos na Comunicação
da Comissão sobre os auxílios estatais relativos a empréstimos a curto prazo com taxas de juro
bonificadas no sector da agricultura (173).

França

Auxílios ao sector vinícola

AComissão decidiu dar início ao procedimento de exame previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE no que
se refere a uma medida comunicada pela França destinada a promover a produção de vinhos que correspon-
dam à procura dos consumidores na região de Charente (174). O objectivo do auxílio consiste na melhoria
qualitativa da vinha, procurando simultaneamente incitar os produtores de conhaque a se reconverterem na
produção de «vinhos regionais «, encorajando a utilização de certas castas. A Comissão tomou em conside-
ração o facto de o novo Regulamento (CE) n° 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabele-
ce a organização comum do mercado vitivinícola (JO n° L 179 de 14 de Julho de 1999, que entrou em vigor
em 21 de Julho de 1999 e é aplicável a partir de 1 de Agosto de 2000) conter disposições sobre o abandono de
superfícies vitícolas e a reestruturação e reconversão no sector. A Comissão considerou que, uma vez que o
programa apresentado pelas Autoridades francesas procura obter uma solução de longo prazo para o proble-
ma em questão, as medidas previstas devem tomar em consideração as novas orientações desta OCM. Des-
ta forma, o regulamento institui um regime de reestruturação e de reconversão das vinhas que tem por objec-
tivo adaptar a produção à procura do mercado. A alínea c) do artigo 15º prevê nomeadamente a introdução,
nas regras de execução que deverão ser adoptadas pela Comissão, de disposições destinadas a evitar um au-
mento da produção decorrente da aplicação das medidas de reconversão. Decorre das informações recebidas
que a reconversão prevista implica a produção dos novos «vinhos regionais « e, consequentemente, um au-
mento da produção, quando considerada na globalidade. Além disso, o nº 1 do artigo 2º do mesmo regula-
mento prevê que a plantação de vinhas de castas classificadas como castas de uva de vinho é proibida até 31
de Julho de 2010. AComissão conclui assim que um dos objectivos da nova OCM consiste em impedir o au-
mento da produção vitícola. Mesmo admitindo que a reconversão de variedades da vinha da região de Cha-
rente apresenta a vantagem de reduzir a produção de vinho sem escoamento, a Comissão considera que o au-
mento da produção dos «vinhos regionais» em França que dela resultará, se afasta dos princípios consagra-
dos na nova OCM vitivinícola, sendo susceptível de criar distorções de concorrência no mercado vitícola que
não apresentar, actualmente, sinais de crescimento. Com efeito, deverá ser tomado em consideração o facto
de os vinhos resultantes da reconversão desta vinha virem a ser introduzidos no mercado normal do vinho,
enquanto têm actualmente, por definição, outros destinos fora desse mercado. Deste modo, a reconversão
generalizada desta vinha, poderá muito provavelmente transferir o problema para outros mercados diferen-
tes uma vez que, globalmente, conduzirá a um aumento líquido da produção de vinhos colocados no merca-
do, o que é contrário aos objectivos da nova OCM.
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Irlanda

Auxílios aos criadores de ovelhas e assistência para perdas de forragem de Inverno

A Comissão deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE, relativamente a
duas medidas de auxílio notificadas pela Irlanda (175). A primeira medida (176) é uma submedida
(subsídio às ovelhas) da medida suplementar relativa às ovelhas que consiste em disponibilizar
instalações de abate para eliminar cerca de 100 000 ovelhas de reforma de montanha em seis condados
do Oeste da Irlanda que foram afectadas pelas condições climatéricas e por tipos de solos difíceis. A
Comissão considerou que esta medida constituía, aparentemente, um auxílio aos criadores de ovelhas e
expressou dúvidas acerca da aplicabilidade do nº 2, alínea b), do artigo 87º. Com efeito, afigura-se que
a medida vem resolver problemas decorrentes da recessão económica do sector, não podendo,
consequentemente, ser considerada uma compensação por prejuízos devidos a um acontecimento
extraordinário. Além disso, ao permitir que a carne obtida da ‘boner ewes’ seja vendida para consumo
humano, concorrendo assim no mercado com outra carne cujos custos de abate não foram subsidiados,
afigura-se que as Autoridades irlandesas não tomaram as medidas necessárias para minimizar os efeitos
da medida sobre a concorrência.

A segunda medida relativamente à qual foi dado início a um procedimento é o regime de apoio para as
perdas de forragem de Inverno (177). O regime contém três submedidas destinadas a auxiliar os
agricultores que sofreram perdas de forragem de Inverno. No que se refere em especial à medida relativa
à compensação concedida pelo Fundo especial para a carência de forragem (Special Fodder Hardship
fund — SFHF) a agricultores que não eram elegíveis para auxílio nos termos da outra medida, a
Comissão levantou dúvidas de que esta compensação possa não estar dependente nem ser proporcional
às perdas de forragem de Inverno devido ao tempo chuvoso. Com efeito, afigura-se que a assistência é
fornecida a qualquer agricultor que possa provar que o seu gado sofreu ou era susceptível de sofrer de
má nutrição devido a uma escassez de forragem, independentemente das causas desta situação. Por este
motivo, a Comissão considerou que a medida poderia constituir um auxílio ao funcionamento puro.

Itália

a) Aquisição de participações em capital

AItália notificou em 1998 e 1999 alguns tipos sofisticados de intervenções destinadas a financiar empresas.
Em especial em 1999, a Comissão comunicou à Itália a aprovação de um regime de auxílios destinado a
apoiar investimentos no sector agroalimentar através da sociedade gestora de participações estatal RIBS
(178). O regime previa a aquisição, pela RIBS, de participações em capital nas empresas beneficiárias e dis-
posições relativas a empréstimos a juros bonificados, para um período máximo de 15 anos. Aaprovação des-
te regime de auxílio tornou desnecessária a notificação individual, à Comissão, dos projectos de investi-
mento inferiores a um determinado limiar, acelerando assim o prazo da aprovação, apenas feita a nível na-
cional. As Autoridades nacionais comprometeram-se a apresentar à Comissão um relatório anual sobre a
aplicação do regime. Com base neste relatório, a Comissão poderá propor eventuais modificações ao regime
de auxílio. Os projectos de investimento no sector do açúcar e os projectos que envolvem uma participação
global da RIBS superior a cerca de 25 milhões de euros (50 mil milhões de liras italianas) foram contudo ex-
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pressamente excluídos do regime de auxílio e serão notificados individualmente à Comissão. No último ano,
o Estado italiano notificou igualmente, a título cautelar, uma série de intervenções realizadas pelas socieda-
des gestoras de participações propriedade do Estado que deveriam realizar-se “em condições de mercado”.
Devido a uma longa tradição de apoio ao sector alimentar, a Comissão exigiu, em especial no que se refere às
operações da RIBS, que o Estado-Membro notificasse, nos termos do nº 3 do artigo 88º, qualquer interven-
ção deste tipo, com excepção de alguns casos muito óbvios. Estas intervenções, que revestem normalmente
a forma de aquisições de participações no capital de outras empresas, estão frequentemente relacionadas
com projectos de desenvolvimento, incluindo investimentos, promoção, comercialização, alterações a nível
da organização, etc. Neste casos, a sociedade gestora de participações estatal deverá não só recuperar o seu
capital mas também obter uma rendibilidade aceitável do capital investido. Até ao momento, a Comissão au-
torizou uma destas intervenções (179). Foram notificados em 1999 outros casos que estão actualmente a ser
analisados.

b) Auxílio à indústria açucareira

Em 1999, a Comissão adoptou igualmente uma decisão final negativa relativamente a diversas medidas
de auxílio estatal italianas no sector do açúcar, concedidas através da sociedade gestora de participações
estatal RIBS, entre 1988 e 1992 (180). Estes auxílios, que estavam relacionados com o funcionamento de
duas fábricas de açúcar na Itália Central (Abruzio e Toscana), tinham características e montantes
diversos. O auxílio incluía garantias comerciais, participações de capital para cobrir prejuízos,
participações de capital para investimentos, aumento das participações de capital, renúncia a créditos
privilegiados, condições favoráveis de venda da propriedade pública e empréstimos a taxas bonificadas.
A Comissão declarou que os auxílios acima descritos eram, na sua maioria, incompatíveis com o Tratado,
exigiu que a Itália recuperasse os montantes indevidamente concedidos no prazo de dois meses a contar
da notificação da decisão e que informasse a Comissão, dentro do mesmo prazo, quanto às medidas
adoptadas para dar cumprimento à decisão. A Itália decidiu contestar a decisão final negativa da
Comissão junto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Na sequência desta decisão, a
Comissão foi notificada de cinco outros casos em que foram concedidos auxílios entre 1989 e 1992,
através da sociedade gestora de participações estatal RIBS, a empresas que desenvolviam a sua
actividade no sector do açúcar.

c) Auxílios a pequenas e médias empresas sob a forma de garantias e empréstimos bonificados

A Comissão adoptou igualmente uma decisão final negativa (181) no que se refere aos auxílios que a Itália
pretendia conceder a pequenas e médias empresas localizadas no Sul, sob a forma de garantias e
empréstimos bonificados para a consolidação de dívidas, nos termos do artigo 2º da Lei 341 de 8 de
Agosto de 1995. Uma vez que estes empréstimos e garantias não estavam relacionados com qualquer
investimento, e uma vez que não foram concedidos como auxílios de emergência e à reestruturação a
empresas em dificuldade, a Comissão concluiu que teriam de ser considerados auxílios ao
funcionamento, proibidos no sector agrícola.

d) Auxílios de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade

No que se refere aos auxílios à reestruturação, a Comissão comunicou em 1999 à Itália a sua decisão de
dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente a um projecto
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notificado de concessão de auxílio para a reestruturação de empresas do sector das culturas protegidas
(flores e produtos hortícolas) na região da Sardenha, em Itália (182). A Comissão tomou esta decisão uma
vez que a medida notificada, que previa medidas financeiras (amortização e reescalonamento de dívida)
medidas estruturais (investimentos) e assistência técnica, não parecia satisfazer as condições de
aprovação dos regimes de auxílio à reestruturação de empresas em dificuldade, nos termos das
Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas
em dificuldade (183). Os auxílios à reestruturação suscitam preocupações específicas em matéria de
concorrência, para os outros produtores que continuam a subsistir sem auxílios, e para os outros Estados-
Membros. Consequentemente, os auxílios à reestruturação apenas podem ser concedidos em
circunstâncias em que pode ser demonstrado que a sua aprovação é de interesse comunitário, o que é
apenas possível quando estão preenchidos critérios rigorosos e quando são devidamente tomados em
consideração os eventuais efeitos de distorção do auxílio. No caso em apreço, a Comissão tinha dúvidas
no que se refere em especial, aos seguintes aspectos: 1) a situação de dificuldade financeira dos
beneficiários potenciais; 2) o restabelecimento da viabilidade das holdings em causa através das medidas
previstas pelo regime notificado; 3) evitar distorções indevidas da concorrência; 4) a proporcionalidade
do auxílio relativamente aos custos e benefícios da reestruturação; 5) o facto de nem todos os
beneficiários poderem satisfazer todas as condições para serem abrangidos pela definição de PME
prevista no ponto 3.2.4 das Orientações. Uma outra razão para dar início ao procedimento foi o facto de
as Autoridades nacionais não terem eliminado as dúvidas de uma eventual duplicação do auxílio para
amortização das dívidas a favor dos mesmos beneficiários, que poderiam ainda não ter reembolsado o
auxílio que a Comissão, numa decisão anterior, tinha declarado incompatível com o mercado comum,
tendo ordenado a sua recuperação. Segundo o Tribunal de Justiça, nestas circunstâncias, o não-reembolso
dos auxílios ilegais constitui um factor essencial que é legalmente tomado em consideração na análise
da compatibilidade do novo auxílio (Processo C-355/95, Acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Maio
de 1997, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Comissão das Comunidades Europeias e República
Federal da Alemanha. Col. 1997, p. I-2549). O projecto de orçamento para a medida de auxílio elevava-
se a 60 mil milhões de liras (± 30 milhões de euros).

e) Auxílio a favor da valorização da raça Chianina

Em 1999, a Comissão adoptou uma decisão final negativa no que se refere a um auxílio que a Itália
pretendia conceder para a manutenção das fêmeas reprodutoras da raça Chianina (184). O auxílio fazia
parte de um pacote de três medidas que, segundo as Autoridades italianas, se destinavam a contrariar a
regressão que tem afectado esta raça local da Toscana nos últimos dez anos. Das três medidas do regime
apenas esta foi considerada pela Comissão incompatível com o mercado comum. O auxílio foi concedido
sob a forma de um prémio para a manutenção, até ao primeiro parto, das fêmeas adultas de raça Chianina
que satisfaziam exigências específicas e destinava-se a encorajar os criadores a utilizar fêmeas como
animais de reprodução, em vez de as vender ou de as engordar para abate, operação considerada mais
rentável e menos arriscada. A Comissão tem normalmente considerado compatível com o mercado
comum os auxílios concedidos para a manutenção de machos reprodutores devido ao papel que estes
animais desempenham no processo de melhoria genética e qualitativa do sector da pecuária e aos
elevados custos relacionados com a sua manutenção, que não são normalmente recuperados pelos
criadores. O mesmo não acontece com as fêmeas que podem, de forma rentável, ser simultaneamente
utilizadas pelos criadores para reprodução, produção de leite e melhoria da produção de carne de vaca,
sem que nenhuma destas operações provoque uma redução do seu valor de mercado. Neste contexto, a
Comissão considera que qualquer auxílio concedido para a manutenção de fêmeas, seria um mero auxílio
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ao funcionamento destinado a minorar os custos que os agricultores normalmente suportam, relacionados
com a sua actividade. A única situação em que a Comissão tem autorizado repetidamente os auxílios à
manutenção tanto de machos como de fêmeas, é no caso de as raças em causa estarem em perigo de
extinção, segundo os critérios da Comunidade. Neste caso, considera-se com efeito que o auxílio
favorece a diversidade genética, no âmbito do Regulamento 2078/92. Os dados apresentados pelas
Autoridades italianas demonstram contudo claramente que a raça Chianina está longe de correr riscos de
extinção, não podendo por conseguinte ser concedida relativamente a este auxílio qualquer derrogação
nos termos do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE.

Países Baixos

a) Auxílios destinados a remediar calamidades naturais

No que se refere aos auxílios concedidos nos termos do nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE, por
forma a remediar os danos causados por calamidades naturais, as Autoridades neerlandesas notificaram
um regime de auxílios para indemnização por danos nas áreas afectadas, destinados a todos os sectores
em causa, embora a maior parte dos beneficiários potenciais fossem empresas agrícolas (185). Na
agricultura, a Comissão tem normalmente defendido que as condições climatéricas tais como geada,
granizo, gelo, chuva ou seca não podem ser consideradas como uma calamidade natural na acepção do
Tratado, a não ser que os danos causados ao beneficiário individual do auxílio atinjam um determinado
limiar mínimo, normalmente 30% ou mais (20% ou mais nas áreas menos favorecidas) da produção
relativamente a um período normal. Dada a variabilidade sazonal da produção agrícola, é necessário
garantir que este limiar é aplicado por forma a evitar que sejam alegadas condições climatéricas adversas
como pretexto para o pagamento de auxílios ao funcionamento. Neste caso específico, as Autoridades
neerlandesas indicaram que as fortes chuvas causaram inundações em determinadas regiões. Uma vez
que as inundações são consideradas como calamidades naturais na acepção do nº 2, alínea b), do artigo
87º do Tratado CE, a indemnização dos danos sofridos pela produção agrícola nestas regiões estava em
conformidade com a política da Comissão. No que se refere às restantes áreas afectadas, apenas
ocorreram pequenas inundações na acepção tradicional (ou seja, transbordamento das margens dos rios).
Contudo, neste caso específico, a Comissão considerou que tinha ocorrido uma combinação
extremamente invulgar de circunstâncias geográficas e climatéricas, que podiam ser consideradas como
um desastre natural na acepção do nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE, não sendo
consequentemente necessário exigir a percentagem normal de 30% em termos de perdas de produção,
para compensação dos danos. As condições climatéricas nas áreas afectadas foram extremamente duras:
caíram pelo menos 100 mm de chuva em dois dias, situação que, segundo o Instituto Meteorológico Real
dos Países Baixos apenas se verifica de 125 em 125 anos. Segundo as informações fornecidas pelas
Autoridades neerlandesas, os problemas surgiram na área dos “polder”, situada abaixo do nível do mar,
com um solo pesado e argiloso que dificultava a drenagem normal da água. Fortes ventos que sopravam
do mar tornaram impossível drenar a água para o mar — pelo contrário, a água era empurrada para terra.
Registou-se uma avaria nos sistemas de gestão de água da região, o que fez com que o nível das águas
subisse e as terras ficassem saturadas nas camadas inferiores. As consequências desta cadeia de
acontecimentos foram assim muito semelhantes às que teriam ocorrido caso a terra tivesse sido inundada
na acepção tradicional. Ao chegar a esta conclusão, a Comissão tomou igualmente em consideração o
facto de o regime de compensação neerlandês ser de âmbito geral. Estava aberto a indivíduos
particulares, entidades de direito público e organismos não-comerciais (escolas, municípios, entidades
religiosas, etc.), empresas comerciais com actividades em todos os sectores e produtores agrícolas. As
Autoridades neerlandesas confirmaram que o cálculo das perdas seria efectuado individualmente para
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cada beneficiário, que deveria também suportar uma parte dos prejuízos. No sector agrícola, o cálculo
dos prejuízos basear-se-ia nas perdas incorridas comparativamente com a produção média dos últimos
três anos, o que corresponde à prática normal da Comissão para o cálculo dos prejuízos. Não existia
assim qualquer risco de concessão de indemnizações em excesso ao abrigo do regime. Nestas
circunstâncias, parecia excluído qualquer risco de abuso no âmbito do regime de pagamento de auxílios
ao funcionamento, que normalmente permite a utilização do limiar de 30% em caso de condições
climatéricas adversas.

b) Auxílios à promoção financiados através de imposições parafiscais

Em 1999, a Comissão adoptou uma decisão final negativa relativamente à proposta de alteração de um
regime de auxílio existente relativo aos bolbos de flores nos Países Baixos (186). O regime de auxílio
existente, que se refere a auxílios destinados à promoção de plantas ornamentais e de flores financiado
por imposições parafiscais, é compatível com as regras comunitárias, tanto no que se refere às
actividades de promoção como ao actual sistema de financiamento que excluí expressamente a tributação
de produtos importados de outros Estados-Membros. Contudo, as Autoridades neerlandesas notificaram
uma alteração ao regime através da qual os produtos importados de outros Estados-Membros seriam
também sujeitos a tributação. As receitas desta tributação seriam entregues a uma organização
representativa estabelecida em cada Estado-Membro de origem para serem utilizadas em actividades
promocionais nesse país. A Comissão adoptou uma decisão final negativa relativamente à alteração
proposta pelos seguintes motivos: mesmo no caso de actividades genéricas de promoção, que não fazem
referência à origem do produto e que garantem consequentemente uma igualdade formal de tratamento,
revelava-se que a nível prático esta promoção e as actividades de publicidade favoreceriam
especializações, necessidades e deficiências nacionais. Em especial, é provável que o calendário de
realização das actividades promocionais e a escolha das variedades a serem realçadas durante as
campanhas de promoção se baseariam em características nacionais em detrimento dos produtos
importados. Por outro lado, a proposta neerlandesa de transferência das receitas dos impostos aplicados
aos produtos importados de outros Estados-Membros para organizações representativas nesses Estados-
Membros, a fim de serem utilizadas em actividades promocionais no Estado-Membro em causa, não
parecia alterar esta apreciação. Em primeiro lugar, as Autoridades neerlandesas não conseguiram dar
resposta às preocupações expressas por outros Estados-Membros acerca da representatividade das
organizações para as quais os montantes seriam transferidos. Em segundo lugar, poderiam existir casos
em que os produtores de outros Estados-Membros estavam já a pagar impostos obrigatórios para
financiar actividades de promoção no seu próprio país. Esta situação levantaria a questão de uma
eventual dupla tributação no país de produção e nos Países Baixos. As Autoridades neerlandesas
propuseram reembolsar o montante cobrado caso o importador pudesse demonstrar que tinha pago um
imposto equivalente no Estado-Membro de produção. Contudo, a introdução destas disposições
implicaria a criação de formalidades administrativas adicionais apenas para os bens que fazem parte do
comércio intra-comunitário o que se afigura contrário ao artigo 28º do Tratado CE. Em terceiro lugar, as
Autoridades neerlandesas não forneceram qualquer explicação convincente acerca da forma como os
custos administrativos de tal sistema poderiam ser cobertos e como poderiam ser evitadas novas
formalidades administrativas relativamente aos produtos que fazem parte do comércio intra-comunitário,
o que poderá ser contrário ao Tratado. Tendo em conta o que precede, a Comissão decidiu que o sistema
proposto pelas Autoridades neerlandesas produz um efeito negativo sobre as condições comerciais,
contrário ao interesse comum. Assim, foi aplicado o princípio geral decorrente do acórdão do Tribunal
proferido no processo 47/69: em princípio, os auxílios financiados através de imposições parafiscais que
se aplicam igualmente a produtos importados de outros Estados-Membros são incompatíveis com o
mercado comum.
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c) Auxílios destinados a bolbos de flores e eventuais infracções à organização comum de mercado

Também num outro caso, as Autoridades neerlandesas notificaram uma alteração das imposições
parafiscais que financiam um regime existente de auxílios estatais para intervenção no sector dos bolbos
de flores nos Países Baixos (187). O actual regime de auxílio prevê que em situações de oferta
excedentária, o conselho de produção da horticultura (Productschap Tuinbouw) pode decidir utilizar o
seu sistema de intervenção e fixar preços (mínimos) de intervenção. Neste caso, o organismo de
intervenção Stichting Bloembollensurplusfonds adquire os bolbos de flores que não atingem o preço
mínimo, pagando o preço de intervenção aos produtores em causa. Por ocasião da notificação da
alteração, a Comissão aproveitou a oportunidade para reexaminar todo o regime de auxílio. Uma vez que
o auxílio diz respeito a um sistema nacional de intervenção no mercado de produtos agrícolas (bolbos
de flores), sujeitos a uma organização comum de mercado, segundo jurisprudência bem estabelecida do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, a existência de uma organização comum de mercado
exclui a adopção de medidas nacionais nas áreas abrangidas, a não ser que a legislação comunitária
estabeleça o contrário, pelo que os Estados-Membros se deverão abster de tomar quaisquer medidas que
possam constituir uma derrogação ou prejudicar a organização (ver por exemplo processo 111/76
Officier van Justitie/ Van den Hazel, Col. 1977, p. 901; processo 177/78 Pigs and bacon commission/
Maccarren, Col. 1979, p. 2161, ver igualmente processo 190-73, Van Haaster, de 30.10.1974, Col. 1974,
p. 1123). O critério de base para avaliar a legalidade das medidas nacionais consiste, consequentemente,
em determinar em que medida o exercício do poder remanescente que incumbe aos Estados-Membros
afecta ou é susceptível de afectar o correcto funcionamento da organização comum de mercado. Não só
o racionamento da produção, mas também o sistema de intervenção, podem ser considerados como uma
medida com efeito equivalente a uma restrição quantitativa, uma vez que são susceptíveis de afectar o
comércio entre Estados-Membros. Esta restrição quantitativa ou medida de efeito equivalente no
comércio intracomunitário é expressamente proibida pelo artigo 11º da OMC. A natureza do sistema de
intervenção nacional implica que sejam retirados produtos do mercado; desta forma, tem obviamente um
efeito sobre os preços e sobre os fluxos comerciais (os produtos que são retirados do mercado não podem
ser vendidos; os preços de intervenção tornar-se-ão efectivamente o preço mínimo). Na ausência de um
sistema de intervenção, vigoraria a liberdade normal das transacções comerciais em condições de
concorrência genuína. O Tribunal de Justiça concordou que o mercado dos bolbos de flores é um
mercado aberto em que existe uma concorrência efectiva (ver processo 94/79, Vriend, de 26.2.1980, Col.
1980). Da mesma forma, o sistema nacional de intervenção elimina do mercado produtos que são de
qualidade satisfatória. Para além desta questão de princípio, o regime de apoio ao mercado nacional
neerlandês pode não ser compatível com o mercado comum, uma vez que apenas os produtos
neerlandeses e não os de outros Estados-Membros podem dele beneficiar. Afigura-se difícil aceitar o
argumento de que os produtos importados podem beneficiar indirectamente através da redução da
produção nos mercados. Após os serviços da Comissão terem comunicado às Autoridades neerlandesas
a sua opinião preliminar de que o regime é incompatível com o mercado comum pelos motivos
explicados supra, as Autoridades neerlandesas afirmaram que o regime seria retirado.

d) Auxílio à racionalização do sector do abate de bovinos

A Comissão decidiu igualmente dar início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º no que se re-
fere a uma medida neerlandesa relativa à racionalização do sector do abate de gado (188). A medida inicial
destinava-se a reduzir a sobrecapacidade existente no sector do abate de bovinos. Para o efeito, o Fundo pa-
ra a Reorganização dos Matadouros de Bovinos (Stichting Sanering Runderslachterijen), criado pelo Insti-
tuto do Gado e da Carne (Productschap voor Vee en Vlees), adquire capacidade de abate. Tendo-se registado
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um novo excesso de capacidade, o Fundo pretende adquirir capacidade adicional que estará disponível no
mercado na sequência da falência ou encerramento de matadouros. Neste contexto, as Autoridades neerlan-
desas notificaram um aumento da imposição parafiscal, cujas receitas serão utilizadas para adquirir uma ca-
pacidade de 120 mil abates por ano (ou seja, a capacidade de uma empresa que faliu), reduzindo deste modo
a capacidade para 1,26 milhões de animais. Para tal, a imposição parafiscal tem de ser aumentada uma vez
mais. As Autoridades neerlandesas defendem que a medida pode ser aprovada com base na política da Co-
missão em matéria de abandono da produção. Contudo, a Comissão tem dúvidas sobre a justificação apre-
sentada pelas Autoridades neerlandesas, principalmente pelas seguintes razões: o montante pago contra o
compromisso de não utilização das instalações para abate, afigura-se elevado tendo em conta as condições
de mercado existentes, uma vez que não é de excluir que a capacidade abandonada não tenha em si qualquer
valor não se podendo também excluir a possibilidade de compensação em excesso. Além disso, não foram
apresentadas quaisquer provas que demonstrem um eventual interesse na aquisição da empresa falida. Este
interesse teria demonstrado a necessidade do auxílio e fornecido um elemento de comparação para determi-
nar o montante do auxílio destinado à aquisição da capacidade.

e) Isenção do imposto sobre a energia no sector da horticultura em estufa

Em 1999, a Comissão aprovou uma isenção parcial do imposto CO2 concedido ao sector da horticultura
em estufa (189). A versão original da lei relativa aos impostos sobre a energia [Wet belastingen op
milieugrondslag] foi aprovada pela Comissão em 3.12.1992. Foram efectuadas diversas alterações a esta
lei, nomeadamente a introdução de um imposto obrigatório sobre a energia. O objectivo deste imposto
consiste em contribuir para a redução das emissões de CO2 e promover o uso racional da energia. O
Governo neerlandês alterou as taxas do imposto sobre a energia, com efeitos a partir de 1.1.1999. As
taxas aumentaram e os escalões foram ajustados. As receitas obtidas a partir desta aumento reverterão a
favor das famílias e das empresas sob a forma de uma redução do imposto sobre o trabalho e do imposto
sobre rendimentos. O Governo neerlandês prevê que este aumento do imposto sobre o consumo de
energia produzirá um efeito positivo sobre as emissões de CO2.

O imposto obrigatório sobre a energia aplicava igualmente uma taxa zero ao gás natural utilizado nas
culturas em estufa. As Autoridades neerlandesas solicitaram uma extensão da taxa zero aplicável ao gás
natural para o sector da horticultura em estufa pelo menos por mais um ano. Caso não exista qualquer
ligação de gás natural, aplica-se uma taxa zero ao petróleo, gasóleo e gás de petróleo liquefeito.

Na sequência de contactos com os serviços da Comissão, as Autoridades neerlandesas alteraram a
medida: a taxa zero aplicar-se-ia apenas em 1999. Em 2000 e 2001 o sector seria tributado numa base
semelhante (com aumentos graduais) a outros sectores com grande intensidade de energia. As
Autoridades neerlandesas comprometeram-se a voltar a notificar o regime em 2002.

A medida é abrangida pelo âmbito de aplicação do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a
favor do ambiente, uma vez que o objectivo da lei consiste na protecção do ambiente. Destina-se a
reduzir o consumo de energia através de um aumento dos impostos sobre a energia. A isenção fiscal
consistiria, aparentemente, num auxílio ao funcionamento. O Enquadramento comunitário prevê
condições estritas relativamente aos auxílios ao funcionamento que se relacionam com problemas
ambientais:

— Os auxílios deverão ser temporários e em princípio degressivos: as Autoridades neerlandesas
comunicaram uma data final exacta em que deixará de ser aplicada a taxa zero que será gradualmente
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adaptada no quadro geral. A medida é degressiva uma vez que continua a aplicar-se em 1999 uma
taxa zero, aplicando-se posteriormente uma taxa que aumentará gradualmente.

— O auxílio deverá ser necessário para compensar uma desvantagem em termos de concorrência: a
Comissão tomou em consideração o facto de o sector da horticultura em estufa ter custos de trabalho
relativos abaixo da média e o facto de as empresas em causa apenas beneficiarem de vantagens muito
limitadas das reduções compensatórias em termos de impostos sobre o trabalho. O sistema de preços
preferencial anteriormente existente no que se refere ao gás natural para o sector da horticultura em
estufa deixou de existir no final de 1998.

— Deve ser dada uma contrapartida pelos beneficiários: foi concluído um acordo com o sector que fixa
objectivos para a utilização de energias renováveis: 4% da utilização energética em 2010 deverá
provir de energias renováveis. A eficácia energética deverá aumentar 65% comparativamente com
1980. Uma outra contrapartida poderá consistir no aumento total da carga fiscal. Com efeito, a nova
medida que prevê um aumento gradual da tributação do gás (e a plena tributação da utilização de
electricidade), proporciona um incentivo claro ao sector da horticultura em estufa para a promoção
da utilização racional da energia e para a redução das emissões de CO2.

Consequentemente, a Comissão concluiu que a medida preenche os requisitos fixados pelo
Enquadramento dos auxílios estatais a favor do ambiente.

Áustria

Auxílios à manutenção de cabras reprodutoras

A Comissão deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente a
um regime de auxílios notificado pelas Autoridades austríacas que prevê a concessão de auxílios ao
funcionamento destinados a incentivar os agricultores da Baixa-Áustria a manter as cabras reprodutoras.
As Autoridades austríacas afirmaram que o auxílio contribuiria para desenvolver as práticas de criação
de caprinos e consequentemente o sector em causa, e que o gado caprino estava em riscos de extinção
na Áustria, o que o tornaria elegível para apoio nos termos do nº 1 do artigo 2º do Regulamento (CEE)
nº 2078/92. Contudo, a Comissão decidiu adoptar uma decisão final negativa relativamente à medida
uma vez que o seu efeito e objectivo consistia apenas em reduzir os custos de produção dos beneficiários
durante o período de concessão do auxílio, sem que fosse proporcionada qualquer vantagem duradoura
ao sector em causa e, além disso, não existia qualquer indício de que o gado caprino estivesse em riscos
de extinção na Baixa-Áustria (190).

Portugal

a) Auxílios aos suinicultores que enfrentam dificuldades de mercado

A Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE em relação
a Portugal no que se refere a um regime de auxílio de assistência aos suinicultores que enfrentavam
dificuldades no mercado no final de 1998 (191). O regime é composto por duas medidas. A primeira
consiste na moratória de um ano sobre os empréstimos a curto prazo existentes, bem como numa
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bonificação dos juros destes empréstimos (até 100%). A segunda medida é um empréstimo a curto prazo
subvencionado (um ano) cuja taxa de subvenção poderá atingir 100%. A Comissão considerou que este
auxílio parecia constituir um auxílio ao funcionamento a favor dos suinicultores que ultrapassava o
montante máximo autorizado pela política da Comissão em termos de empréstimos subvencionados a
curto prazo no sector agrícola. A medida poderia também constituir uma infracção à organização comum
de mercado da carne de suíno.

b) EPAC e Silopor: reestruturação e privatização

Em 1998, a Comissão deu início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE
relativamente aos planos de reestruturação e privatização das empresas públicas de comércio de cereais
EPAC e de movimentação portuária Silopor (192). Embora Portugal tenha manifestado interesse em
explorar, com os serviços da Comissão, a possibilidade de tornar os planos de reestruturação compatíveis
com as regras comunitárias em matéria de auxílios de emergência e à reestruturação concedidos a
empresas em dificuldade, não foram ainda alcançados quaisquer resultados. Entretanto, os diversos
processos EPAC relacionados com o não cumprimento, por parte de Portugal, da decisão da Comissão
de 1997, que declarou que a garantia estatal fornecida à EPAC constituía um auxílio estatal ilegal e
incompatível, foram já apresentados no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Prevê-se que
as sentenças do Tribunal relativas a estes processos sejam proferidas no início de 2000.

Suécia

Taxas preferenciais de renda das instalações comerciais e pagamentos de locação em conexão com
um contrato de compra e venda com cláusula de locação dos bens

Em aplicação do princípio geral que proíbe que os Estados-Membros concedam auxílios ao
funcionamento puros, a Comissão decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º
do Tratado CE em relação a auxílios não notificados concedidos pela Suécia a uma empresa de
transformação de carne (193). Com base numa denúncia, em certos artigos de jornal e nas informações
fornecidas pelas Autoridades suecas, a Comissão concluiu, na sua decisão de dar início ao procedimento,
que as seguintes medidas concedidas entre 1995 e 1997 por uma empresa municipal de Skellefteå na
Suécia envolviam possivelmente auxílios estatais à Nya Holmlunds Livs AB (seguidamente designada
por ‘Holmlunds’), uma empresa de transformação de carnes situada em Skellefteå: 1) pagamento de
rendas ao abrigo de um acordo entre uma empresa municipal de propriedades e a Holmlunds, no que se
refere às fábricas de transformação de carnes em que a Holmlunds desenvolvia actividades; 2) operações
de venda e de locação que envolviam dois conjuntos de acordos segundo os quais a empresa municipal
adquiria à Holmlunds bens materiais e imateriais e os cedia a esta empresa a título de locação; 3)
reaquisição dos bens pela Holmlunds, junto da empresa municipal, ao abrigo de um acordo de 1997 em
conexão com a transferência das acções da Holmlunds para um novo proprietário. As suspeitas da
Comissão de que estariam envolvidos auxílios estatais baseavam-se numa avaliação das medidas da
empresa municipal, à luz do princípio do investidor numa economia de mercado. A Comissão considerou
que os eventuais auxílios relacionados com as situações acima referidas pareciam constituir auxílios ao
funcionamento: taxas de renda preferenciais relativas a antigas e novas fábricas propriedade da empresa
municipal, bem como taxas preferenciais de pagamentos de locação em conexão com contratos de
compra e venda e com cláusula de locação dos bens. Durante o período em que as medidas foram
adoptadas pela empresa municipal (1995-1997) a Holmlunds era, aparentemente, uma empresa em
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dificuldades. Contudo, a Comissão não teve dúvidas de que as medidas não preenchiam nenhuma das
condições relevantes no que se refere às empresas agrícolas em dificuldades financeiras. Na medida em
que podem constituir auxílios ao funcionamento, as medidas afiguram-se incompatíveis com o mercado
comum, constituindo igualmente uma infracção às organizações de mercado em causa (carne de suíno,
de bovino e de vitela).

Reino Unido

‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’

Após dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE, a Comissão adoptou uma
decisão favorável relativamente ao ‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’ do Reino Unido,
aplicado na Irlanda do Norte em Setembro de 1998 (194). Na sequência de um incêndio acidental em 20
de Junho de 1998, as maiores instalações de abate de suínos em Ballymoney, na Irlanda do Norte, foram
destruídas, o que levou a uma perda estimada de 40% da capacidade de abate e desmancha de suínos na
região. Muitos criadores não tinham onde levar os seus animais para abate e desmancha. Assim, em
meados de Agosto de 1998, entre 20 mil e 30 mil suínos estavam à espera de ser abatidos, e a situação
agravava-se de dia para dia. Foi considerada a possibilidade de transportar estes animais para matadouros
na Grã-Bretanha ou na República da Irlanda, mas a situação global de crise do mercado e as restrições
impostas pelos controlos sanitários impediram que esta solução fosse posta em prática. Os suinicultores
não conseguiram escoar o número crescente de animais. Além disso, em consequência da acumulação
crescente de animais nas explorações agrícolas, surgiram problemas graves em matéria de bem estar dos
animais devido à sobrelotação e às dificuldades de alimentação. Os animais estavam alojados em
instalações sobrelotadas, o que lhes causava sofrimentos desnecessários tal como o stress devido ao calor
e a caudofagia. O ‘Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme’ que concedia auxílios relativos aos
custos de abate e de desmancha e pagamentos de compensação para os criadores de porcos com peso
limpo em excesso ou seja porcos com peso vivo mínimo de 110 kg (à excepção de marrês gestantes,
porcas reprodutoras e varrascos) de até 30 libras esterlinas por porco.

Na sua decisão final, a Comissão não aceitou o argumento do Reino Unido de que o incêndio deveria
ser considerado como um acontecimento extraordinário na acepção do nº 2, alínea b) do artigo 87º do
Tratado CE. Uma vez que se trata de uma derrogação ao princípio geral de incompatibilidade dos
auxílios estatais contido no nº 1 do artigo 87º, as disposições do nº 2, alínea b) do mesmo artigo devem
ser interpretadas de forma restrita. No presente caso, a Comissão referiu que, no que diz respeito às
perdas materiais, as principais vítimas do incêndio, os proprietários das instalações de Ballymoney, não
recebiam qualquer auxílio e estavam, aparentemente, cobertos pelo seguro de incêndio comercial normal.
Do ponto de vista dos suinicultores, em termos económicos, os efeitos do incêndio são os mesmos que
os que se produziriam se as instalações tivessem sido encerradas por outros motivos, por exemplo por
não serem rentáveis ou devido a insolvência dos proprietários. Uma vez que nas transacções comerciais
normais existe sempre um nível de risco, mesmo reduzido, de que uma das partes possa cessar as suas
actividades por razões que ultrapassam o controlo das outras partes, estas ocorrências não constituem
acontecimentos extraordinários na acepção do nº 2, alínea b), do artigo 87º do Tratado CE.

Contudo, tendo em conta a situação muito específica do mercado de suínos da Irlanda do Norte na altura
relevante, e as diversas medidas adoptadas pelas Autoridades do Reino Unido para tentar resolver o
problema, a Comissão concluiu que se poderia considerar que a medida facilitava certas actividades ou
regiões económicas, na acepção do nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE.
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Auxílios agrimonetários

No que se refere aos auxílios agrimonetários, o ano de 1999 foi marcado pela transição para o euro e pelo des-
mantelamento das taxas verdes congeladas. Apenas um caso dizia respeito à valorização da coroa sueca pa-
ra as culturas aráveis que foi efectuada em 1 de Julho de 1998 (195). O auxílio global concedido a este sector
elevou-se a 2 215 milhões de euros à taxa de 1,4 euros/ha, tomando em consideração a área de taxa de base
da Suécia. Os restantes casos de auxílio diziam respeito à aplicação dos Regulamentos CE nº 2799/98 do
Conselho que estabelece o regime agrimonetário do euro (JO L 349 de 1998, p. 1) e nº 2800/98 do Conselho
relativo às medidas transitórias para a introdução do euro na Política Agrícola Comum (JO L 349 de 1998,
p. 8). Nos termos do artigo 3º deste último regulamento, no caso de a taxa de conversão do euro ou de a taxa
de câmbio do euro aplicável no dia do facto gerador em 1999 às ajudas forfetárias determinadas por hectare
ou por cabeça normal (incluindo um prémio compensatório por ovelha ou cabra) e os montantes de carácter
estrutural ou ambiental serem inferiores à taxa aplicada anteriormente, será concedida uma ajuda compen-
satória. Para o efeito, deve notar-se igualmente que as regras de concessão de auxílios agrimonetários 
transitórios são diferentes das anteriores regras. Com efeito, a concessão da parte comunitária dos auxílios
agrimonetários transitórios deixar de ser, como anteriormente, apenas uma possibilidade para o Estado-
Membro, sendo agora uma obrigação. Contudo, os Estados-Membros mantêm a possibilidade de decidir se
pretendem continuar a conceder o financiamento nacional necessário para a segunda e terceira fracções. No
que se refere às medidas da PAC com um facto gerador em 1 ou 3 de Janeiro de 1999 ou 1 de Julho de 1999,
os Estados-Membros em causa são: Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Finlândia,
Suécia (apenas para 1 de Julho de 1999), Espanha (para 1 de Agosto de 1999 e 1 de Setembro de 1999) e Rei-
no Unido. Todos os Estados-Membros apresentaram as suas propostas atempadamente. Para a maior parte
dos auxílios directos da PAC, a concessão de auxílios agrimonetários transitórios foi efectuada através de
complementos aos prémios de mercado respectivos. Contudo, surgiram algumas dificuldades práticas no ca-
so das medidas estruturais (Regulamento CE nº 950/97) e das medidas que acompanham a reforma da CAP
(Regulamento CE nº 2078/92 — medidas agroambientais; Regulamento CEE nº 2079/92 — reforma anteci-
pada na agricultura e Regulamento CEE nº 2080/92 — medidas florestais). As dificuldades deveram-se prin-
cipalmente ao facto de estas medidas serem aplicadas através de programas plurianuais aprovados pela Co-
missão; estes programas incluem um número significativo de medidas cujas condições de aplicação apre-
sentam diferenças significativas. Até ao momento, a Comissão aprovou cinco regimes no Reino Unido (pré-
mios às ovelhas (196), prémios ao gado bovino (197), agroambiente e desflorestação (198), prémios às superfí-
cies aráveis e ao lúpulo (199) e regime do linho/cânhamo (200)), 2 regimes na Dinamarca (um relativo às me-
didas com um facto gerador em 1 e 4 de Janeiro (201) e outro relacionado com um facto gerador em 1 de Jul-
ho (202)), um regime em França (203) e um no Luxemburgo (204) que abrangem todos os sectores afectados,
dois regimes na Bélgica (um que abrange apenas os produtos animais com um facto gerador em 1 ou 4 de Ja-
neiro de 1999 (205), e o outro relativo aos que têm um facto gerador em 1 de Julho (206)), três regimes na Fin-
lândia (produtos animais (207), culturas aráveis (208) e linho e cânhamo (209)) e três regimes para a Irlanda
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(prémio aos animais (210), agroambiente e reforma antecipada (211), e culturas aráveis (212)). No que se refe-
re à Itália (213) a Comissão solicitou informações mais pormenorizadas sobre as modalidades de utilização
dos fundos disponíveis e, consequentemente, a análise do plano notificado está ainda pendente.

2.8. Sector das pescas

Espanha

A Comissão autorizou um regime espanhol que prevê auxílios ao financiamento de projectos de pesca 
experimental destinados a avaliar a rendibilidade deste tipo de exploração numa base regular e duradoura.
Os projectos são seleccionados tomando em conta os seguintes critérios: o carácter inovador da acção-
piloto; a utilização de instrumentos novos ou selectivos; o interesse das espécies a capturar; a actividade em
zonas pesqueiras diferentes daquelas em que a frota comunitária desenvolve a sua actividade e o interesse
científico comprovado pelo instituto oceanográfico espanhol ou por uma outra instituição científica.

Considerou-se que esta medida estava em conformidade com as Linhas directrizes para o exame dos auxílios
estatais no sector das pescas e da aquicultura, que considera este tipo de medidas compatíveis com o 
mercado comum desde que respeitem o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à investigação e
desenvolvimento. Este Enquadramento prevê que os auxílios à investigação são compatíveis com o Tratado
CE se, nos termos do Tratado, se destinam a facilitar o desenvolvimento de certas actividades económicas e
asseguram, nomeadamente, a acessibilidade aos resultados. Este aspecto está salvaguardado pelo facto de os
relatórios finais de todos os projectos serem publicados pelo Instituto Espanhol de Oceanografia.

França

No âmbito da aplicação do programa comunitário Pesca, a Comissão autorizou uma medida que cria um fun-
do nacional de caução cujo objectivo consiste em racionalizar a organização e eficácia da comercialização
dos produtos da pesca e em especial, apoiar os diferentes operadores (pescadores, grossistas, comerciantes e
correspondentes associações) da parte comercial. O auxílio consiste numa garantia estatal, concedida sob a
forma de uma caução à instituição de crédito que garante o financiamento do gestor das transacções na lota.
A garantia concedida pelo fundo apenas será mobilizada em caso de falência de empresas de comercializa-
ção por grosso, após a integral utilização da caução obrigatória dos adquirentes na lota.

Esta medida destina-se a melhorar a eficácia dos mecanismos do mercado, reduzindo a rigidez e as
imperfeições estruturais que tendem a desfavorecer o sector comercial dos produtos da pesca. Graças à
intervenção deste fundo, a comercialização destes produtos será melhorada e tornar-se-á mais fluída,
verificando-se também um reforço da segurança das transacções financeiras. A medida permitirá o
desenvolvimento de novas actividades, facilitando o acesso dos grossistas aos produtos de diferentes
portos e estabilizando o segmento a montante e a jusante dos grossistas. Esta medida faz parte dos
instrumentos de programação previstos pela regulamentação comunitária. Com efeito, o programa de
iniciativa comunitária relativo à reestruturação do sector “Pesca”, para a França, contribui para o reforço
do sector de comercialização prevendo em especial, acções a favor dos principais compradores que são
os comerciantes grossistas. Foi para fazer face à evolução do comércio retalhista (gosto dos
consumidores e exigências dos compradores das empresas de transformação e de comercialização), e à
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fragilidade financeira das empresas de comércio por grosso, que foi previsto o recurso a medidas desta
natureza. Além disso, deverá referir-se que esta medida pode beneficiar da derrogação prevista no nº 3,
alínea c), do artigo 87º do Tratado CE, uma vez que facilita o desenvolvimento de certas actividades
económicas, sem alterar as condições comerciais numa medida contrária ao interesse comum.

Itália

AComissão autorizou um regime que prevê a valorização da qualidade e a promoção dos produtos da pesca
e da aquicultura obtidos através de processos de produção biológica na região da Ligúria. Trata-se de um pro-
jecto que prevê a valorização de métodos de produção compatíveis com a protecção do ambiente e da saúde
de produtores e consumidores. O regime aplica-se exclusivamente às explorações cujos produtos são obti-
dos respeitando as disposições da regulamentação comunitária no que se refere ao modo de produção bioló-
gica. O regime está em conformidade com a regulamentação que define os critérios e as condições das inter-
venções comunitárias com finalidade estrutural no sector da pesca e da aquicultura. Com efeito, segundo es-
ta regulamentação, os Estados-Membros podem adoptar medidas para promover a concepção e a aplicação
de sistemas de melhoria de qualidade e de impacto sobre o ambiente.

Por outro lado, a Comissão autorizou um regime italiano destinado a apoiar a pesca do atum nas redes
fixas. Este regime permite investimentos (para a compra e manutenção) destinados às embarcações e à
manutenção dos equipamentos e das redes. Inscreve-se, por um lado, no contexto da manutenção da
actividade da pesca através deste método específico e, por outro, tem por objectivo a conservação de um
testemunho histórico e cultural que permite a valorização turística e cultural da região.

Portugal

O Governo português notificou um regime de auxílios que institui um fundo destinado ao apoio financeiro
dos profissionais da pesca temporariamente impedidos de exercer a sua actividade devido a calamidades pú-
blicas que tenham dado lugar ao encerramento de portos durante períodos significativos e à impossibilidade
de pescar na sequência do carácter excepcional e não repetitivo do acontecimento. O fundo é alimentado
através das receitas provenientes das coimas aplicadas devido a infracções ao regime geral da pesca. Trata-
se de apoiar os profissionais do sector por ocasião de situações de imobilização de longa duração motivadas
por razões relacionadas com catástrofes ou com uma necessidade excepcional de preservação dos recursos,
por motivos de saúde pública ou de defesa do ambiente, tendo em conta a inexistência de um seguro que cu-
bra, no sector, este tipo de situações. Com efeito, o exercício da actividade da pesca depende, em grande me-
dida, quer do clima quer do estado dos recursos. O regime traduz-se no pagamento de um montante aos ma-
rinheiros embarcados que, devido à interrupção da actividade pesqueira, deixariam de dispor de um rendi-
mento mínimo, funcionando assim como equivalente a um regime de segurança social.

2.9. Televisão

Alemanha

Kinderkanal e Phoenix (214)

Em 24 de Fevereiro, a Comissão decidiu que duas medidas relativas aos canais especializados de
televisão não constituem auxílios estatais e são compatíveis com o Tratado. Em 1997, foi apresentada
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uma denúncia contra a criação de dois canais públicos especializados na Alemanha: «Kinderkanal» e
«Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix». Os denunciantes alegaram que o financiamento destes
dois novos canais através das taxas de televisão, bem como a concessão de acesso preferencial à rede
por cabo constituíam um auxílio estatal.

No que se refere às taxas de televisão, a Comissão decidiu que estes fundos constituem um auxílio estatal
nos termos do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE. Estes auxílios poderão ser compatíveis nos termos do
nº 2 do artigo 86º do Tratado CE, caso sejam concedidos como contrapartida da prestação de “serviços
de interesse económico geral”. A Comissão concluiu que a Alemanha definiu legitimamente como parte
da missão de serviço público a radiodifusão de i) um canal infantil, sem publicidade nem violência e
com uma elevada percentagem de informações adequadas às crianças e ii) um canal de notícias e
documentários que contribui para o debate político, fornecendo informações de base acerca da política
e da sociedade da Alemanha e do estrangeiro, centrando-se na transmissão de acontecimentos (por
exemplo, sessões parlamentares), documentários e mesas-redondas e que é emitido sem publicidade. A
Comissão considerou que os meios financeiros concedidos a ambos os canais não excedem os seus
custos efectivos e são consequentemente proporcionais à missão de serviço público. Por último, o
comércio na União Europeia não parece ter sido afectado pela criação e financiamento destes dois canais
especializados numa medida contrária ao interesse comunitário. Consequentemente, a Comissão decidiu
que os fundos provenientes das taxas de televisão consagrados ao Kinderkanal e à Phoenix são
compatíveis com as regras do Tratado.

Além disso, a Comissão concluiu que as regras que regem o acesso à rede por cabo na Alemanha não
constituem um auxílio estatal, uma vez que não estão envolvidos quaisquer recursos estatais.

Espanha — França — Itália

Injunções para prestação de informações contra a França, Itália e Espanha no que se refere aos
organismos de radiodifusão de serviço público (215)

Em 3 de Fevereiro, a Comissão adoptou três injunções de informação por forma a obter informações
suficientes que lhe permitissem avaliar em que medida o regime de financiamento dos organismos de
radiodifusão públicos devia ser considerado como anterior à data de assinatura do Tratado CE (nos casos
francês e italiano) ou anterior à data de adesão à Comunidade (no que se refere à Espanha). Embora as
disposições de base dos regimes tenham sido introduzidas antes da entrada em vigor das regras em
matéria de auxílios estatais para os três Estados-Membros, a determinação do carácter de «regime
existente» de um regime de auxílio implica uma análise complexa das condições jurídicas e económicas
em que o auxílio é concedido. Foi concedido aos Estados-Membros o prazo de um mês a contar da data
de recepção da carta oficial da Comissão para apresentarem as suas observações sobre a natureza do
auxílio e fornecerem as informações necessárias à avaliação.

França

France 2 — France 3 (216)

Com base na resposta das Autoridades francesas à injunção de informação de 3 de Fevereiro, a Comissão
decidiu em 20 de Julho dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE, no
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que se refere aos auxílios concedidos pela França aos dois organismos de radiodifusão públicos France
2 e France 3, sob a forma de aumentos de capital e subsídios à tesouraria concedidos entre 1988 e 1994.
A Comissão considerou que estas medidas não eram auxílios existentes e formulou dúvidas acerca da
sua compatibilidade com o mercado comum.

Itália

RAI (217)

Em 20 de Julho, após ter analisado a resposta do Governo italiano à injunção de informação de 3 de
Fevereiro, a Comissão decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE, no que se refere aos auxílios concedidos pela Itália à RAI sob a forma de um aumento de capital
subscrito pelo IRI em 1992, de uma isenção fiscal e de um empréstimo em condições favoráveis
concedido por um organismo público.

A Comissão deu início à sua investigação no contexto da apreciação de todo o sistema de financiamento
da RAI, com base numa denúncia apresentada em 1996 pelo seu principal concorrente. A Comissão
considerou que estas medidas não eram auxílios existentes e formulou dúvidas acerca da sua
compatibilidade com o mercado comum.

A Comissão decidiu igualmente que a redução da licença de concessão e os dois empréstimos concedidos
por um organismo público não constituíam auxílios estatais, uma vez que não proporcionavam qualquer
vantagem económica à RAI.

Reino Unido

A Comissão autoriza os auxílios à «BBC News 24» (218)

Em 28 de Setembro, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente ao financiamento
estatal de um canal especializado dedicado a noticiários, a BBC News 24. A BBC News 24 é um canal
transmitido sem publicidade e sem qualquer encargo para os transportadores (operadores de cabo ou
de satélite). O serviço foi inicialmente desenvolvido para a plataforma de satélite digital, mas está
também disponível na rede gratuita durante a noite, e no cabo analógico. A Comissão considerou os
fundos provenientes das taxas de televisão como auxílios estatais, mas decidiu que o auxílio era
compatível nos termos do nº 2 do artigo 86º do Tratado, uma vez que se trata de uma compensação
pela prestação de um serviço público, tal como definido e consagrado pelo Governo do Reino Unido.
Por último, a Comissão concluiu que a medida, embora tivesse um efeito sobre o comércio entre os
Estados-Membros, não afectava o desenvolvimento desse comércio numa medida contrária ao
interesse comum.
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2.10. Outros sectores

Sector postal

Alemanha

Deutsche Post (219)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu dar início a um procedimento formal no que se refere ao eventual auxí-
lio estatal concedido à Deutsche Post AG. Aempresa pública Deutsche Post é obrigada por lei a fornecer um
serviço postal universal em toda a Alemanha, tendo-lhe sido concedido um monopólio relativamente a de-
terminados serviços postais (cartas). Presta igualmente outros serviços, principalmente para o sector empre-
sarial, numa base puramente comercial e sem qualquer obrigação por parte do Estado. Os concorrentes pri-
vados queixaram-se à Comissão, tendo alegado que a Deutsche Post tem utilizado os lucros provenientes do
seu monopólio postal para subsidiar os seus serviços concorrenciais e para financiar diversas aquisições, nos
últimos anos. Nos termos da regulamentação comunitária, as receitas provenientes de um campo de activi-
dade reservado devem corresponder aos custos específicos da missão de serviço público para que sejam jus-
tificadas nos termos do nº 2 do artigo 86º do Tratado CE. Caso as receitas provenientes deste campo reserva-
do sejam superiores aos custos, pode tratar-se de auxílios estatais se um investidor no contexto de uma eco-
nomia de mercado não tivesse mantido os fundos excedentários nessa empresa.

França

Sécuripost (220)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento previsto nos
termos do nº 2 do artigo 88º a que tinha dado início relativamente a diversas medidas adoptadas entre
1988 e 1993 pela Poste français a favor da Sécuripost. A Comissão tinha examinado diversas medidas
adoptadas entre 1988 e 1993 pela Poste a favor da Sécuripost, que nessa altura era a sua filial
especializada no transporte de valores, por forma a determinar se continham auxílios estatais abrangidos
pelo nº 1 do artigo 87º do Tratado. Na sequência deste primeiro exame, a Comissão decidiu, em 31 de
Dezembro de 1993, que as medidas em causa não constituíam auxílios estatais. Todavia, o Tribunal de
Primeira Instância anulou esta decisão devido a falta ou insuficiência de fundamentação relativamente a
um determinado número de pontos, através de acórdão de 28 de Setembro de 1995. Este acórdão foi,
quanto ao seu essencial, confirmado pelo Tribunal de Justiça em 2 de Abril de 1998.

Consequentemente, em 1996 a Comissão deu início ao procedimento formal relativamente às medidas ob-
jecto do acórdão do Tribunal, ou seja, o destacamento de funcionários da La Poste junto da Sécuripost, o não
pagamento de contribuições pela Sécuripost para as caixas de seguro de desemprego, a colocação à disposi-
ção da Sécuripost de locais da La Poste, a manutenção dos veículos da Sécuripost pelo Service National des
Ateliers et Garages dos PTT, a concessão de um adiantamento de 15 milhões de francos franceses pela Sofi-
post (sociedade gestora de participações da La Poste) à Sécuripost no que se refere a 1989 e as tarifas prati-
cadas pela Sécuripost relativamente à La Poste. Após análise pormenorizada destas diversas medidas e após
uma comparação das condições de que beneficiava a Sécuripost relativamente a referências do mercado, a
Comissão concluiu que as medidas em causa não continham efectivamente elementos de auxílio estatal.
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Cimenteiras

Grécia

Auxílio estatal à empresa geral de cimentos Heracles (221)

Em 17 de Março, a Comissão adoptou uma decisão parcialmente negativa relativamente ao auxílio
estatal à empresa geral de cimentos Heracles, o maior produtor de cimento da Grécia. Em 1986, a Grécia
converteu as dívidas da Heracles em novas acções detidas pelo Estado. A Comissão deu início a um
procedimento em 1988, dado que tinha dúvidas sobre o facto de o auxílio à empresa preencher todas as
condições que a Comissão havia estabelecido em 1987, quando tinha aprovado a Lei 1386/83, que se
destinava a solucionar uma perturbação grave da economia grega. Em 1991, a Comissão concluiu que o
auxílio preenchia as condições da sua decisão de 1987, tendo consequentemente encerrado o
procedimento. Diversos concorrentes da empresa recorreram desta decisão junto do Tribunal de Primeira
Instância (TPI). Em Julho de 1995, o TPI decidiu que a Comissão não tinha procedido a uma apreciação
completa dos efeitos do auxílio sobre o comércio e a concorrência, tendo anulado a decisão da Comissão.
Em Novembro de 1995, a Comissão decidiu alargar o procedimento ao abrigo do nº 2 do artigo 88º a
que dera início em 1988.

Na sua decisão final, a Comissão concluiu que a conversão da dívida da Heracles em capital constituía
um auxílio e que provocava distorções da concorrência e afectava o comércio entre Estados-Membros.
Uma parte do auxílio foi considerada compatível com o mercado comum nos termos do nº 3, alínea b),
do artigo 87º do Tratado CE, uma vez que se destinava a solucionar uma perturbação grave da economia
grega. A parte restante do auxílio não se limitava ao mínimo necessário e colocava indevidamente a
empresa numa posição mais favorável face aos seus concorrentes. Consequentemente, devia ser
recuperado por forma a restabelecer o status quo ante. O montante a recuperar vence juros a contar da
data em que foi disponibilizado à Heracles e até à sua recuperação efectiva.

Diversos

Países Baixos

a) Philips/Rabobank technolease (222)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu encerrar a investigação relativa ao tratamento fiscal do acordo de
locação de tecnologia entre a Philips e o Rabobank, concluindo não existir qualquer elemento de auxílio
estatal. A Comissão havia dado início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º em 1997 após
artigos da imprensa sugerirem que as Autoridades fiscais neerlandesas tinham concedido um montante
não especificado de auxílio à Philips e/ou ao Rabobank sob a forma de um benefício fiscal no âmbito
da locação de tecnologia. Este último consistia numa operação dupla segundo a qual a Philips vende
saber-fazer ao Rabobank e este realiza uma venda e locação a favor da Philips relativamente ao mesmo
saber-fazer.

Na sua decisão, a Comissão afirmou que a exploração de activos incorpóreos não difere, em princípio,
da utilização de outros activos. Uma vez que a legislação fiscal neerlandesa não contém qualquer
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disposição específica relativa à venda e locação ou contratos de locação em geral no tratamento da
locação de tecnologia por parte das Autoridades fiscais, a situação deverá ser avaliada com base no
princípio geral de uma prática comercial sólida. Uma investigação aprofundada da legislação e da
jurisprudência neerlandesas, levou a Comissão a concluir que as Autoridades fiscais neerlandesas não
tinham exercido qualquer poder discricionário na aplicação da sua legislação fiscal geral ao acordo de
locação de tecnologia. Consequentemente, a operação não implicava qualquer auxílio.

b) Estações de serviço neerlandesas (223)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º a que tinha dado início no que se refere a um regime de auxílio neerlandês destinado
a compensar as estações de serviço devido ao facto de lhes serem aplicados encargos fiscais mais
elevados do que os aplicados aos concorrentes no lado alemão da fronteira. A Comissão concluiu que o
auxílio a favor de 450 estações de serviço situadas perto da fronteira com a Alemanha, de um total de
633 estações que beneficiam dos regimes, era incompatível com o mercado comum. As subvenções que
excediam o limiar de minimis de 100 000 euros por beneficiário que os Estados-Membros podem
conceder num período de três anos, sem que seja cometida qualquer infracção ao nº 1 do artigo 87º do
Tratado CE, devem por conseguinte ser recuperadas.

3. Auxílios com finalidade horizontal

3.1. Auxílios a favor da protecção do ambiente

Alemanha

a) Reforma do imposto ecológico (“Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform”) (224)

Em 21 de Abril de 1999, a Comissão decidiu não levantar quaisquer objecções a diversas disposições
especiais em matéria fiscal contidas na lei que introduz uma reforma dos impostos ecológicos. O regime
contém diversas isenções fiscais, em especial taxas de imposição reduzidas para as indústrias produtoras,
a agricultura e o sector florestal e os serviços de transporte rodoviário. Através destas disposições
especiais é reduzida a taxa máxima do imposto sobre a electricidade e os óleos minerais para valores
que podem ir até apenas 20%, isentando assim as empresas beneficiárias de uma parte do imposto,
enquanto todas as outras passam a pagar taxas mais elevadas do que anteriormente. A Comissão
considerou que as isenções deste imposto geral, sob a forma de redução das taxas do imposto ou de
reembolsos, deveriam ser consideradas auxílios estatais, uma vez que beneficiam determinadas empresas
ou sectores de indústria.

Contudo, a Comissão concluiu que as medidas notificadas poderiam, durante um período de três anos,
beneficiar da isenção prevista no nº 3, alínea c), do artigo 87º do Tratado CE. O Enquadramento
comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente (225) reconhece que a introdução de impostos e
encargos ambientais pode, em determinadas situações, justificar auxílios estatais sob a forma de isenção
das taxas ambientais. Tal poderá acontecer no que se refere a determinados sectores que não estejam em
condições de fazer face imediatamente a encargos financeiros adicionais e que necessitem de uma
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isenção temporária. A Comissão tomou em consideração o facto de, actualmente, nem todos os Estados-
Membros da Comunidade ou países terceiros aplicarem tais impostos sobre a energia e o facto de a
introdução de impostos ambientais afectar, consequentemente, a posição concorrencial das empresas em
causa. A Comissão tomou também em consideração o facto de o Governo alemão se ter comprometido
a voltar a notificar as medidas para aprovação, após três anos, no máximo. Registou igualmente que o
Governo alemão partia do princípio de que a indústria alemã continuaria a respeitar os acordos
voluntários que tinha concluído anteriormente e prosseguiria os seus esforços no sentido de reduzir o
consumo de energia e aumentar a eficácia energética.

b) Lei da reforma fiscal ecológica (226)

Em 26 de Maio, a Comissão decidiu autorizar a aplicação de regimes fiscais específicos, sob a forma de
impostos ecológicos reduzidos sobre a electricidade e os óleos minerais, também a favor dos sectores
económicos objecto da lei de reforma fiscal ecológica e que são abrangidos pelo âmbito de aplicação do
Tratado CECA. A Comissão considerou que o auxílio poderia beneficiar das disposições do artigo 3º do
Código dos Auxílios à Siderurgia (227) e da excepção prevista para a redução dos impostos ecológicos
incluída no ponto 3.4 do Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente.

Itália

a) Auxílios ambientais a diversas empresas siderúrgicas (228)

Em 30 de Março, a Comissão decidiu não levantar objecções ao auxílio ambiental a favor de diversas
empresas siderúrgicas. O projecto prevê uma subvenção de 7 milhões de euros como auxílio à protecção
do ambiente para as seguintes empresas siderúrgicas: ILVA Laminati Piani, Acciaierie di Cornigliano,
ICMI, Acciai Speciali Terni. Todos os auxílios se relacionam com a adaptação do equipamento ambiental
existente e preenchem as condições previstas no Código dos Auxílios à Siderurgia (229). Nalguns casos,
as iniciativas permitem poupanças a nível dos custos de produção, nomeadamente os relacionados com
a reciclagem de alguns ácidos. Esta vantagem foi consequentemente deduzida do montante inicial dos
investimentos elegíveis.

b) Ferriere Nord SpA (230)

A Comissão decidiu, em 11 de Junho, dar início ao procedimento nos termos do nº 5 do artigo 6º do Código
dos Auxílios à Siderurgia (231) relativamente aos auxílios ao ambiente à empresa siderúrgica Ferriere
Nord SpA. As Autoridades italianas tencionavam conceder um auxílio de 15% do investimento de 7,33 mil-
hões de euros (14,2 mil milhões de liras) destinados à protecção ambiental. Os investimentos em projectos,
destinam-se a reduzir os ruídos e as poeiras gerados pela instalação de uma nova linha de laminagem, bem
como a reduzir os ruídos e as vibrações na unidade de vazamento contínuo. Os investimentos parecem pro-
duzir um impacto mínimo sobre a alegada protecção ambiental. Existem razões para duvidar que as preocu-
pações em termos de protecção do ambiente constituam o objectivo principal dos alegados investimentos
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elegíveis. Além disso, o alegado benefício ambiental relacionado com a segurança e a saúde dos trabalhado-
res não parece ser abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 3º do Código dos Auxílios à Siderurgia ou
pelo Enquadramento comunitário dos auxílios a favor do ambiente.

Países Baixos

Refinaria Nerefco (232)

Em 30 de Março, a Comissão decidiu encerrar o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE a que havia dado início relativamente a um auxílio de 6,7 milhões de euros (15 milhões de florins
neerlandeses) a favor da Nerefco, para aquisição de uma turbina de gás integrada. A Comissão autorizou
um auxílio num montante de 5,1 milhões de euros (11,3 milhões de florins neerlandeses) após ter
verificado que o projecto contribuiria para reduzir consideravelmente as emissões de CO2 da empresa e
após ter concluído que o montante autorizado, que representava 30% dos custos elegíveis, estava em
conformidade com as disposições do Enquadramento comunitário dos auxílios a favor do ambiente.
Quanto ao remanescente do auxílio projectado, a Comissão concluiu que era incompatível com o
mercado comum, tendo proibido a sua concessão.

Finlândia

Auxílios a favor da produção de energias renováveis (233)

Em 9 e 23 de Junho, a Comissão decidiu não levantar objecções quanto à aplicação de um regime de auxílios
sob a forma de deduções fiscais a favor da produção de energias renováveis. AComissão concluiu que estes
auxílios eram compatíveis com o mercado comum, tanto no que se refere ao âmbito de aplicação do Tratado
CE, como ao âmbito de aplicação do Tratado CECA, após ter verificado o respeito das disposições do En-
quadramento dos auxílios a favor do ambiente e do artigo 3º do Código dos Auxílios à Siderurgia.

Suécia

a) Auxílios a favor da extensão da rede pública de distribuição de aquecimento (234)

Em 3 de Fevereiro, após ter concluído pela sua compatibilidade com o Enquadramento dos auxílios a
favor do ambiente, a Comissão decidiu não levantar objecções à concessão de auxílios ao investimento
a favor da construção e extensão de instalações destinadas à rede pública de distribuição de aquecimento,
um meio de aquecimento menos poluente e que permite grandes economias de energia. Os auxílios serão
aplicáveis durante um período de cinco anos, tendo um orçamento total de 56 milhões de euros (515
milhões de coroas suecas).

b) Isenção do imposto sobre os resíduos a favor certos resíduos específicos (235)

Em 3 de Março, a Comissão decidiu não levantar objecções à aplicação de uma isenção ao novo imposto
geral sobre o depósito de resíduos. O imposto eleva-se a 250 coroas suecas por tonelada (27 euros). Estão
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isentos do pagamento deste imposto alguns resíduos específicos relativamente aos quais não existe
actualmente qualquer possibilidade de reutilização ou reciclagem efectiva, constituindo o depósito a
única alternativa e a melhor solução a nível ambiental, a fim de evitar a poluição que provocaria a
armazenagem sem controlo destes resíduos. O número de beneficiários deveria ser de aproximadamente
300 e a isenção total deveria corresponder a um montante anual de entre 318,8 e 328,55 milhões de
coroas suecas, enquanto as receitas do imposto, independentemente desta isenção, se deveriam elevar a
1 305 milhões de coroas suecas (145 milhões de euros). No que se refere a estes resíduos, trata-se da
melhor forma de conseguir a desejada protecção do ambiente.

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu aprovar a aplicação desta isenção, igualmente a favor das empresas
do sector CECA (236).

3.2. Auxílios à investigação e desenvolvimento

Alemanha

Desenvolvimento de um avião de transporte regional pela Dornier Luftfahrt GmbH (237)

Em 8 de Dezembro, a Comissão decidiu não levantar objecções à concessão de um auxílio a favor da
empresa Dornier Luftfahrt GmbH. O auxílio será concedido sob a forma de uma garantia estatal que
cobre 80% de um crédito de cerca de 348 milhões de euros, tendo em vista abranger os custos de pré-
desenvolvimento de um projecto de construção de um grupo de aviões de transporte regional. O custo
global de desenvolvimento ultrapassa de longe o do projecto de investigação e desenvolvimento em
causa. A Comissão concluiu que o auxílio respeitava as condições do Enquadramento dos auxílios à
investigação e desenvolvimento (238).

Espanha

a) Plano tecnológico aeronáutico II (239)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu não levantar objecções à aplicação do regime de auxílios à
investigação e desenvolvimento denominado “Plano Tecnológico Aeronáutico II” que constitui a
continuação do regime de auxílios aprovado pela Comissão em 1994. Trata-se de empréstimos sem juros,
cujo elemento de auxílio está em conformidade com o Enquadramento dos auxílios à I&D. A duração
do plano é de cinco anos e o orçamento total que lhe será consagrado eleva-se a 180,305 milhões de
euros (30 mil milhões de pesetas espanholas) para o período 1999-2003. O programa de investigação e
desenvolvimento visa o domínio da tecnologia aeroespacial. Os beneficiários são empresas e também
centros de investigação e universidades. A intensidade do auxílio é de 75% para os estudos de viabilidade
técnica anteriores às actividades de investigação industrial, 50% para os estudos de viabilidade técnica
anteriores às actividades pré-concorrenciais, 50% para os projectos de investigação industrial e 25% para
as actividades de desenvolvimento pré-concorrenciais, com uma bonificação de 10% para as PME, 10%
para as regiões assistidas ao abrigo do nº 3, alínea a), do artigo 87º e 5% para as regiões assistidas ao
abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 87º.
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b) Investigação e desenvolvimento no domínio do ambiente (240)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente ao programa de auxílios à
investigação e desenvolvimento no domínio do ambiente. O montante total dos auxílios é de 240,4
milhões de euros (40 mil milhões de pesetas espanholas) para o período de 1999-2002. Os beneficiários
são empresas com uma actividade produtora de carácter industrial, bem como entidades públicas ou
privadas, instituições sem fins lucrativos e associações de empresas que tenham por finalidade a
prestação de serviços de carácter técnico às empresas relacionados com a actividade industrial. O auxílio
consiste em empréstimos sem juros. A intensidade do auxílio está em conformidade com o
Enquadramento dos auxílios estatais à investigação e desenvolvimento, com uma bonificação de 10%
para as PME, 10% para as regiões assistidas ao abrigo do nº 3, alínea a) do artigo 87º e 5% para as
regiões assistidas ao abrigo do nº 3, alínea c), do artigo 87º.

França

Programa de investigação PIDEA-Eureka 1888 (241)

Em 11 de Maio, a Comissão decidiu não levantar objecções à concessão de auxílios num total de 50
milhões de euros a favor de empresas e centros de investigação que participam no programa PIDEA.
Trata-se de um programa Eureka que reúne dez países europeus, oito dos quais da União Europeia e é
composto por projectos individuais de I&D no domínio da interconexão e da montagem de componentes
electrónicos. A Comissão verificou que as acções objecto do auxílio e as suas modalidades de concessão
estavam em conformidade com as disposições do Enquadramento dos auxílios à I&D.

Países Baixos

a) Amortização parcialmente acelerada a favor dos laboratórios de I&D (242)

Em 11 de Maio, a Comissão decidiu não levantar objecções a um projecto de um sistema de amortização
parcialmente acelerada destinado a promover os investimentos relativos à construção ou extensão de
laboratórios de I&D. Após ter examinado este projecto à luz das disposições sobre a aplicação das regras
relativas aos auxílios estatais às medidas que respeitam à fiscalidade directa das empresas (243), a
Comissão concluiu que este sistema não continha elementos de auxílio estatal abrangidos pelo âmbito
de aplicação do artigo 87º do Tratado CE. Verificou nomeadamente que a vantagem era concedida de
forma automática, com base em critérios objectivos e beneficiava todas a empresas, sem qualquer
especificidade regional ou sectorial.

b) Shell Chemicals BV (244)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu não levantar objecções a um auxílio de até 11,34 milhões de euros
(25 milhões de florins neerlandeses) destinado a incentivar um programa de investigação a longo prazo
na Shell Chemicals BV. Os custos de investigação do programa deverão elevar-se a 30,13 milhões de
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euros (66,4 milhões de florins neerlandeses), sendo a intensidade do auxílio de 37,6%. O programa
constitui uma iniciativa comum do Governo neerlandês e da Shell Chemicals. Centrar-se-á em três
temas: catálise, métodos analíticos difusos e toxicologia molecular. A investigação ‘Catálise’ centra-se
na actividade catalítica de novos complexos homogéneos organometálicos e outros materiais catalíticos
heterogéneos ou homogéneos. Da investigação poderão resultar novos materiais. A investigação
“métodos analíticos difusos” centra-se em técnicas que permitem uma melhor compreensão da natureza
e/ou composição dos materiais e dos fluxos dos produtos. O principal objectivo da investigação no
domínio da toxicologia molecular consiste em obter uma melhor compreensão da interacção de
determinadas estruturas moleculares com as células humanas, por forma a desenvolver métodos de
avaliação dos riscos, para a saúde humana, da exposição a produtos químicos. O programa é uma
combinação de investigação fundamental e industrial. O auxílio funciona, nomeadamente, como
catalisador para intensificar a cooperação entre a Shell Chemicals e o mundo académico, tendo por
conseguinte um efeito de incentivo. Está assim em conformidade com o Enquadramento comunitário dos
auxílios estatais à investigação e desenvolvimento.

Suécia

Auxílios a favor do sector energético na Suécia meridional (245)

Em 3 de Fevereiro, a Comissão decidiu não levantar objecções à aplicação de um regime de auxílios a
favor do desenvolvimento de tecnologias de energia e da melhoria das condições ambientais da produção
de electricidade na Suécia meridional. O regime, dotado de um orçamento de 43,5 milhões de euros (400
milhões de coroas suecas), por um período de dois anos, prevê auxílios a favor da investigação
fundamental, da investigação industrial e do desenvolvimento pré-concorrencial de actividades. Inclui
igualmente auxílios a favor de acções destinadas a melhorar o ambiente, bem como investimentos na
rede pública de distribuição de aquecimento e de gás natural. O regime respeita as disposições dos
Enquadramentos dos auxílios à I&D e do ambiente.

3.3. Auxílios à internacionalização

Portugal

Regimes de auxílios fiscais a projectos de internacionalização (246)

Em 8 de Setembro de 1999, a Comissão decidiu não levantar objecções a um regime de auxílios fiscais
a projectos de internacionalização em Portugal. Este regime estará em vigor até final de 2010 e prevê a
concessão de auxílios sob a forma de isenções fiscais, concedidas por um período não superior a cinco
anos, a favor de projectos de investimento e de acções de internacionalização de um montante mínimo
de 250 mil euros. Estes auxílios têm essencialmente por objectivo projectos de investimento directo no
estrangeiro que se destinam à criação de estabelecimentos e de filiais de produção, bem como à criação
ou aquisição de empresas de produção. Neste contexto, são elegíveis as despesas de investimento inicial
relativas às tomadas de participação ou à realização do capital social em empresas estrangeiras, bem
como as relativas à aquisição de edifícios e equipamentos directamente ligados à realização de projectos.
Em contrapartida, estão excluídas todas as despesas relativas à criação e aquisição de sociedades
comerciais, à promoção de exportações e à criação e funcionamento de redes de distribuição no
estrangeiro.
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No que se refere aos auxílios ao investimento directo no estrangeiro, a Comissão decidiu que tais auxílios
podem ser compatíveis com o mercado comum no que se refere às PME, segundo os critérios
estabelecidos no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais às PME (247). Em contrapartida, a
Comissão decidiu que os auxílios ao investimento directo no estrangeiro destinados às grandes empresas
devem ser objecto de uma notificação prévia, tendo em vista uma análise casuística. As Autoridades
portuguesas comprometeram-se a notificar individualmente todos os projectos de concessão de auxílios
a grandes empresas, bem como todos os projectos de concessão de auxílios a PME cuja intensidade
ultrapassasse, respectivamente, 15% e 7,5% das despesas elegíveis. A Comissão tomou em consideração
o facto de estes auxílios terem por objecto a internacionalização das PME e poderem contribuir para o
desenvolvimento económico, social e duradouro de países em vias de desenvolvimento, bem como para
a inserção harmoniosa e progressiva dos países da Europa Central e Oriental candidatos à adesão.

3.4. Auxílios de emergência e à reestruturação

Bélgica

Verlipack (248)

Em 19 de Maio, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE relativamente a auxílios concedidos em 1997 pela região da Valónia à Verlipack. Esta empresa,
declarada em falência em Janeiro de 1999, desenvolvia actividades no mercado das embalagens em vidro
oco. O inquérito centrar-se-á, por um lado, na injecção de capital novo, de 350 milhões de francos belgas,
efectuada em 1997 por ocasião de um aumento de capital, aprovada pela Comissão através de decisão
de 16 de Setembro de 1998 (249). Esta decisão baseou-se no respeito, por parte da região da Valónia, do
princípio do investidor privado em condições normais de uma economia de mercado. Com efeito, a
Comissão fora informada de que a participação da região da Valónia no capital da Verlipack era
acompanhada de uma contribuição significativa de um investidor privado, a Heye-Glas. Ora, a
contribuição da Heye-Glas provinha de recursos públicos, o que põe em causa o fundamento da decisão
da Comissão. A ausência desta informação no momento em que a Comissão tomou a sua decisão, fez
com que fosse necessário iniciar o procedimento destinado à sua revogação.

Por outro lado, a Comissão analisará uma intervenção suplementar, que não lhe foi comunicada no
momento da sua adopção, que as Autoridades da Valónia tinham autorizado, igualmente em 1997, sob a
forma de dois empréstimos num total de 12 394 676 euros (500 milhões de francos belgas), ao grupo
Heye-Glas, tendo em vista financiar a sua contribuição para o capital da Verlipack. Os empréstimos
constituem um auxílio ilegal. Com base nos elementos de que a Comissão dispõe, estes auxílios não
podem ser considerados auxílios de emergência e à reestruturação.

Alemanha

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Em 3 de Fevereiro, a Comissão encerrou o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º e autorizou
parte da medida de auxílio a conceder para a reestruturação da Graphischer Maschinenbau GmbH. A
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Comissão aprovou a concessão de uma subvenção de 2,268 milhões de euros (4,435 milhões de marcos
alemães), mas não aprovou um novo montante de 2,493 milhões de euros (4,875 milhões de marcos
alemães). O plano de reestruturação projectado era viável, coerente e de grande alcance. A Alemanha
demonstrou que a Graphischer Maschinenbau GmbH tinha perspectivas viáveis a longo prazo e podia
desenvolver a sua actividade com base nos seus próprios recursos, sem necessidade de uma assistência
estatal adicional. A capacidade de produção foi redistribuída no âmbito do grupo Koenig & Bauer-Albert
AG, uma vez que foi abandonado o segmento dos produtos não rentáveis produzidos no passado pela
Graphischer Maschinenbau GmbH. A empresa irá centrar-se em componentes para maquinaria, novas e
concorrenciais que serão, em contrapartida, abandonadas noutras instalações de produção da Koenig &
Bauer-Albert. Consequentemente, visto não existir qualquer capacidade excedentária neste segmento de
mercado, a Comissão concluiu que o auxílio estatal não levaria a distorções no mercado. Contudo, a
Comissão concluiu também que o montante proposto de auxílio estatal de 4,76 milhões de euros (9,310
milhões de marcos alemães) não é proporcional aos custos de reestruturação elegíveis de 9,231 milhões
de euros (18,055 milhões de marcos alemães) e excede o mínimo necessário para a reestruturação da
empresa. Assim, a Comissão decidiu deduzir do montante proposto, a parte relativa aos custos não
elegíveis que beneficiavam principalmente o grupo Koenig & Bauer-Albert AG.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Saxónia (251)

Em 3 de Fevereiro, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento a que havia
dado início em 30 de Julho de 1998, nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente a
auxílios à reestruturação concedidos à Spindelfabrik Hartha GmbH pela Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) e pelo Land da Saxónia. Na sequência de dificuldades
económicas registadas em 1995, a BvS elaborou em Janeiro de 1996 um plano de reestruturação, que
previa medidas financeiras até 4,7 milhões de euros (9,3 milhões de marcos alemães). O montante total
dos auxílios relacionados com a reestruturação elevava-se a 3,6 milhões de euros, (7,03 milhões de
marcos alemães). Os auxílios não preenchem nenhuma das condições das Orientações comunitárias dos
auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (252). O plano
de reestruturação destinado a restaurar a viabilidade a longo prazo da empresa não se baseou em
hipóteses realistas e sobreavaliou as perspectivas em matéria de volume de negócios. Esta situação foi
confirmada pelos resultados reais da empresa, contra a qual foi dado início a um processo de falência
em Junho de 1997. O montante do auxílio deverá ser recuperado pelas Autoridades alemãs.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE relativamente a um auxílio à reestruturação no montante de 6,938 milhões de euros (13,571 milhões
de marcos alemães) de que beneficiou a empresa Dessauer Geräteindustrie GmbH, na Saxónia-Anhalt.
Esta empresa desenvolve actividades na produção e distribuição de aparelhos de aquecimento e de
instalações domésticas. A Comissão tem sérias dúvidas quanto a compatibilidade do auxílio com o
mercado comum uma vez que o plano de reestruturação não parece suficiente para restabelecer a
competitividade da empresa e porque, por outro lado, o mercado em que evolui regista um excesso de
capacidade.
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d) Reforço dos fundos de maneio das empresas no Land da Turíngia (254)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º, a fim
de analisar a utilização das disposições de minimis no âmbito da aplicação do programa do Land da
Turíngia de 20 de Julho de 1993, destinado a reforçar os fundos de maneio das empresas. Com efeito, a
Comissão verificou que as disposições deste programa se aplicam a todas as empresas sem distinção, ou
seja, também às que pertencem aos sectores sensíveis, embora estes sectores estejam explicitamente
excluídos da aplicação das disposições de minimis. Por outro lado, no que se refere às empresas em
dificuldade, o auxílio concedido sob a forma de garantia pode, nalguns casos, ultrapassar o limiar de
minimis. As vantagens de que beneficiaram as empresas em causa nestes casos constituem assim auxílio
estatais que deverão ser apreciados face ao artigo 87º do Tratado CE.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Em 21 de Abril, a Comissão encerrou com uma decisão negativa o procedimento nos termos do nº 2 do
artigo 88º a que havia dado início no que se refere ao auxílio à reestruturação à Dieselmotorenwerk
Rostock (DMR), anteriormente Dieselmotorenwerk Vulkan. A DMR registou graves dificuldades
financeiras quando a sua empresa-mãe Bremer Vulkan Verbund AG faliu no início de 1996. A agência
federal BvS e o Land do Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental concederam auxílios de emergência à
empresa a partir de 1996 e adquiriram em 1997 as acções da DMR junto da Vulkan Industrie Holding
GmbH, uma empresa em situação de insolvência. Por forma a evitar a falência da DMR deficitária, os
novos proprietários estatais tiveram de conceder empréstimos subordinados e diversas garantias estatais.
Até ao momento, as tentativas de voltar a privatizar a empresa falharam. Devido a um notório declínio
das encomendas em 1998 previa-se que a empresa teria de enfrentar novos prejuízos e estaria a curto
prazo dependente do prosseguimento do apoio estatal. A Comissão concluiu que as medidas de
emergência concedidas até Maio de 1997 poderiam ser consideradas compatíveis com o mercado
comum. Os auxílios à reestruturação subsequentes não preenchiam os critérios das Orientações
comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade. Apesar do elevado montante do auxílio à reestruturação de 60,5 milhões de euros (118
milhões de marcos alemães) a empresa não se tornará viável financeiramente. Continuará a depender dos
auxílios estatais, prevendo-se que os subsídios contínuos provocarão distorções da concorrência no
mercado dos motores para embarcações na Comunidade. Consequentemente, concluiu-se que os auxílios
à reestruturação eram incompatíveis com o mercado comum, devendo ser recuperados.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thüringen (256)

Em 11 de Maio, a Comissão decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º, no que
se refere a um auxílio no montante de pelo menos 5,325 milhões de euros (10,416 milhões de marcos
alemães) concedidos pelo Land da Turíngia à Korn Fahrzeuge und Technik, GmbH. A empresa beneficia
de dois conjuntos de medidas de auxílio, alegadamente concedidas com base em regimes aprovados para
efeitos de reestruturação. A Comissão tem dúvidas sobre o facto de as medidas de auxílio preencherem
as condições destes regimes e satisfazerem os critérios previstos nas Orientações comunitárias dos
auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldades.
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g) Auxílios a favor da Dow/ Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

Em 26 de Maio, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º, reiniciado em 10 de Dezembro de 1997 e relativo a alterações no auxílio num total
de 4,8 mil milhões de euros (9,5 mil milhões de marcos alemães), aprovado em 1996 (258) no contexto
da privatização da empresa química «Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)», na Saxónia-
Anhalt e na Saxónia. A Comissão aprovou o auxílio, em 1996, na condição de as Autoridades alemãs
notificarem qualquer desvio relativamente ao contrato de privatização. Em Setembro de 1997, as
Autoridades alemãs comunicaram à Comissão dois novos acordos contratuais entre a Dow e a BvS,
através dos quais o contrato de privatização era alterado. Na sua decisão de 1997, de reiniciar o
procedimento, a Comissão tomou em consideração o facto de o montante global de 4,8 mil milhões de
euros não ser alterado pelos acordos de alteração. Contudo, a Comissão continuou a ter sérias dúvidas
no que se refere às alterações no âmbito da reestruturação da BSL, incluídas nestes acordos. Não se podia
excluir que os aumentos na capacidade produzissem um efeito negativo sobre a concorrência e o
comércio entre Estados-Membros. Além disso, a Comissão tinha sérias dúvidas sobre o facto de o novo
contrato de fornecimento de energia prever um auxílio para cobrir custos relativos à electricidade.

No âmbito do procedimento, as Autoridades alemãs concordaram em excluir do investimento objecto do
auxílio os aumentos de capacidade. Além disso, um estudo encomendado pela Comissão a um consultor
independente concluiu que o contrato de fornecimento de energia se justificava por outros factores que
não o pacote de auxílio que a Comissão havia aprovado em Maio de 1996. Consequentemente, a
Comissão concluiu que as alterações eram abrangidas pelo âmbito da sua decisão de 1996.

h) Weida Leder e Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

Em 14 de Julho, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º a que
tinha dado início e adoptar uma decisão final negativa relativamente aos auxílios a favor da Weida Leder
GmbH e da sua filial Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, na Turíngia. O Land
da Turíngia e a BvS tinham concedido, em conjunto, auxílios estatais de cerca de 19,5 milhões de euros
(38 milhões de marcos alemães) destinados a estabilizar a empresa e a melhorar a sua estrutura
empresarial no contexto de negociações com investidores potenciais. Deste montante, 15,4 milhões de
euros (30 milhões de marcos alemães) não estavam abrangidos por qualquer regime de auxílio aprovado.
A procura de investidores não foi coroada de êxito. Apesar da assistência financeira pública, a empresa
apresentou um pedido de falência em 28 de Maio de 1998. Na ausência de um investidor que desejasse
adquirir a empresa e de um plano de reestruturação realista que levasse ao restabelecimento da sua
viabilidade a longo prazo, as medidas de auxílio de 15,4 milhões de euros não podem ser aprovadas nos
termos das orientações relevantes.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Em 20 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que tinha dado início relativamente aos auxílios à reestruturação a
favor da empresa do sector têxtil Lautex GmbH Weberei und Veredelung, tendo em vista a sua
reestruturação. A Comissão concluiu que as condições estabelecidas nas Orientações dos auxílios estatais
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concedidos a empresas em dificuldade não estavam preenchidas. O restabelecimento da viabilidade a
longo prazo da empresa com base num plano de reestruturação sólido parecia improvável e a
contribuição dos investidores privados era insuficiente e não significativa. Por último, a Comissão tinha
dúvidas quanto ao facto de o plano de reestruturação poder ser plenamente executado, tendo notificado
o Governo alemão para recuperar os auxílios pagos.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Em 20 de Julho, a Comissão Europeia decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos
termos do nº 2 do artigo 88º no que se refere ao auxílio num montante de 29,5 milhões de euros (57,8
milhões de marcos alemães) concedido à SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (MAB), na
Saxónia-Anhalt. As medidas de auxílio financiarão um plano de reestruturação destinado a restabelecer
a viabilidade a longo prazo da empresa e a completar a sua integração nas operações dos seus dois
investidores privados, o grupo Enercon e o grupo LMB. O grupo Enercon desenvolve actividades a nível
do desenvolvimento, concepção e construção de turbinas eólicas a nível mundial. Na sequência da
privatização, a SKET MAB estabelecerá relações mais estreitas com este submercado. O grupo LMB
desenvolve actividades num mercado semelhante ao da SKET MAB. O auxílio limita-se ao mínimo
necessário para aplicar o programa de auxílios. As medidas de auxílio dão cumprimento às Orientações
comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade.

k) Brockhausen Holze (262)

Em 28 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que havia dado início relativamente aos auxílios concedidos à empresa
Brockhausen Holze. Verificou, por um lado, que os auxílios concedidos no âmbito dos regimes
aprovados anteriormente não preenchiam as condições de aplicação desses regimes e que, por outro lado,
as condições das Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação
concedidos a empresas em dificuldade não estavam preenchidas. Concluiu, consequentemente, que os
auxílios são incompatíveis com o mercado comum, tendo imposto a sua recuperação.

l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Em 28 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que tinha dado início relativamente a auxílios à reestruturação
equivalentes a 15,75 milhões de euros (30,8 milhões de marcos alemães) a favor da empresa
Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH. A Comissão verificou que não tinha sido elaborado qualquer
plano de reestruturação coerente e que não estava assegurada a viabilidade a longo prazo da empresa,
pelo que impôs a recuperação dos auxílios pagos.

m) Kranbau Eberswalde (264)

Em 28 de Julho, a Comissão Europeia decidiu encerrar com de uma decisão favorável o procedimento
nos termos do nº 2 do artigo 88º no que se refere ao auxílio num montante de 28,9 milhões de euros
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(56,5 milhões de marcos alemães) à Kranbau Eberswalde GmbH, Brandeburgo. As medidas de auxílio
financiarão um plano de reestruturação destinado a restabelecer a rendibilidade a longo prazo da empresa
e a completar a sua integração nas operações do seu investidor privado, o grupo Kirow. Um elemento
fundamental da reestruturação consiste na total realização da fusão com a Kocks Krane International
GmbH, também uma filial do grupo Kirow. As medidas de auxílio dão cumprimento às orientações
comunitárias relevantes.

n) Everts Erfurt (265)

Em 28 de Julho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º no que se refere a um auxílio num montante de 4 653 756,12 euros (9 100 000 marcos
alemães) a favor da Everts Erfurt GmbH. A Everts Erfurt produz e vende produtos de borracha e látex.
95% do seu volume de negócios é gerado pela venda de preservativos. O plano de reestruturação tronou
a empresa viável. Um novo investidor privado contribuiu de forma significativa para a recuperação.
Assim, o auxílio pode ser considerado compatível com o mercado comum.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Em 22 de Dezembro, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão favorável o procedimento nos
termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que tinha dado início relativamente a auxílios num
montante de 11,6 milhões de euros (22,8 milhões de marcos alemães) que tinham sido concedidos entre
1993 e 1997 no âmbito da sua privatização, à empresa Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM),
produtor de sistemas aperfeiçoados de filtragem de ar e de fumos. Trata-se de um mercado em
desenvolvimento a nível mundial, dada a importância crescente da protecção do ambiente. A Comissão
concluiu que os auxílios respeitavam as disposições das Orientações dos auxílios estatais de emergência
e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade.

Espanha

a) Babcock Wilcox España SA (267)

Em 8 de Julho, a Comissão decidiu alargar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º a que dera início
em Abril de 1998 (268) por forma a cobrir igualmente uma nova injecção de capital de 246,4 milhões de euros
(41 mil milhões de pesetas) a favor da Babcock Wilcox España SA(«BWE») efectuada pela sociedade esta-
tal gestora de participações sociais espanhola SEPI. A Comissão tinha dado início ao procedimento no que
se refere a duas injecções de capital efectuadas pela SEPI na BWE em 1994 e 1997, num total de 120 milhõ-
es de euros (20 mil milhões de pesetas). Anova injecção de capital, notificada pelas Autoridades espanholas
em Junho de 1999, destina-se a aumentar o capital da BWE, reduzido devido aos prejuízos verificados, até
ao mínimo exigido legalmente nos termos do direito de sociedades espanhol, e a financiar uma nova redução
de mão-de-obra de cerca de 500 pessoas. AComissão considerou que esta nova injecção de capital constitui
um auxílio, uma vez que é improvável que venha proporcionar uma taxa adequada de rendibilidade ao seu
investidor, e que se afigura incompatível com o mercado comum. Acompatibilidade da nova injecção de ca-
pital, bem como do auxílio até agora objecto de investigação será avaliada à luz das características do pro-
grama de reestruturação que o adquirente da BWE irá aplicar.
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b) Ercros (269)

Em 20 de Julho de 1999, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a um auxílio num mon-
tante de 51,08 milhões de euros (8 500 milhões de pesetas) concedido à Ercros, um fabricante de produtos
químicos. A Ercros elaborou em Maio de 1994 um plano de reestruturação que implica, por um lado, a alie-
nação das actividades do sector da petroquímica, dos explosivos e da exploração mineira e a reestruturação
das actividades de adubos, tendo em vista a sua eventual venda a um investidor e, por outro lado, a reestrutu-
ração das actividades de produtos químicos em que a Ercros se deverá centrar. A empresa aplicou um plano
de reestruturação que levou ao restabelecimento da sua viabilidade a longo prazo. A alienação e a significa-
tiva redução de capacidade compensam, tanto quanto possível, os efeitos negativos sobre os concorrentes.

França

Gooding Consumer Electronics (ex Grundig) (270)

Em 16 de Novembro, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento a que
havia dado início nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente a auxílios que foram
concedidos, num total de 5,5 milhões de euros (36 milhões de francos franceses) à empresa Gooding
Consumer Electronics (GESA) (ex Grundig), em situação de falência desde 1997. A Comissão verificou
que o plano de reestruturação da empresa não havia sido aplicado na íntegra, embora se tratasse de uma
condição essencial para poder autorizar os auxílios às empresas em dificuldade. Apesar de terem ocorrido
determinados factores externos, as causas da falência da GESA e da sua liquidação situam-se
principalmente no não respeito, pelo adquirente, dos compromissos que havia assumido em matéria de
financiamento e de diversificação da actividade de produção no âmbito do plano de reestruturação.
Consequentemente, as condições de compatibilidade com o mercado comum deixaram de estar
preenchidas. A Comissão concluiu, por conseguinte, que o auxílio é incompatível e impôs ao Governo
francês a recuperação do respectivo montante, acrescido de juros, desde a data da concessão.

Itália

a) SIRAP SpA (271)

Em 3 de Março, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que havia dado início relativamente ao regime de auxílios instaurado
a favor das empresas afectadas pela falência da SIRAP SpA, ou seja, fornecedores, credores e
subcontratantes. Os auxílios sob a forma de garantias públicas e de bonificações de juros, num montante
de 1,03 milhões de euros (2 mil milhões de liras italianas), constituem auxílios ao funcionamento
incompatíveis com o mercado comum. Consequentemente, a Comissão decidiu que o regime deveria ser
revogado no que se refere aos auxílios superiores à regra de minimis. Quanto aos auxílios já concedidos,
a Comissão ordenou a supressão das garantias públicas e a recuperação dos auxílios pagos.

b) Enterprise SpA (272)

Em 17 de Março, a Comissão decidiu não levantar objecções à concessão de um auxílio a favor da
empresa do sector da construção Enterprise SpA, sob a forma de uma garantia à taxa de mercado num
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montante de 16,7 milhões de euros (32 335 milhões de liras italianas) por um período de seis meses.
Este auxílio deverá permitir à empresa obter um crédito de transição enquanto aguarda a recuperação
dos montantes que lhe são devidos pelos seus devedores líbios falidos. A Comissão concluiu que o
auxílio estava em conformidade com as disposições das Orientações comunitárias dos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

Em 11 de Maio, a Comissão decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE relativamente à decisão das Autoridades italianas de recapitalizar, até um montante de 1,5
milhões de euros (3 mil milhões de liras italianas), a sociedade siciliana Acque Minerali Srl (SAM),
sociedade especializada na gestão de instalações industriais de engarrafamento e distribuição de águas
minerais e de bebidas. Esta operação tem por objectivo cobrir os prejuízos da empresa e reconstituir os
seus fundos próprios a fim de permitir a sua privatização. Na ausência de qualquer perspectiva de
restabelecimento da viabilidade da SAM, a Comissão tem sérias dúvidas quanto à compatibilidade destes
auxílios com o mercado comum.

d) Seleco SpA e Multimedia (274)

Em 2 de Junho, a Comissão decidiu encerrar com uma decisão negativa o procedimento nos termos do
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE a que havia dado início em 1994 e alargado em 1998, relativamente
aos auxílios de que beneficiou a empresa Seleco, que desenvolve actividades no mercado da electrónica
de consumo e que declarou falência em Abril de 1997. No que se refere às intervenções, sob diversas
formas, do organismo público Ristrutturazione Elettronica (REL) e da empresa pública Friulia, a
Comissão considerou que constituíam auxílios estatais, incompatíveis com o mercado comum e que
deviam ser recuperadas.

Treze meses antes da sua falência, a Seleco agrupou as suas actividades mais rentáveis na Multimédia,
uma empresa criada em 1995, cujo capital está repartido, desde Julho de 1996, entre a Friulia, a Italtel
e a Finanziaria Elettronica, sendo esta última uma filial da Seleco. A Comissão solicitou que os auxílios
incompatíveis fossem recuperados junto da Seleco e, subsidiariamente, junto de qualquer outra empresa
em benefício da qual tivessem sido efectuadas transferências de activos susceptíveis de tornar a execução
da decisão de recuperação dos auxílios desprovida de objecto. Desta forma, a Comissão considerou que
existia uma continuidade entre as empresas em causa, com o objectivo de permitir a recuperação efectiva
de auxílios incompatíveis, mesmo no caso em que o beneficiário inicial, que seguidamente entrou em
falência, apenas fosse, na realidade o intermediário do beneficiário final.

e) Lei relativa à administração extraordinária de grandes empresas em dificuldade (275)

Em 28 de Julho, a Comissão Europeia decidiu dar início ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º no
que se refere à Lei italiana nº 95/1979 relativa à administração extraordinária das grandes empresas em difi-
culdade. Em 1994, a Comissão tinha já proposto ao Governo italiano medidas adequadas nos termos do nº 1
do artigo 88º do Tratado CE. Uma vez que o Governo italiano não aceitou a proposta da Comissão, esta deu
início em 1997 ao procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º (276). Ainvestigação estava prestes a ser con-
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cluída quando o Tribunal de Justiça declarou, no processo “Rinaldo Piaggio SpA/Dornier Luftfahrt GmbH”
de 17 de Junho (277), que a conclusão da decisão da Comissão de 1997, no sentido de considerar a lei 95/1979
como auxílios existentes, era incorrecta. Assim, a Comissão foi obrigada a dar início a uma nova investiga-
ção uma vez que o regime supra deverá, em princípio, ser considerado como auxílio não notificado.

ALei italiana n° 95/1979 introduziu um regime que estabelece uma derrogação aos procedimentos normais
em caso de insolvência. Os beneficiários são grandes empresas em dificuldade definidas tanto em termos do
número de empregados (300) como das suas responsabilidades pendentes face (principalmente) aos credo-
res públicos. Alei autoriza que as empresas em dificuldade prossigam a sua actividade em circunstâncias em
que tal possibilidade seria negada no âmbito do procedimento normal de insolvência. Prevê além disso que
as empresas beneficiem de uma garantia estatal, de uma redução da taxa do imposto aplicável à aquisição de
empresas, de uma isenção da obrigação de pagar coimas e da renúncia das dívidas públicas da empresa. ACo-
missão tem razões para considerar que o regime não é compatível com o mercado comum, uma vez que se
destina a grandes empresas, enquanto as Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à re-
estruturação concedidos a empresas em dificuldades apenas aceitam regimes destinados às PME.

f) Banco di Sicilia e Sicilcassa (278)

Em 10 de Novembro, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE com uma decisão favorável condicional relativamente aos auxílios a favor do Banco di
Sicilia e da Sicilcassa. A Comissão aprovou auxílios num montante de 2,4 mil milhões de euros desde
que seja prosseguida a reestruturação do Banco di Sicilia, que retomou a maior parte das actividades da
Sicilcassa, e que sejam propostas contrapartidas importantes. Assim, deverão ser encerrados 55 balcões
na Sicília antes do final de 2000 e não poderá ser aberto nessa região qualquer novo balcão durante três
anos. Por outro lado, a Comissão registou o compromisso do Governo italiano de privatizar, antes de
Junho de 2000, o grupo Mediocredito Centrale, empresa-mãe do Banco di Sicilia.

3.5. Auxílios ao emprego e à formação

Espanha

a) Promoção da economia social na Andaluzia (279)

Em 20 de Janeiro, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a auxílios a favor da criação
e da manutenção do emprego que o Governo Regional da Andaluzia lançou no âmbito de um plano de
promoção da economia social. Este plano destina-se nomeadamente a incentivar determinadas categorias
desfavorecidas de candidatos a emprego (jovens desempregados, mulheres sem emprego e
desempregados de longa duração) a criar o seu próprio emprego, através da criação e do reforço das
cooperativas e das sociedades laborais. Os beneficiários são PME situadas numa zona desfavorecida em
que o nível de vida é particularmente baixo. A Comissão considerou que os auxílios em causa são
compatíveis com o disposto na derrogação prevista no nº 3, alíneas a) ou c) do artigo 87º do Tratado CE,
consoante os casos, uma vez que favorecem o desenvolvimento regional de uma região em que o nível
de vida é anormalmente baixo ou se destinam a facilitar o desenvolvimento de certas actividades
económicas das cooperativas e das sociedades laborais sem por esse motivo alterar as condições
comerciais numa medida contrária ao interesse comum.
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b) Criação de emprego na sequência da reorganização e redução do tempo de trabalho na
Catalunha (280)

Em 21 de Abril, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente ao regime de incentivos à
criação de emprego na sequência da reorganização e redução do tempo de trabalho proposto pela região
da Catalunha. O dispositivo concede às empresas estabelecidas na Catalunha uma redução das
contribuições sociais patronais para a contratação de desempregados inscritos nas agências de emprego,
na sequência da redução ou da reorganização do tempo de trabalho. O montante da redução pode atingir
40% desta contribuição. O auxílio é concedido durante dois anos, a contar da assinatura do acordo de
empresa no período 1999-2000. Trata-se de criação líquida de emprego uma vez que as empresas que
efectuaram despedimentos nos doze meses que precedem o seu pedido de participação no presente
dispositivo não podem beneficiar dos incentivos em questão. Além disso, para beneficiar da medida, as
contratações devem ser por tempo indeterminado.

Itália

a) Regime de auxílios relativo ao reajustamento de retribuições (281)

Em 3 de Março, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente à aplicação de um regime que
prevê auxílios sob a forma de reduções dos encargos sociais e uma amnistia fiscal a favor dos
empregadores de empresas que regularizem a situação dos trabalhadores “clandestinos” e reajustem
gradualmente os seus salários em conformidade com as convenções colectivas aplicáveis. Este regime,
que tem por objectivo lutar contra a economia subterrânea, está reservado às empresas instaladas nas
regiões da Sicília, Sardenha, Calábria, Basilicata, Apúlia e Campania, em que este tipo de economia está
particularmente difundida e que são susceptíveis de beneficiar de auxílios nos termos da derrogação
prevista no nº 3, alínea a), do artigo 87º do Tratado CE. À luz das disposições das Orientações relativas
aos auxílios ao emprego (282) e aos auxílios regionais e tendo em conta a sua finalidade, a Comissão
considerou estas medidas compatíveis com o mercado comum.

b) Regimes de auxílios ao emprego (283)

Em 11 de Maio, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE, a que havia dado início relativamente a auxílios à contratação sob a forma de reduções das
contribuições para a segurança social no que se refere aos contratos de formação/trabalho e à sua
transformação em contratos com duração indeterminada. A Comissão concluiu que os auxílios eram
compatíveis com o mercado comum nos casos em que dizem respeito à contratação de certas categorias
de trabalhadores com dificuldades específicas de inserção ou de reinserção no mercado de trabalho ou
nos casos em que constituem uma criação líquida de emprego tal como definida pelas Orientações
relativas aos auxílios ao emprego. Assim, a Comissão autorizou os auxílios nestes casos precisos. Em
contrapartida, os auxílios que não respeitam uma das duas condições acima referidas são incompatíveis
com o mercado comum e, consequentemente, proibidos. A Comissão impôs por conseguinte a
recuperação dos auxílios que haviam já sido concedidos.
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c) Redução dos encargos sociais a favor das empresas de Veneza e Chioggia (284)

Em 24 de Novembro, a Comissão decidiu encerrar o procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º do
Tratado CE no que se refere às medidas de isenção dos encargos sociais a favor das empresas situadas
em Veneza e na Chioggia durante o período de 1995-1997. A Comissão verificou que o projecto de
auxílios concedidos sob a forma de desagravamento de encargos sociais para a criação de emprego a
favor das PME é compatível com o mercado comum. Os auxílios são compatíveis quando beneficiam
grandes empresas, que desenvolvem a sua actividade numa zona elegível para auxílios com finalidade
regional. São também compatíveis com o mercado comum quando beneficiam qualquer tipo de empresa
que recrute categorias de trabalhadores que registam dificuldades específicas de inserção ou de
reinserção no mercado do trabalho. Em contrapartida, os restantes auxílios previstos, concedidos às
grandes empresas fora de uma zona elegível para auxílios com finalidade regional e para auxílios à
manutenção do emprego, são incompatíveis com o mercado comum.

Reino Unido

Formação dos trabalhadores (285)

Em 20 de Janeiro, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a um auxílio destinado à forma-
ção de trabalhadores concedido à Eli Lilly Ltd, uma empresa da indústria biofarmacêutica. AComissão con-
siderou que o projecto era um projecto geral de formação, na acepção do Enquadramento dos auxílios à for-
mação (286). O projecto proporciona qualificações transferíveis para outras empresas do mesmo sector ou pa-
ra empresas em áreas conexas. Esta possibilidade de transferência é reforçada pelo facto de proporcionar
qualificações reconhecidas a nível nacional. Além disso, os trabalhadores receberão formação que lhes per-
mitirá realizar um amplo leque de tarefas que abrangem diversas áreas de qualificação que, tradicionalmen-
te, seriam efectuadas por diversas pessoas com qualificações específicas para apenas uma área. Por exem-
plo, os trabalhadores administrativos são formados para desempenhar actividades relativas ao serviço a
clientela, de planeamento de produção e de controlo da documentação.

3.6. Auxílios a favor das PME

Dinamarca

Vaekstfonden (287)

Em 4 de Maio, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente ao regime do Fundo de
crescimento dinamarquês («Vaekstfonden»). O regime aprovado permite ao Fundo de crescimento, um
organismo público que depende do Governo dinamarquês, intervir financeiramente em benefício de
pequenas e médias empresas inovadoras do tipo « start-up ». Estão previstos quatro modos de
intervenção: empréstimos com participação nos resultados, injecção de capital em fundos de inovação,
injecção de capital em fundos de capital de risco e garantias para os prejuízos registados pelos fundos
de capital de risco que investem em pequenas empresas em fase de desenvolvimento. Estes investimentos
são feitos juntamente com investidores privados, seleccionados através de um processo de concurso. Os
fundos de inovação e os fundos de capital de risco adquirem participações em pequenas empresas novas,
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inovadoras e independentes, a fim de financiar os custos de investigação e desenvolvimento ou
investimentos em capital fixo relacionados com a criação ou extensão dessas pequenas empresas. Do
mesmo modo, o Fundo de crescimento pode garantir os investimentos realizados pelos fundos de capital
de risco em pequenas empresas novas e inovadoras. As decisões de investimento dos fundos de inovação
e dos fundos de capital de risco são exclusivamente adoptadas com base em considerações comerciais,
por accionistas ou gestores privados destes fundos.

A Comissão considerou que as diversas modalidades de intervenção do Fundo de crescimento não conce-
dem qualquer vantagem susceptível de falsear a concorrência a favor das empresas privadas que participam
nos concursos do Fundo de crescimento: com efeito, os concursos são objecto de ampla divulgação e base-
ados em critérios de transparência e de não discriminação, garantindo que a intervenção do Fundo de cres-
cimento, ao aumentar a rendibilidade prevista dos investimentos realizados, venha precisamente compen-
sar o risco suplementar que estes investidores assumem, investindo em pequenas empresas inovadoras. A
Comissão considerou além disso que a intervenção do Fundo de crescimento sob a forma de aquisição de
participações ou de concessão de garantias a fundos de inovação ou de capital de risco, não favorece as pe-
quenas empresas em que estes fundos investem. Se todavia a intervenção do Fundo de crescimento der ori-
gem a um elemento de auxílio estatal a favor destas pequenas empresas, este elemento será pouco impor-
tante e inferior às intensidades máximas previstas no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais à
I&D e, se for caso disso, no Enquadramento comunitário dos auxílios estatais às PME (288).

Países Baixos

Regime de auxílio à criação de emprego (289)

Em 28 de Julho de 1999, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a um regime de
auxílio à criação de emprego para a região de Arnhem-Nijmegen. Este regime prevê auxílios para a
criação líquida de emprego relacionada com projectos de investimento inicial desenvolvidos por PME.
O auxílio por posto de trabalho criado eleva-se a 4 538 euros caso a pessoa recrutada estivesse
anteriormente desempregada ou 3 413 euros, se estivesse empregada. Além disso, as Autoridades
neerlandesas comprometeram-se a garantir que o montante total de auxílio concedido a qualquer projecto
individual não excederia 15% para as pequenas empresas e 7,5% para as médias empresas. O auxílio
concedido ao abrigo da medida de auxílio proposta está limitado às PME. Os auxílios à criação de
emprego relacionados com um investimento inicial foram, na presente decisão, aprovados fora das
regiões nacionais de auxílio regional, em aplicação dos limiares previstos no Enquadramento
comunitário dos auxílios estatais às pequenas e médias empresas. Por analogia com as disposições
relativas aos auxílios destinados à criação de emprego incluídas nas Orientações relativas aos auxílios
estatais com finalidade regional (290), o auxílio foi calculado com base no número de postos de trabalho
criados relacionados com um investimento inicial, e não com base no valor desse investimento.

Finlândia

Regime de auxílios sob forma de amortização acelerada (291)

Em 17 de Março, a Comissão encerrou o procedimento a que havia dado início nos termos do nº 2 do
artigo 88º do Tratado CE relativamente à aplicação, nos sectores sensíveis, de um regime de auxílios
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instaurado em 1998, sob a forma de amortização acelerada para as PME nas zonas de desenvolvimento.
A Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a este regime uma vez que a aplicação aos
sectores sensíveis foi excluída retroactivamente através de uma alteração da legislação que ocorreu em
finais de 1998. Uma vez que este tipo de auxílio apenas teve início no ano seguinte ao investimento, não
foi concedido qualquer auxílio nos sectores sensíveis antes da alteração e o regime não suscita,
consequentemente, qualquer dúvida quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

3.7. Outros auxílios a sectores não específicos

Espanha

Restauro do Mosteiro de Santa María de Retuerta (292) (Valladolid)

Em 13 de Outubro, a Comissão decidiu não levantar objecções relativamente a uma subvenção ad hoc
de 120 202 euros (20 milhões de pesetas espanholas), que representavam 11% do investimento
concedido à « Explotación Agrícola Vitivinícola Finca Retuerta, SA », a favor do restauro do Mosteiro
de Santa María de Retuerta (Valladolid). A Comissão considerou que a subvenção não constituía um
auxílio estatal na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE após ter concluído que os intercâmbios
turísticos intracomunitários não seriam afectados tendo em conta o carácter modesto do projecto e a
sua utilização marginal para fins turísticos. Verificou por outro lado que parecia poder excluir-se que
o auxílio produzisse qualquer impacto sobre a produção agrícola e vitivinícola da empresa
beneficiária.

Itália

Auxílio às empresas locais de serviço público (293)

Em 21 de Abril, na sequência de uma denúncia da Associação de empresas privadas de água, a
Comissão deu início a um procedimento nos termos do nº 2 do artigo 88º no que diz respeito a isenções
fiscais e empréstimos em condições favoráveis concedidos pela Itália às empresas locais de serviço
público com uma participação pública maioritária. As medidas objecto da investigação permitem que
as empresas públicas no sector dos serviços públicos locais (gás, água, resíduos e electricidade)
beneficiem de diversas medidas de auxílio quando são transformadas em sociedades por acções. As
medidas incluem uma isenção de todos os impostos relativos à “transferência” na altura da criação da
empresa, uma isenção por um período de três anos dos impostos sobre o rendimento das empresas para
a nova sociedade por acções até ao ano fiscal que termina em 31 de Dezembro de 1999, e o acesso a
empréstimos em condições favoráveis concedidos pela entidade pública Cassa Depositi e Prestiti. As
medidas estão apenas disponíveis caso a empresa, anteriormente integrada na administração pública,
seja transformada numa sociedade por acções e caso o município mantenha a maioria das acções. Estes
incentivos não estão disponíveis para empresas totalmente privadas que desenvolvem as suas
actividades nos mesmos mercados ou para empresas em que o município venda mais de 50% do
capital a investidores privados. A Comissão tem dúvidas quanto à compatibilidade das medidas, uma
vez que efectuam discriminações entre empresas que desenvolvem as suas actividades nos sectores
relevantes.
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1 Comunicação da Comissão relativa à prorrogação das orientações 1999 C 67/11 (10.3)
comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação 
concedidos a empresas em dificuldade

2 Proposta de Regulamento (CE) que estabelece a organização comum de 1999 C 78/1 (20.3)
mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura

3 Regulamento (CE) nº 659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que 1999 L 83/1 (27.3)
estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE

4 Regulamento (CE) nº 812/1999 da Comissão, de 19 de Abril de 1999, que 1999 L 103/5 (20.4)
altera o Regulamento (CEE) nº 1102/89 que estatui determinadas normas 
de execução do Regulamento (CEE) nº 1101/89 do Conselho relativo ao 
saneamento estrutural da navegação interior

5 Comunicação da Comissão relativa a uma adaptação técnica do método de 1999 C 241/9 (26.8)
fixação das taxas de referência e de actualização

6 Projecto de regulamento da Comissão relativo à aplicação dos artigos 87º 2000 C 89/6 (28.3)
e 88º do Tratado aos auxílios de minimis

7 Projecto de regulamento da Comissão relativo à aplicação dos artigos 87º 2000 C 89/8 (28.3)
e 88º do Tratado aos auxílios à formação

8 Projecto de regulamento da Comissão relativo à aplicação dos artigos 87º 2000 C 89/15 (28.3)
e 88º do Tratado aos auxílios a favor das pequenas e médias empresas

9 Projecto de directiva da Comissão que altera a Directiva 80/723/CEE 1999 C 377/2 (29.12)
relativa à transparência das relações financeiras entre os Estados-Membros 
e as empresas públicas

10 Orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à 1999 C 288/2 (9.10)
reestruturação concedidos a empresas em dificuldade

11 Comunicação da Comissão relativa à aplicação dos artigos 87º e 88º do 2000 C 71/14 (11.3)
Tratado CE aos auxílios estatais sob forma de garantias

12 Prorrogação da validade do enquadramento comunitário dos auxílios 2000 C 14/8 (19.01)
estatais a favor do ambiente

B — Novas disposições legislativas e comunicações adoptadas pela
Comissão

C — Lista de auxílios estatais nos sectores que não a agricultura,
pesca, transportes e indústria hulhífera

1. Casos em que a Comissão, sem ter dado início a um procedimento formal de
investigação, declarou não existir auxílio na acepção do nº 1 do artigo 87º (ex-artigo
92º) do Tratado CE e do nº 2 do artigo 1º da Decisão 2496/96/CECA

Alemanha
N 325/99 20.7.1999 Transferência de capacidade de construção naval do antigo 

estaleiro Elbewerft

Bélgica
N 246/99 26.5.1999 Participação financeira das autoridades belgas a favor da JO C 245 de 28.8.1999

empresa HUGB (aço CECA)



Espanha
NN 28/97 20.1.1999 Medidas a favor da SETRA SA JO C 066 de 9.3.1999

Itália
N 127/99 4.5.1999 Auxílio a favor da Acciaierie di Sicilia JO C 46 de 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Aquisição dos activos da Breda Fucine Meridionali (BFM) pela JO C 375 de 24.12.1999
Finmeccanica

Países Baixos
N 18/97 11.5.1999 Aceleração parcial das amortizações de laboratórios de I&D JO C 225 de 7.8.1999

N 600/98 20.7.1999 Programa de I&D no domínio das energias sustentáveis JO C 288 de 9.10.1999

2. Auxílios que a Comissão considerou compatíveis com o mercado comum sem dar
início a um procedimento formal de investigação nos termos do nº 2 do artigo 88º 
(ex-artigo 93º) do Tratado CE ou do nº 5 do artigo 6º da Decisão 2496/96/CECA

Alemanha
N 674/98 11.1.1999 Programa de empréstimos da Baviera a favor das PME JO C 084 de 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Medidas a favor da região de Bona JO C 069 de 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Regime de auxílios no âmbito do programa sobre as condições JO C 108 de 17.4.1999
de processamento e comercialização de produtos florestais na 
Renânia do Norte-Vestefália

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Programa de empréstimos para capital próprio (Alemanha JO C 069 de 12.3.1999
Oriental, incluindo Berlim Oriental)

N 301/98 28.1.1999 Regime do Land da Turíngia para reduzir a emissão de JO C 113 de 24.4.1999
poluentes do ar

N 581/98 28.1.1999 Novos serviços de mobilidade auxiliados pela telemática nos JO C 069 de 12.3.1999
transportes

N 649/98 2.2.1999 Prorrogação das orientações do Land da Saxónia-Anhalt JO C 084 de 26.3.1999
relativas aos auxílios à promoção da participação das PME 
em feiras e exposições

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Auxílio a favor da Palla Creativ Textiltechnik GmbH JO C 151 de 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Orientações relativas às garantias do Land da Saxónia-Anhalt JO C 113 de 24.4.1999
para as participações no estrangeiro

NN 70/98 24.2.1999 Auxílio a favor dos canais de radiodifusão «Kinderkanal» e Com base no nº 2 do artigo 
«Phoenix» 86º do Tratado CE JO 

C 238 de 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Auxílio a favor da SCHIESS WEMA GmbH JO C 187 de 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 Medidas financeiras da BvS a favor da BZW (Bleschzentrum JO C 187 de 3.7.1999
GmbH)

N 100/99 31.3.1999 Prorrogação das orientações do Land de Brandeburgo a favor JO C 144 de 22.5.1999
das PME, relativamente ao emprego de assistentes de inovação 
e à promoção da transferência de conhecimentos

N 507/98 12.4.1999 Utilização dos conhecimentos disponíveis à escala mundial em JO C 166 de 12.6.1999
termos de formação e inovação

N 4/98 21.4.1999 Alterações ao regime alemão C282 de apoio à produção 
cinematográfica

NN 47/99 21.4.1999 Reforma do imposto ecológico JO C 166 de 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Auxílio a favor da Cimbria SKET GmbH JO C 194 de 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Auxílio a favor da GEMATEX Textilmaschinenbau Aue GmbH JO C 213 de 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Fundo de consolidação e de crescimento do Deutsche JO C 203 de 17.7.1999 
Augsleichsbank a favor dos novos Länder e de Berlim Oriental JO C 213 de 24.7.1999
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N 651/98 11.5.1999 Centro de operações e de utilização da Estação Espacial JO C 225 de 7.8.1999
Internacional - projecto «beos»

NN 46/98 26.5.1999 Auxílio a favor da Auerbach Maschinenfabrik GmbH (Land JO C 213 de 24.7.1999
da Saxónia)

NN 50/99 26.5.1999 Reforma do imposto ecológico (aço CECA) JO C 245 de 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Auxílio a favor das energias renováveis JO C 194 de 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Recuperação, privatização e reestruturação da WPM: Nº 1 do artigo 87º não 
Wismarer Propeller-und Maschinenfabrik GmbH aplicável em parte 

N 51/99 18.6.1999 Programa de energia solar («100 000 Telhados»)

N 125/99 23.6.1999 Contra-garantia do Land da Saxónia-Anhalt a favor de 
associações de trabalhadores

N 126/99 23.6.1999 Apoio para medidas de proteção das emissões (Land da 
Saxónia-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Auxílio a favor da K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau JO C 359 de 11.12.1999
GmbH» Berlim

N 23/99 27.7.1999 Prorrogação e alteração do programa para a promoção da 
comercialização dos produtos da Alemanha Oriental no 
estrangeiro

N 640/98 28.7.1999 Auxílio a favor da Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH

NN 61/98 28.7.1999 Auxílio a favor da Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock JO C 365 de 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Fundação para a Tecnologia e Centro de Inovação de Berlim

N 590/98 30.7.1999 Auxílio no domínio da telemática (Land da Saxónia)

N 182/99 25.8.1999 Promoção do turismo JO C 27 de 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Programa de empréstimos da Baviera às PME JO C 288 de 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Auxílio a favor da empresa Geomin Erzgebirgische JO C 365 de 18.12.1999
Kalkwerke GmbH

N 694/98 8.9.1999 Auxílio à reestruturação da empresa Volkswerft JO C 27 de 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Auxílio ao investimento a favor da empresa Sosta JO C 365 de 18.12.1999
Edelstahlwerke GmH

N 449/99 13.9.1999 Energias renováveis JO C 27 de 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Participação de capital a favor da I&D das PME JO C 306 de 23.10.1999

N 314/99 24.9.1999 Auxílios à criação de emprego JO C 313 de 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Tecnologia ambiental JO C 365 de 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Investigação no domínio da produção JO C 326 de 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik JO C 27 de 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Comercialização dos produtos da Alemanha Oriental no JO C 27 de 29.1.2000
estrangeiro

N 213/99 22.10.1999 Programa de gestão em matéria de tecnologia - Apoio aos JO C 27 de 29.1.2000
inventores -Tempo 3 (Saxónia-Anhalt)

N 216/99 22.10.1999 Programa de gestão em matéria de tecnologia - Transferência 
de tecnologia -Tempo 5 (Saxónia-Anhalt)

N 218/99 22.10.1999 Programa de gestão em matéria de tecnologia - Design JO C 27 de 29.1.2000
Tempo 7 (Saxónia-Anhalt)

N 219/99 22.10.1999 Programa de gestão em matéria de tecnologia - Informação -
Tempo 8 (Saxónia-Anhalt)

N 349/99 22.10.1999 Microssistemas JO C 359 de 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 I&D no domínio da biotecnologia genética JO C 340 de 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Auxílio a favor da Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Auxílio a favor da Silesia Gerhard Hanke GmbH & COKG

NN 49/98 10.11.1999 Auxílio à Hydraulik Seehausen GmbH JO C 46 de 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Reestruturação e privatização da Mecklenburger Metallguss JO C 375 de 24.12.1999
GmbH (MMG)

N 428/99 2.12.1999 Programa a favor das tecnologias de informação e das JO C 5 de 8.1.2000
comunicações
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N 272/99 9.12.1999 Auxílios à construção naval para 1999

N 281/99 9.12.1999 Desenvolvimento de uma série de aviões de transporte regional JO C 40 de 12.2.2000
pela empresa Dornier Luftfahrt GmbH

N 459/99 13.12.1999 Interacção tecnologia-homem na sociedade da informação JO C 33 de 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Auxílios ao investimento a favor da empresa Mannesman 
Präzisrohr GmbH (aço não CECA)

NN 129/99 22.12.1999 Auxílio a favor da empresa Spremberger Tuche GmbH (Land 
de Brandeburgo)

N 448/99 27.12.1999 Medidas na área da informação e da comunicação da Baixa JO C 33 de 5.2.2000
Saxónia

Áustria
N 136/98 3.2.1999 Auxílio a favor de um projecto para um hotel em Loipersdorf JO C 238 de 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Programa de incentivo tecnológico JO C 113 de 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Programa a favor da inovação de processos JO C 108 de 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 Programa dos centros de competência Kplus: fase principal JO C 151 de 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Auxílio a centros de competência industrial e redes JO C 159 de 5.6.1999

N 37/99 26.5.1999 Pacote de incentivos (Tirol) JO C 213 de 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garantias a favor de empresas turísticas

N 367/99 25.8.1999 ERP-Programa de Turismo JO C 288 de 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Fundo de desenvolvimento económico JO C 288 de 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Auxílio ambiental a favor da MKE Heidenreichstein (Baixa JO C 351 de 4.12.1999
Áustria)

N 306/99 1.10.1999 Auxílios do Land da Baixa Áustria a favor da economia JO C 27 de 29.1.2000
2000-2006: componente I&D

Bélgica
N 16/99 17.2.1999 Auxílio ambiental à NV ALZ (aço CECA) JO C 113 de 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Prémios ao investimento a favor das empresas afectadas por JO C 166 de 12.6.1999
inundações

N 644/98 20.7.1999 Auxílios à formação (Vlamivorm) JO C 288 de 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Auxílio ao investimento a favor da empresa Sioen Fibres SA JO C 340 de 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Medidas a favor da promoção do comércio externo (Região JO C 5 de 8.1.2000
da Valónia)

N 636/98 26.10.1999 Alteração de um regime de auxílio ao fomento das exportações JO C 33 de 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 Auxílio à I&D a favor da empresa siderúrgica Sidmar - 
(aço CECA)

Dinamarca
N 3/99 3.2.1999 Auxílios ao funcionamento associados a contratos no domínio JO C 072 de 16.3.1999

da construção naval

N 142/99 22.4.1999 Formação profissional e formação profissional individual em JO C 151 de 29.5.1999
empresas privadas

N 668/98 4.5.1999 Fundos de crescimento «Vaekstfonden» JO C 187 de 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Mapa dos auxílios regionais (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Formação profissional em empresas privadas JO C 375 de 24.12.1999

Espanha
N 534/98 11.1.1999 Regime de auxílios ao emprego (Castela e Leão) JO C 066 de 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Plano de formação ocupacional (Aragão) JO C 069 de 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Medidas a favor do turismo (Aragão) JO C 069 de 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Regime de auxílios à construção naval - 1998
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N 535/98 20.1.1999 Ajuda ao desenvolvimento a favor da Argélia ao abrigo do nº 7 JO C 069 de 12.3.1999
do artigo 4º da Sétima Directiva dos auxílios à construção naval

N 546/98 20.1.1999 Auxílios a favor da promoção da economia social - auxílios JO C 066 de 9.3.1999
ao investimento e auxílios à criação de empregos associados 
ao investimento

N 659/98 20.1.1999 Subvenção à empresa Sevillana de Electricidad para a JO C 088 de 30.3.1999
realização de um programa de trabalhos destinados a melhorar 
a sua infra-estrutura de energia eléctrica na Andaluzia

N 491/98 26.1.1999 Regime de auxílios a favor das cooperativas e empresas de JO C 081 de 24.3.1999
economia social (Castela-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Auxílio a favor do grupo gás natural para a promoção da JO C 081 de 24.3.1999
distribuição de gás na província de Málaga (Andaluzia)

N 17/99 4.2.1999 Auxílios destinados a incentivar a contratação em vez do JO C 092 de 1.4.1999
recurso a horas extraordinárias (Ilhas Canárias)

N 665/98 8.2.1999 Programa de auxílios à I&D no sector da energia JO C 056 de 26.2.1999

N 685/98 16.2.1999 Regime de auxílios às PME para reduzir o desequilíbrio JO C 081 de 24.3.1999
industrial em termos territoriais (Catalunha)

N 664/98 17.3.1999 Regime de auxílios à construção naval, 1999-2003 JO C 151 de 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Medidas de auxílio a favor das PME (Navarra) JO C 129 de 8.5.1999

N 257/98 25.3.1999 Programa de resíduos perigosos (Aragão) JO C 144 de 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Auxílios às empresas da Comunidade de Madrid para a JO C 113 de 24.4.1999
realização de projectos de I&D no domínio tecnológico

N 133/99 30.3.1999 Construção naval - Incentivos fiscais ao inventimento a favor JO C 151 de 29.5.1999
dos armadores

N 35/99 8.4.1999 Reconversão de zonas industriais em declínio em certas JO C 166 de 12.6.1999
regiões assistidas

N 11/99 12.4.1999 Regime de auxílios regionais a favor da protecção ao ambiente JO C 166 de 12.6.1999

N 46/99 20.4.1999 Auxílios à formação e à promoção do emprego (La Rioja) JO C 166 de 12.6.1999

N 520/98 21.4.1999 Incentivos à criação de postos de trabalhos na sequência da JO C 298 de 16.10.1999
reorganização e da redução do tempo de trabalho na Catalunha

N 94/99 21.4.1999 Auxílio a favor da empresa Rockwool Peninsular SA JO C 288 de 9.10.1999

N 135/99 21.4.1999 Plano tecnológico aeronáutico II JO C 166 de 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Plano de formação e de inserção profissional de Aragão (1999) JO C 166 de 12.6.1999

N 174/99 18.5.1999 Prorrogação de um regime de auxílios a favor do JO C 213 de 24.7.1999
desenvolvimento e da promoção comercial (Andaluzia)

N 670/98 20.5.1999 Prorrogação do regime N 953/95 (subvenções para o tratamento JO C 181 de 26.6.1999
das águas residuais)

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Alteração do regime (N 403/95) de auxílios regionais ao 
investimento e ao emprego (Comunidade Valenciana)

N 155/99 31.5.1999 Regime de auxílios a favor da partilha do tempo de trabalho 
(Galiza)

N 661/98 11.6.1999 Auxílios à promoção do emprego dos grupos sociais em risco JO C 203 de 17.7.1999
de exclusão (La Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Modificação do regime de auxílios regionais ao investimento JO C 225 de 7.8.1999
(N 298/98) (País Basco)

N 154/99 6.7.1999 Medidas a favor do tratamento de resíduos industriais - JO C 288 de 9.10.1999
Catalunha

NN 12/99 8.7.1999 Prorrogação do regime de auxílios fiscais regionais (N 643/92) 
a favor do investimento e da investigação «Cartuja 93»

N 291/99 8.7.1999 Auxílio è investigação e desenvolvimento - Indústrias da 
sociedade de informação (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Auxílio a favor da Ercros SA

N 299/99 20.7.1999 Auxílio à investigação e desenvolvimento a favor da indústria JO C 298 de 16.10.1999
no domínio do ambiente

N 340/99 22.7.1999 Auxílios à criação de emprego através da reorganização do JO C 288 de 9.10.1999
tempo de trabalho (Aragão)
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N 268/99 28.7.1999 Auxílio a favor da primeira transformação de produtos JO C 46 de 19.2.2000
florestais (Galiza)

N 341/99 28.7.1999 Auxílios a favor da distribuição da gás canalizado nas cidades 
da Andaluzia a partir de fábricas de gás de petróleo liquefeito

N 393/99 1.9.1999 Plano tecnológico «Máquinas-ferramentas»

N 358/99 14.9.1999 Emprego estável-La Rioja JO C 306 de 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Auxílio a favor da empresa Mercedes Benz España, SA - JO C 351 de 4.12.1999
fábrica de Vitória

N 433/99 13.10.1999 Transporte aéreo/marítimo

N 503/99 13.10.1999 Mosteiro de Santa Maria de Retuerta JO C 33 de 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Projecto de concessão de garantias às PME (Aragão) JO C 340 de 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Regime de auxílios regionais a favor da protecção do ambiente 
(País Basco)

NN 70/99 25.11.1999 Auxílio a favor da empresa Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Auxílio à co-produção e distribuição de energia eléctrica JO C 5 de 8.1.2000
no meio rural

N 606/99 9.12.1999 Regime de auxílios ao investimento e à investigação 
«Cartuja 93» (Região da Andaluzia)

N 502/99 13.12.1999 Medidas de apoio ao emprego

Finlândia
N 50/99 26.5.1999 Auxílios ao funcionamento associados a contratos a favor da JO C 313 de 30.10.1999

construção naval

N 515/98 9.6.1999 Medidas de auxílio relativas à tributação da energia JO C 225 de 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Medidas de auxílio relativas à tributação da energia - JO C 326 de 13.11.1999
indústria do aço CECA

N 103/99 8.7.1999 Auxílio a favor dos biocombustíveis

N 582/98 8.9.1999 Benefícios fiscais a navios equipados com quebra-gelos JO C 340 de 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Mapa dos auxílios com finalidade regional (2000-2006) JO C 33 de 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Financiamento da floresta sustentável JO C 365 de 18.12.1999

França
N 171/98 8.2.1999 Auxílios da SODIV às PME JO C 129 de 8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 Alargamento das zonas de intervenção da SODIE JO C 066 de 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Auxílio a favor do programa PIDEA - Eureka 1888 JO C 203 de 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Regime de auxílios à construção naval 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Programa Eurimus JO C 288 de 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Taxa parafiscal sobre os espectáculos JO C 40 de 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Fundo de garantia DOM

N 198/99 22.12.1999 Regime de intervenções económicas das comunidades 
territoriais a favor das PME

Grécia
N 239/98 15.1.1999 Melhoria das condições de saúde e segurança no ambiente JO C 039 de 13.2.1999

de trabalho industrial

N 663/98 3.3.1999 Auxílio à melhoria das condições de saúde e de segurança a JO C 113 de 24.4.1999
favor de Corinthia Pipeworks (aço não CECA)

N 143/99 11.5.1999 Auxílio a favor da Halyvourgia Thessalias JO C 359 de 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Auxílio a favor do trem de laminagem da empresa SOVEL JO C 46 de 19.2.2000
(aço CECA)

N 469/99 22.12.1999 Mapa dos auxílios regionais para o período de 2000/2006
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Irlanda
N 353/98 15.1.1999 Desagravamento fiscal do investimento das empresas em JO C 151 de 29.5.1999

projectos de energia renovável

N 267/98 20.1.1999 Incentivos fiscais aos construtores na zona «Customs House 
Docks Area» (CHDA) com base na Lei do orçamento de 1988

N 563/98 23.6.1999 Regime de renovação urbana

N 564/98 23.6.1999 Regime-piloto de renovação rural

N 204/99 23.6.1999 Aeroporto regional de Cork JO C 375 de 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Regime de fomento do investimento na produção de filmes JO C 375 de 24.12.1999
baseado em medidas fiscais para o período 1999-2000 
«Secção 35/481»

N 455/99 26.10.1999 Aeroporto regional de Knock JO C 5 de 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Mapa dos auxílio regionais 2000-2006

Itália
N 334b/96 15.1.1999 Contribuição para a recuperação de Ortigia (Sicília) JO C 039 de 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Pactos territoriais a favor do emprego JO C 039 de 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Reforma dos fundos públicos de garantias JO C 069 de 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Auxílios de emergência a favor dos municípios das regiões das JO C 072 de 16.3.1999
Marcas e da Úmbria afectadas pelo tremor de terra

N 593/98 15.2.1999 Alteração do regime de auxílios aos investimentos no sector JO C 092 de 1.4.1999
turístico (Basilicata)

N 545/98 3.3.1999 Disposições relativas ao reajustamento de retribuições JO C 113 de 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP Objectivos 2 e 5b (Marcas) JO C 144 de 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Auxílio de emergência à Enterprise SpA JO C 288 de 9.10.1999

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Auxílios a favor da Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) JO C 187 de 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Refinanciamento de certas medidas a favor da reconversão JO C 166 de 12.6.1999
no sector mineiro previstas na Lei regional nº 221/90

N 629/98 12.4.1999 PIC Interreg II Itália-Eslovénia, medida 3.1: auxílios aos JO C 166 de 12.6.1999
investimentos das empresas

N 455/98 23.4.1999 Medidas a favor das actividades industriais (Sardenha) JO C 306 de 23.10.1999

N 790/97 11.5.1999 Auxílios a favor das editoras sicilianas JO C 194 de 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Regime de auxílios à construção naval para 1999-2003 JO C 288 de 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Auxílio a favor da protecção ambiental ao grupo siderúrgico Ilva JO C 326 de 13.11.1999

N 52a/99 9.6.1999 Recuperação das actividades económicas afectadas pelo JO C 225 de 7.8.1999
terramoto ocorrido na região das Marcas

N 468/98 23.6.1999 Medidas de apoio à economia (província autónoma de Trentino) JO C 238 de 21.8.1999

NN 143+A242/98 8.7.1999 Auxílios a favor do emprego (Sicília) JO C 359 de 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Desagravamento dos encargos sociais para a criação de JO C 359 de 11.12.1999
emprego no Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Medidas de auxílio a favor das empresas afectadas pelas 
condições climatéricas excepcionais na Sicília

N 178/99 28.7.1999 Auxílios regionais aos investimentos a favor do estaleiro JO C 340 de 27.11.1999
naval De Poli

NN 39/99 28.7.1999 Refinanciamento da Lei 215/97 a favor das mulheres JO C 359 de 11.12.1999
empresárias (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Comércio e turismo do Piemonte JO C 313 de 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Subcontratação JO C 313 de 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Normas respeitantes às intervenções relativas ao emprego e JO C 40 de 12.2.2000
ao desenvolvimento do sistema produtivo regional

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA JO C 27 de 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Lei regional n° 36/98 - auxílios a favor do emprego (Sardenha) JO C 12 de 15.1.1999

29.° REL. CON. 1999

AUXÍLIOS ESTATAIS 311



N 323/99 2.12.1999 Elaboração do balanço plurianual e anual da região JO C 5 de 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Auxílio a favor da empresa Marina di Stabia SpA JO C 40 de 12.2.2000

N 432/99 22.12.1999 Itainvest - Reestruturação da empresa Rambaudi Industriale

N 583/99 22.12.1999 Auxílio a favor da empresa Benfil SrL

N 584/99 22.12.1999 Auxílio a favor da empresa Tessival Sud SRL

Países Baixos
N 185/98 26.1.1999 Regulamento da Província de Limburgo sobre o fundo para o JO C 056 de 26.2.1999

emprego

N 6/99 17.3.1999 Regime de auxílios à criação de emprego (Sul do Limburgo) JO C 113 de 24.4.1999

N 54/99 4.5.1999 Compensação pelos danos causados pelas chuvas torrenciais JO C 203 de 17.7.1999
de Outubro de 1998

N 456/98 6.5.1999 Incentivos às empresas do norte dos Países Baixos JO C 181 de 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Subvenções aos projectos de colaboração tecnológica na região JO C 225 de 7.8.1999
de Arnhem-Nijmegen 1998-2001

N 335/98 20.7.1999 Auxílio a favor da Shell Chemicals NV JO C 298 de 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Auxílio à criação de emprego (Arnhem-Nijmegen+C103) JO C 5 de 8.1.2000

N 412/99 29.9.1999 Construção naval JO C 332 de 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Isenção de impostos sobre as emissões a favor da Kemira Agro 
Pernis BV (KAP) e da Hydro Agri Rotterdam BV (HAR) 

N 414/99 27.12.1999 Programa de investigação e desenvolvimento - aeronáutica civil JO C 33 de 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Auxílios a favor da «Manuel Rodrigues d’Oliveira e Sá & JO C 066 de 9.3.1999

Filhos, SA»

NN 34/99 4.5.1999 Auxílio a favor da Cerfil SA JO C 298 de 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Sistema de apoio a jovens empresários (Saje) JO C 375 de 24.12.1999

N 96/99 8.9.1999 Regime de auxílios fiscais a favor de projectos de JO C 375 de 24.12.1999
internacionalização

N 97/99 8.9.1999 Auxílios fiscais ao investimento JO C 375 de 24.12.1999

Reino Unido
N 452/98 20.1.1999 Auxílio à formação profissional a favor da Eli Lilly Ltd

N 609/98 4.2.1999 Biotecnologia no programa para a indústria JO C 088 de 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Auxílio a favor da Northern Ireland Events Company JO C 151 de 29.5.1999

NN 106a/95 30.3.1999 Serviços de consultadoria económica (Conselho para o JO C 181 de 26.6.1999
Desenvolvimento do País de Gales Rural)

N 585/98 1.6.1999 Programa técnico de tecnologia têxtil JO C 225 de 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 Programa de I&D para redução da poluição causada pelo carvão JO C 213 de 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Subsídios ao capital de arranque a favor de pequenas e 
médias empresas

N 280/99 30.7.1999 Auxílio a favor da Smart

NN 88/98 12.9.1999 Financiamento de um canal de notícias contínuo sem 
publicidade da BBC através de uma taxa

N 422/99 13.10.1999 Construção naval JO C 359 de 11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Britech JO C 340 de 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Regime de auxílios à competitividade do sector de JO C 46 de 19.2.2000
abastecimento de petróleo e gás

Suécia
N 769/97 3.2.1999 Medidas a favor do alargamento da rede de aquecimento urbano JO C 088 de 30.3.1999

N 782/97 3.2.1999 Medidas a favor de tecnologias de eficiência energética JO C 092 de 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Auxílios ao sector energético no sul da Suécia JO C 092 de 1.4.1999
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N 284/98 3.3.1999 Medidas a favor de algumas infra-estruturas específicas em JO C 113 de 24.4.1999
matéria de resíduos

N 15/99 21.4.1999 Medidas a favor de algumas infra-estruturas específicas em JO C 340 de 27.11.1999
matéria de resíduos (aço CECA)

N 224/99 8.7.1999 Alteração do regime «Projectos locais de investimento 
destinados a aumentar a sustentabilidade ecológica da sociedade

NN 143/96 26.10.1999 Auxílio estatal a favor de centrais de energia eólica JO C 5 de 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Regime de auxílios alterado relativo aos transportes no 
quadro da política regional

3. Decisões provisórias que obrigam o Estado-Membro a transmitir as informações
solicitadas pela Comissão

Alemanha
C 47/97 17.2.1999 Auxílios a favor do projecto de investimento Leuna 

2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Auxílio relativo ao sector bancário a favor da Westdeutsche 
Landesbank - Girozentrale

Espanha
NN 166/95 3.2.1999 Auxílio a favor da RTVE e das televisões públicas regionais Seguido de uma correcção 

em 10.2.1999

C 32/97 20.7.1999 Auxílio a favor de «Porcelanas del Norte SAL. (Ponsal)/
Comercial Europa de Porcelanas SAL. (Comepor) (Navarra)

França
NN 167/95 3.2.1999 Auxílios a favor das televisões públicas Seguido de uma correcção 

em 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Auxílios a favor do grupo Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Zona franca urbana (ZFU) de Grigny-Vitry-Chatillon

Itália
NN 140/98 3.2.1999 Auxílios a favor das televisões públicas Seguido de uma correcção 

em 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Redução dos encargos sociais a favor das empresas instaladas 
em Veneza e Chioggia

Países Baixos
C 43/98 20.1.1999 Auxílios a favor de 624 estações de abastecimento de Seguido de uma correcção 

combustíveis localizadas perto da fronteira alemã em 17.2.1999

NN 53/99 23.6.1999 Auxílio a dez projectos de tratamento de chorume alegadamente 
não cobertas pelo regime de auxílios BPM aprovado

4. Casos em que a Comissão deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º
(ex-artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou parte do auxílio

Alemanha
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Actividades da Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH JO C 280 de 2.10.1999

(LEG)
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N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Alteração, prorrogação e utilização abusiva do regime do + injunção de informação
(C 17/99) «Thüringer Industriebeteiligungsfonds»

NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Auxílio concedido pela BvS a favor da UCB Chemie GmbH, + injunção de informação 
Linde AG (Saxónia-Anhalt) JO C 194 de 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Auxílio a favor da Kali und Salz GmbH + injunção de informação 
(C 21/99) JO C 272 de 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Orientações comuns do Land de Berlim para a utilização do JO C 340 de 27.11.1999
fundo de desenvolvimento económico

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Auxílio a favor da Dessauer Geräteindestrie GmbH + injunção de informação 
(Saxónia-Anhalt) JO C 213 de 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Aplicação incorrecta das disposições «de minimis» no âmbito JO C 203 de 17.7.1999
do programa do Land da Turíngia de 20 Julho de 1993 
destinado a reforçar o fundo de maneio das empresas

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Auxílio a favor da Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + injunção de informação 
JO C 233 de 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Auxílio a favor da EFBE Verwaltungs GmbH & Co + injunção de informação 
Management KG JO C 238 de 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Nova delimitação das áreas assistidas do «Programa de Acção JO C 340 de 27.11.1999
Comum» melhoria das estruturas económicas 2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft - Excesso do limite de capacidade JO L 274 de 23.10.1999
em 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Serviço postal da Deutsche Post AG (DP AG) JO C 306 de 23.10.1999

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Impacto do novo imposto sobre a electricidade no preço de JO C 306 de 23.10.1999
aprovisionamento nos termos do Stromeinspeisungsgesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Auxílio a favor da Dampfkessel Hohenthurn GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Auxílios a favor da empresa Volkswagen AG (Dresden)

Bélgica
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Auxílio a favor da Verlipack Revogação da decisão de 

16.9.1998 JO C 288 
de 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Mapa regional de auxílios (2000-2006) JO C 351 de 4.12.1999

Espanha
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Estaleiros públicos: excesso do volume de auxílios aprovado JO C 113 de 24.4.1999

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Auxílio ao investimento a favor da Ramondin SA + injunção de suspensão do 
auxílio JO C 194 
de 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Regime de auxílios fiscais sob a forma de um crédito fiscal 
de 45%

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de redução do lucro tributável de 
certas empresas novas (Alava)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de redução do lucro tributável de 
certas empresas novas (Guipúscoa)

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de uma redução de 50% do JO C 340 de 27.11.1999
montante do imposto sobre o rendimento das sociedades 
(Navarra)

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de redução do lucro tributável de JO C 351 de 4.12.1999
certas empresas novas (Biscaia)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de um crédito fiscal de 45% à JO C 351 de 4.12.1999
província de Guipúscoa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Auxílios fiscais sob a forma de um crédito fiscal de 45% à JO C 351 de 4.12.1999
província da Biscaia
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França
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Auxílio à construção naval a favor do estaleiro naval ACHCN JO C 113 de 24.4.1999

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Recapitalização da empresa TASQ SA JO C 194 de 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Alegados auxílios a favor da Manufacture corrézienne de + injunção de informação 
Vêtements (MCV) e projecto de auxílios da nova MCV JO C 298 de 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Aumento do capital e outros subsídios ad hoc à France TV JO C 340 de 27.11.1999

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Mapa dos auxílios regionais 2000-2006 JO C 332 de 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Ajuda ao desenvolvimento de Saint-Pierre-et-Miquelon JO C 33 de 5.2.2000

Irlanda
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Auxílio a inquilinos de edifícios não residenciais da Customs JO C 099 de 10.4.1999, 

House Docks Area (CHDA) de Dublim processo parcial

Itália
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Pomigliano JO C 113 de 24.4.1999 

d’Arco + injunção de informação

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Mirafiori JO C 120 de 1.5.1999
Carrozzeria + injunção de informação

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Piedimonte JO C 113 de 24.4.1999 
San Germano + injunção de informação

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Termoli JO C 113 de 24.4.1999 
+ injunção de informação

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Rivalta JO C 120 de 1.5.1999 
+ injunção de informação

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábrica de Mirafiori JO C 120 de 1.5.1999 
Meccanica + injunção de informação

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Constituição de uma empresa pública para distribuição de + injunção de informação 
electricidade (Província Autónoma de Bolzano) JO C 245 de 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Isenção de impostos e empréstimos privilegiados a favor de JO C 213 de 24.7.1999
mpresas de serviços públicos com participação maioritária 
de capitais públicos

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Recapitalização da empresa Siciliana Acque Minerali Srl JO C 365 de 18.12.1999 
+ injunção de informação

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Contribuição de capital a favor da Enichem S.p.A JO C 245 de 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Medidas a favor do emprego (Sicília) - Lei regional nº 16 
de 27.5.1997, ponto 1 do artigo 11º

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Aumento de capital e outras medidas a favor da RAI JO C 351 de 4.12.1999

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Lei nº 95/79 sobre a administração extraordinária de grandes JO C 245 de 28.8.1999
empresas em dificuldade

N 167/99 25.11.1999 Auxílio a favor da empresa Fiat Melfi SATA

Países Baixos
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Auxílio ao investimento a favor da Hewlett Packard - JO C 144 de 22.5.1999 

SCI Systems + injunção de informação

NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Auxílio alegadamente a favor do grupo americano Reebok OJ C 233 de 14.8.1999
relativo ao seu estabelecimento em Roterdão

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Mapa dos auxílios regionais 2000-2006 JO C 326 de 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Mapa dos auxílios regionais para o período de 2000-2006
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Reino Unido
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Proposta de medidas adequadas à decisão da Comissão sobre JO C 245 de 28.8.1999

o «Orçamento único de regeneração» (N 31/95) - «English 
partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Auxílio a favor da Rover Longbridge

5. Casos em que a Comissão alargou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º 
(ex-artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou a parte do auxílio

Alemanha
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Auxílio a favor da Salzgitter AG, da Preussag Stahl AG e das JO C 113 de 24.4.1999

filiais siderúrgicas do grupo SAG

Bélgica
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Auxílio ambiental à Sidmar JO C 280 de 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Auxílio ao emprego a favor da empresa Cockerill Sambre SA

França
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Auxílio ao investimento a favor da Myriad (Fafer de Maubeuge) JO C 259 de 11.9.1999

Itália
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Auxílios a favor da ILVA Lamiere e tubi SpA e da Siderumbra JO C 332 de 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Auxílio ao ambiente a favor da Ferriere Nord SpA JO C 288 de 9.10.1999

6. Casos em que a Comissão alargou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º 
(ex-artigo 93º) do Tratado CE em relação à totalidade ou a parte do auxílio

Áustria
C 61/98 23.6.1999 Auxílios a favor da Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG + injunção de informação

(Burgenland)
Espanha
C 33/98 8.7.1999 Nova contribuição de fundos para a Babcock Wilcox España JO C 288 de 9.10.1999

SA («BWE»)
Itália
C 5/99, C 8/99, 26.5.1999 Auxílio a favor da FIAT Auto SpA - fábricas de Mirafiori + injunção de informação
C 9/99 Carrozzeria, Rivalta e Mirafiiori Meccanica

7. Casos em que a Comissão encerrou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-
artigo 93º) do Tratado CE, declarando não existir auxílio na acepção do nº 1 do
artigo 87º (ex-artigo 92º) do Tratado CE

Alemanha
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH - Medidas de protecção 

do ambiente
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França
C 24/96 20.7.1999 Alegados auxílios a favor da Sécuripost, filial da La Poste no 

sector do transporte de fundos

Países Baixos
C 28/97 21.4.1999 Tratamento fiscal do acordo «leasing técnico» entre a Philips 

e o Rabobank

8. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era compatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão final positiva, o procedimento previsto no nº 2
do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

Alemanha
C 54/98 3.2.1999 Auxílio à reestruturação da Graphischer Maschinenbau GmbH 

(Berlim)

C 9/98 17.3.1999 Medidas financeiras associadas à aquisição da Bremer Vulkan JO L 301 de 24.11.1999
Marineschiffbau GmbH pela Lürssen Maritime Beteiligung 
GmbH & Co.KG.

C 83/97 26.5.1999 Auxílio a favor da Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH 
(BSL) 

C 69/97 20.7.1999 Auxílio a favor da SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Auxílio a favor da Everts Erfurt GmbH (Turíngia) JO L 310 de 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Auxílio a favor da Kranbau Eberswalde GmbH JO L 326 de 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Auxílio a favor da empresa Entstaubungstechnik Magdeburg 
GmbH (Land da Sáxonia-Anhalt)

Finlândia
C 55/98 17.3.1999 Regime de amortização acelerada

França
C 12/98 16.11.1999 Auxílio a favor da empresa Cofider

Irlanda
C 1/99 22.12.1999 Arrendamento de edifícios não residenciais da Customs House 

Docks (CHDA), em Dublim

Itália
C 6/99 8.7.1999 Auxílio à Fiat - Piedimonte San Germano

C 7/99 29.9.1999 Auxílio a favor da Fiat Auto SpA - fábrica de Termoli JO L 6 de 11.1.2000

Portugal
C 60/98 4.5.1999 Auxílio a favor da Cotesi: Companhia de Têxteis JO L 230 de 31.8.1999

Sintéticos, SA
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9. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era compatível com o mercado
comum com certas reservas e encerrou, mediante decisão final condicional, o
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

França
C 37/98 30.3.1999 Ajuda ao desenvolvimento à Polinésia francesa nos termos JO L 292 de 13.11.1999

do nº 7 do artigo 47º da Sétima Directiva dos auxílios à 
construção naval

C 30/96 23.6.1999 Auxílio ao Crédit Foncier de France

Itália
C 16/98 10.11.1999 Auxílio à reestruturação a favor dos bancos sicilianos Banco 

di Sicilia e Sicilcassa

C 35/98 16.11.1999 Auxílio a favor da criação de novos estaleireos navais em 
Oristano e Belvedere Marittimo (Sardenha)

Reino Unido
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) compreendidas no Partnerships 

Investment Programme (PIP) ou regime EP/PIP

10. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era incompatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão negativa ou parcialmente negativa, o
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

Alemanha
C 58/97 3.2.1999 Auxílio a favor da Spindelfabrik Hartha GmbH JO L 145 de 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Ajuda ao desenvolvimento à Indonésia nos termos do nº 7 do JO L 259 de 6.10.1999
artigo 4º da Sétima Directiva dos auxílios à construção naval

C 6/97 21.4.1999 Auxílio à reestruturação e emergência a favor da JO L 232 de 2.9.1999
Dieselmotorenwerk Rostock

C 64/97 8.7.1999 Auxílio ao sector bancário a favor da Westdeutsche Landesbank/
Girozentrale (WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH - excesso do limite de capacidade JO L 274 (23.10.1999)

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke JO L 292 de 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Auxílio a favor da Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Auxílio a favor da Lautex GmbH JO L 42 de 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 Privatização e reestruturação da empresa CBW «Chemie 
GmbH Bitterfeld-Wolfen»

C 63/98 20.7.1999 Auxílio a favor da Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Cobertura dos prejuízos do estaleiro naval INMA pela 
holding pública Italinvest

C 80/97 28.7.1999 Auxílio a favor da Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Auxílio a favor da Brockhausen Holze GmbH (Chemnitz, JO L 7 de 12.1.2000
Sáxonia)

Espanha
C 76/97 24.2.1999 Auxílio a favor da Daewoo Electronics Manufactoring España JO L 292 de 13.11.1999

SA (DEMESA)

C 3/99 26.10.1999 Excesso de auxílios a favor dos estaleiros públicos JO L 37 de 12.2.2000
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C 22/99 22.12.1999 Auxílio a favor das empresas Ramondin SA e Ramondin 
Capsulas SA - País Basco

França
C 73/97 8.9.1999 Auxílio a favor da empresa Stardest Marine

C 14/98 16.11.1999 Auxílio a favor da empresa Gooding Consumer Electronics

Grécia
C 2/88 17.3.1999 Conversão de uma dívida da Heracles General Cement 

Company em capital

C 48/96 21.4.1999 Auxílios a duas empresas produtoras de adubos: Protypos 
Ktimaki-Touristiki SA e Nitrogen Fertilizers Industry

Itália
C 27/96 3.3.1999 Medidas a favor das empresas atingidas pela falência da 

SIRAP SpA (Sicilia)

C 49/98 11.5.1999 Regimes de auxílios ao emprego JO L 37(15.2.2000)

C 46/94 2.6.1999 Auxío a favor da Seleco S.p.A de Pordenone + recuperação do auxílio 
junto da nova Seleco

C 86/98 20.7.1999 Auxílio à Sangalli Vetro SPA (Manfredonia, Apúlia)

C 4/99 28.7.1999 Auxílio à Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Redução dos encargos sociais a favor de Veneza e Chioggia

C 9/99 22.12.1999 Auxílios a favor da empresa Fiat Mirafiori Meccanica

Países Baixos
C 44/98 30.3.1999 Produção de turbina a gás integrada no processo produtivo da JO L 6 de 11.1.2000

refinaria NEREFCO

C 43/98 20.7.1999 Auxílio a favor de 624 estações de abastecimento de JO L 280 de 30.10.1999
combustíveis neerlandesas situadas na fronteira com 
a Alemanha

11. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era incompatível com o mercado
comum e encerrou, mediante decisão negativa ou parcialmente negativa, o
procedimento por incumprimento do Estado previsto no artigo 88º do Tratado
CECA

Alemanha
C 78/98 21.4.1999 Auxílio a favor da Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: JO L 230 de 31.8.1999

recuperação de um auxílio ilegal

12. Casos em que a Comissão, na sequência da retirada pelo Estado-Membro do
projecto de medida contestada, encerrou o procedimento previsto no nº 2 do artigo
88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

Alemanha
C 24/95 21.4.1999 Regime de garantias do Land do Sarre JO C 173 de 19.6.1999

C 84/98 21.4.1999 27º Programa-quadro da acção de interesse comum «Melhoria 
das estruturas económicas regionais», vertente «venda e aluguer»
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Bélgica
C 67/98 30.3.1999 Auxílio a favor da Decochim SA

Grécia
C 50/98 29.9.1999 Regime de auxílio a favor das PME

13. Auxílios relativamente aos quais a Comissão propôs medidas adequadas ao abrigo
do nº 1 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

Bélgica
E 3/98 3.2.1999 Auxílios às PME da região da Valónia JO C 187 de 3.7.1999

14. Casos em que a Comissão decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça nos termos do
segundo parágrafo do nº 2 do artigo 88º (ex-artigo 93º) do Tratado CE

Espanha
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Auxílios a favor das empresas do grupo Magefesa e seus 

sucessores

França
C 50/97 23.6.1999 Auxílio ao investimento e à reestruturação da «Nouvelle 

Filature Lainière de Roubaix»

15. Outras decisões da Comissão

Alemanha
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Auxílio a favor da Palla Creativ Textiltechnik GmbH JO C 151 de 29.5.1999 

correcção à decisão 
de 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Auxílio a favor da Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: correcção à decisão de 
recuperação de um auxílio ilegal 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Auxílio a favor da Dessauer Geräteindestrie GmbH correcção à decisão 
(Saxónia-Anhalt) de 21.4.1999

Áustria
C 3/98 26.5.1999 Orientações relativas à aquisição de participações em empresas encerramento por se tratar 

pela WIBAG de um auxílio já existente

Espanha
NN 166/95 10.2.1999 Auxílio a favor da RTVE e das televisões públicas regionais correcção à decisão 

de 3.2.1999

N 94/99 11.5.1999 Auxílio a favor da empresa Rockwool Iberia SA correcção à decisão 
de 21.4.1999
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França
NN 167/95 10.2.1999 Auxílios a favor das televisões públicas correcção à decisão 

de 3.2.1999

C 47/96 8.9.1999 Auxílios a favor do Crédit Lyonnais e+E382 prorrogação 
do prazo

Itália
NN 140/98 10.2.1999 Auxílios a favor das televisões públicas correcção à decisão 

de 3.2.1999

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Auxílios a favor da Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) correcção à decisão 
N 155/98, N 156/98 de 30.3.1999 JO C 187 

de 3.7.1999 

Países Baixos
C 43/98 17.2.1999 Auxílio a favor de 624 estações de abastecimento de correcção à decisão 

combustíveis neerlandesas localizadas perto da fronteira de 20.1.1999
com a Alemanha

D — Lista de auxílios estatais noutros sectores

1. No sector da agricultura

1.1. Casos em que a Comissão, sem ter dado início a um procedimento formal de investigação,
declarou não existir auxílio na acepção do nº 1 do artigo 87º do Tratado CE

Dinamarca
N 53 /1999 9.6.1999 IMPOSTO FUNDIÁRIO MINICIPAL JOCE C/213/99 de 24.7.1999

Países Baixos
N 173 /1999 4.5.1999 PROGRAMA DE LIMPEZA DAS VIAS JOCE C/187/99 de 3.7.1999

QUE CONTÊM AMIANTO

1.2. Auxílios que a Comissão considerou compatíveis com o mercado comum sem dar início a um
procedimento formal de investigação nos termos do nº 2 do artigo 88º do Tratado CE

Áustria
N 242 /1998 18.1.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS PASTAGENS JOCE C/042/99 de 17.2.1999

TIROL N 447 /1998 19.2.1999 MEDIDAS A FAVOR DO ABANDONO JOCE C/069/99 de 12.3.1999
DA CRIAÇÃO EM BATERIA

BAIXA ÁUSTRIA N 654 /1998 28.4.1999 MEDIDAS A FAVOR DO AMBIENTE JOCE C/159/99 de 5.6.1999
(OPUL)

VORARLBERG N 673 /1998 11.5.1999 GESTÃO DO FUNDO DE PROTECÇÃO JOCE C/166/99 de 12.6.1999
DO AMBIENTE

N 59 /1999 8.6.1999 PROMOÇÃO DE MEDIDAS FLORESTAS JOCE C/194/99 de 10.7.1999

ESTÍRIA N 77 /1999 18.6.1999 AUXÍLIO AO SECTOR LEITEIRO E AOS JOCE C/213/99 de 24.7.1999
PRODUTOS LÁCTEOS

CARÍNTIA N 56 /1999 18.6.1999 MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE JOCE C/213/99 de 24.7.1999
E DOS PRODUTOS LÁCTEOS

SALZBURGO N 111 /1999 18.6.1999 AUXÍLIO AO SECTOR LEITEIRO E AOS JOCE C/213/99 de 24.7.1999
PRODUTOS LÁCTEOS
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BAIXA N 682 /1998 24.6.1999 ELIMINAÇÃO DOS BOVINOS JOCE C/213/99 de 24.7.1999
ÁUSTRIA CONTAMINADOS PELA DVB

N 273 /1999 25.8.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO DESTINADAS JOCE C/280/99 de 2.10.1999
A MELHORAR A QUALIDADE DO 
LEITE E DOS PRODUTOS LÁCTEOS

N 436 /1999 22.10.1999 ORDENAMENTO DO ESPAÇO RURAL JOCE C/340/99 de 27.11.1999

Bélgica
N 397 /1998 20.1.1999 SECA NA REGIÃO DE FAGNE ET JOCE C/042/99 de 17.2.1999

FAMENNE

N 355 /1998 22.1.1999 QUALIDADE DOS PRODUTOS JOCE C/042/99 de 17.2.1999
AGRÍCOLAS

N 164 /1999 22.4.1999 RETRIBUIÇÕES E QUOTIZAÇÕES JOCE C/151/99 de 29.5.1999
DEVIDAS AO FUNDO ORÇAMENTAL
DAS MATÉRIAS-PRIMAS

N 55 /1999 22.4.1999 AUXÍLIO A FAVOR DO SECTOR JOCE C/151/99 de 29.5.1999
HORTÍCOLA

N 162 /1999 11.5.1999 CONTROLO DA PRÉ-COLHEI-TA SOBRE JOCE C/166/99 de 12.6.1999
DETERMINADAS ESPÉCIES 
HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS

N 159 /1999 18.5.1999 QUOTIZAÇÕES PARA O FUNDO JOCE C/173/99 de 19.6.1999
ORÇAMENTAL PARA A SAÚDE E 
QUALIDADE DOS ANIMAIS E DOS 
PRODUTOS ANIMAIS

N 172 /1999 18.5.1999 RETRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO JOCE C/173/99 de 19.6.1999
CONTROLO DAS SEMENTES E PELO 
EXERCÍCIO DE CERTAS PROFISSÕES 
NA AGRICULTURA, HORTICULTURA
E SILVICULTURA

N 117 /1999 18.5.1999 QUOTIZAÇÕES OBRIGATÓRIAS A JOCE C/173/99 de 19.6.1999
PAGAR AO FUNDO ORÇAMENTAL PARA
A SAÚDE E QUALIDADE DOS ANIMAIS 
E PRODUTOS ANIMAIS

N 58 /1999 23.6.1999 AUXÍLIO À REESTRUTURAÇÃO DAS JOCE C/233/99 de 14.8.1999
EMPRESAS NO SECTOR DA CARNE 
DE SUÍNO

N 228 /1999 20.7.1999 MEDIDA A FAVOR DAS CULTURAS JOCE C/245/99 de 28.8.1999
HORTÍCOLAS BIOLÓGICAS

N 380 /1999 20.7.1999 ADIANTAMENTO RECUPERÁVEL AOS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
PRODUTORES CUJOS BOVINOS SEJAM 
OBJECTO DE UMA ORDEM DE ABATE

N 384 /1999 20.7.1999 ADIANTAMENTO PARA AS EMPRESAS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
ABRANGIDAS PELA CRISE DA DIOXINA

NN 90 /1999 20.7.1999 CRISE DA DIOXINA: ABATE DE ANIMAIS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
COM VISTA A LUTAR CONTRA A
DISSEMINAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO 
PELAS DIOXINAS

NN 89 /1999 20.7.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS AOS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
PRODUTORES DE AVES (CRISE DA
DIOXINA)

NN 87 /1999 20.7.1999 APREENSÃO CAUTELAR DE PORCOS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
(CRISE DA DIOXINA)

NN 88 /1999 20.7.1999 ABATE DE PORCOS (CRISE DA DIOXINA) JOCE C/253/99 de 4.9.1999

NN 95 /1999 20.7.1999 INDEMNIZAÇÃO PARADETERMINADOS JOCE C/253/99 de 4.9.1999
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
(CRISE DADIOXINA)

N 386 /1999 20.7.1999 DIOXINA— ADIANTAMENTO JOCE C/253/99 de 4.9.1999
RECUPERÁVELAOS PRODUTORES 
AGRÍCOLAS CUJOS OVOS FORAM 
OBJECTO DE APREENSÃO CAUTELAR
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N 434 /1999 16.8.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR DACARNE DE JOCE C/264/99 de 18.9.1999
SUÍNO

N 435 /1999 16.8.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR DA CARNE DE JOCE C/264/99 de 18.9.1999
BOVINO

N 447 /1999 16.8.1999 APREENSÃO DE CARNES FRESCAS E JOCE C/264/99 de 18.9.1999
DE CERTOS PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL PROVENIENTES DE AVES 
DE CAPOEIRA

N 261 /1999 25.8.1999 AUMENTO DAS CAPACIDADES DE JOCE C/280/99 de 2.10.1999
ARMAZENAMENTO DE EFLUENTES 
DAS EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS

N 499 /1999 7.9.1999 CRISE DA DIOXINA JOCE C/288/99 de 9.10.1999

N 514 /1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS NA JOCE C/326/99 de 13.11.1999
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 513 /1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS NA JOCE C/326/99 de 13.11.1999
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 511 /1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS NA JOCE C/326/99 de 13.11.1999
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 510 /1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS NA JOCE C/326/99 de 13.11.1999
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 512 /1999 29.9.1999 CRISE DA DIOXINA — ABATE DE JOCE C/326/99 de 13.11.1999
BOVINOS: INDEMNIZAÇÃO AOS 
PRODUTORES

N 509 /1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO ESPECIAIS NA JOCE C/326/99 de 13.11.1999
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 296 /1999 26.10.1999 AUXÍLIOS AGROMONETÁRIOS 
TRANSITÓRIOS

N 598 /1999 17.12.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DAS 
EMPRESAS ABRANGIDAS PELA CRISE 
DA DIOXINA

N 593/1999 11.10.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DAS 
EMPRESAS ABRANGIDAS PELA CRISE 
DA DIOXINA

N 614/1999 12.8/99 GARANTIA REGIONAL AOS CRÉDITOS 
CONCEDIDOS ÀS EMPRESAS NA
SEQUÊNCIA DA CONTAMINAÇÃO 
PELA DIOXINA

N 730/1999 12.22.1999 COMPENSAÇÕES AGRI-MONETÁRIAS 
— PASSAGEM AO EURO 
(REGULAMENTOS (CE) 2800/98 e 2808/99)

Dinamarca
N 587 /1998 18.1.1999 MEDIDA A FAVOR DE UMA JOCE C/042/99 de 17.2.1999

AGRICULTURA RESPEITADORA DO 
AMBIENTE

N 532 /1998 11.2.1999 ALTERAÇÃO DO REGIME PARAFISCAL JOCE C/069/99 de 12.3.1999
NO SECTOR PORCINO — TRATAMENTO 
DAS 15 PRIMEIRAS VARAS 
INFECTADAS PELA SALMONELA

N 503 /1998 24.2.1999 AUXÍLIO A FAVOR DO FUNDO JOCE C/072/99 de 16.3.1999
PROFISSIONAL — CARNE DE SUÍNO

N 681 /1998 31.3.1999 OS FUNDOS «PRO MILLE» E 
PROFISSIONAL
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N 53 /1999 9.6.1999 IMPOSTO FUNDIÁRIO MUNICIPAL JOCE C/213/99 de 24.7.1999

N 152 /1999 24.6.1999 LUTA CONTRA A SALMONELA JOCE C/213/99 de 24.7.1999

N 576 /1999 26.10.1999 AUXÍLIO AGROMONETÁRIO — JOCE C/012/00 de 15.1.2000
REGIME DE SUPERFÍCIES ARÁVEIS

Finlândia
N 158 /1999 3.6.1999 AUXÍLIOS À COMPRA DE FORRAGEM JOCE C/194/99 de 10.7.1999

PARA RENAS

N 256 /1999 10.11.1999 REGIME AGROMONETÁRIO DO EURO

N 620/1999 11.25.1999 SISTEMA AGROMONETÁRIO — EURO

N 659/1999 12.22.1999 PROGRAMA DE AUXÍLIOS NACIONAIS 
(ARTº 141º DA LEI DE ADESÃO)

N 314/1998 2.3.1999 AUXÍLIOS ÀS MEDIDAS FLORESTAIS 
(AALAND)

França
N 655 /1998 22.4.1999 AUXÍLIO A FAVOR DOS PRODUTORES JOCE C/151/99 de 29.5.1999

LEITEIROS

NN 2 /1999 26.5.1999 AUXÍLIOS NO SECTOR DOS FRUTOS E JOCE C/213/99 de 24.7.1999
LEGUMES

N 95 /1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROUSSILLON — AUXÍLIO JOCE C/203/99 de 17.7.1999
AOS VITICULTORES VÍTIMAS DA
GEADA

N 79/1999 29.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DAS JOCE C/359/99 de 11.12.1999
VINHAS DE CHARENTES

N 405 /1999 13.10.1999 AUXÍLIO A FAVOR DA PRODUÇÃO JOCE C/340/99 de 27.11.1999
SUÍNA — CESSAÇÃO DE ACTIVIDADE

N 395 /1999 13.10.1999 AUXÍLIOS AGROMONETÁRIOS JOCE C/340/99 de 27.11.1999
TRANSITÓRIOS

N 604 /1999 8.11.1999 TAXA PARAFISCAL EM BENEFÍCIO DO JOCE C/359/99 de 11.12.1999
CENTRO TÉCNICO DA CONSERVAÇÃO 
DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS (CTCPA)

N 244/1999 7.8/99 TAXA PARAFISCAL EM BENEFÍCIO DO 
CENTRO DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL EM INVESTIGAÇÃO 
AGRONÓMICA PARA O 
DESENVOLVIMENTO (CIRA)

Alemanha
HAMBURGO N 471 /1998 28.1.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NO SECTOR JOCE C/047/99 de 20.2.1999

AGRO-AMBIENTAL

SCHLESWIG- N 531 /1998 2.2.1999 AUXÍLIOS NO QUADRO DE UMA JOCE C/069/99 de 12.3.1999
HOLSTEIN AGRICULTURA RESPEITADORA DO 

AMBIENTE

BAIXA N 635 /1997 11.2.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DE JOCE C/069/99 de 12.3.1999
SAXÓNIA REGIÕES PROTEGIDAS

RENÂNIA- N 498 /1998 3.3.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO AO AMBIENTE JOCE C/081/99 de 24.3.1999
PALATINADO PARA A APLICAÇÃO DE ADUBOS

BADE-
VURTEMBERGA N 626 /1998 9.3.1999 MODERNIZAÇÃO DE UM MATADOURO JOCE C/081/99 de 24.3.1999

EM BRETTEN

BAVIERA N 549 /1998 11.3.1999 MELHORIA DA QUALIDADE DOS JOCE C/084/99 de 26.3.1999
SECTORES DE PRODUÇÃO

MECLEM- N 454 /1998 11.3.1999 INVESTIMENTOS NO SECTOR JOCE C/084/99 de 26.3.1999
BURGO- AGRÍCOLA
POMERÂNIA
OCIDENTAL
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SAXÓNIA N 479/1998 11.5.1999 MELHORIA DAS ESTRUTURAS JOCE C/166/99 de 12.6.1999
COMERCIAIS PARA O LEITE E 
PRODUTOS LÁCTEOS

BAVIERA N 481/1998 26.5.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO AGRO-
AMBIENTAIS RELATIVAS ÀS VINHAS 
DE KULAP

BAVIERA NN 82b/1998 26.5.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DE JOCE C/203/99 de 17.7.1999
PROCESSOS DE PRODUÇÃO 
RESPEITADORES DO AMBIENTE

N 70/1999 2.7.1999 MELHORIA DAS ESTRUTURAS JOCE C/225/99 de 7.8.1999
AGRÍCOLAS E DA PROTECÇÃO DO 
LITORAL

BAVIERA NN 182/1997 23.6.1999 AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO DE UM JOCE C/233/99 de 14.8.1999
MATADOURO (LAND DA BAVIERA)

BAIXA N 5/1999 8.7.1999 CONTRATOS VOLUNTÁRIOS DE JOCE C/233/99 de 14.8.1999
SAXÓNIA PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM EM 

PARQUES E RESERVAS NATURAIS

HESSE N 607/1998 8.7.1999 AUXÍLIOS À AGRICULTURA JOCE C/233/99 de 14.8.1999
RESPEITADORA DO AMBIENTE E DO 
ESPAÇO NATURAL

BADE- NN 125/1998 23.6.1999 PROCESSOS DE PRODUÇÃO JOCE C/233/99 de 14.8.1999
VURTEMBERGA RESPEITADORES DO AMBIENTE (BADE-

VURTEMBERGA)

BAVIERA N 667/1998 8.7.1999 AUXÍLIOS AOS INVESTIMENTOS A JOCE C/238/99 de 21.8.1999
FAVOR DE UMA INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMAÇÃO DE LEITE

BADE- N 477/1998 23.6.1999 LIQUIDEZ PARA EXPLORAÇÕES JOCE C/233/99 de 14.8.1999
VURTEMBERGA AGRÍCOLAS COM DIFICULDADES

BAVIERA N 641/1997 24.6.1999 PROMOÇÃO DA PECUÁRIA JOCE C/213/99 de 24.7.1999

SAXÓNIA N 493/1998 20.7.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DE JOCE C/253/99 de 4.9.1999
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM 
DIFICULDADE

BAIXA N 189/1999 30.7.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DE UM JOCE C/259/99 de 11.9.1999
SAXÓNIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA

BAIXA N 274/1999 3.8.1999 AUXÍLIO AO SECTOR DA BATATA JOCE C/259/99 de 11.9.1999
SAXÓNIA

BAVIERA N 362 /1999 19.8.1999 PRODUÇÕES HORTÍCOLAS — RAIN JOCE C/272/99 de 25.9.1999
AM LECH

BAIXA N 252/1999 19.8.1999 AUXÍLIO AO SECTOR DAS AVES DE JOCE C/272/99 de 25.9.1999
SAXÓNIA CAPOEIRA

BAVIERA N 411/1999 10.9.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NA SEQUÊNCIA JOCE C/298/99 de 16.10.1999
DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS 
INUNDAÇÕES — 1999

BAVIERA N 547/1998 10.9.1999 AUXÍLIO A FAVOR DAS EXPLORAÇÕES JOCE C/298/99 de 16.10.1999
AGRÍCOLAS

MECLEM- N 371/1999 18.10.1999 PRODUÇÃO DE BATATA JOCE C/332/99 de 20.11.1999
BURGO-
POMERÂNIA
OCIDENTAL

BAIXA N 288/1999 13.10.1999 DEPURAÇÃO DAS ÁGUAS UTILIZADAS JOCE C/340/99 de 27.11.1999
SAXÓNIA PARA FINS DE IRRIGAÇÃO

RENÂNIA DO N 643/1998 29.10.1999 AUXÍLIOS A FAVOR DE UMA JOCE C/351/99 de 4.12.1999
NORTE- AGRICULTURA RESPEITADORA DO 
VESTEFÁLIA AMBIENTE

N 605/1999 13.12.1999 MELHORIA DA QUALIDADE DOS JOCE C/012/00 de 15.1.2000
SECTORES DE PRODUÇÃO

RENÂNIA DO N 72/1999 12.8/99 PROMOÇÃO DO LEITE BIOLÓGICO
NORTE-
VESTEFÁLIA

N 506/1999 12.22.1999 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE TERRAS
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Grécia
N 556/1998 7.1.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DA JOCE C/042/99 de 17.2.1999

COMPRA DE FARINHAS NA SEQUÊNCIA
DOS INCÊNDIOS DE

N 525/1998 7.1.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DOS JOCE C/042/99 de 17.2.1999
CRIADORES DE GADO

N 538/1998 4.2.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DAS JOCE C/047/99 de 20.2.1999
EXPLORAÇÕES CUJA PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA FOI PREJUDICADA PELA
GEADA E PELO VENTO EM MARÇO 
DE 1998

N 557/1998 18.2.1999 MEDIDAS A FAVOR DOS AGRICULTORES JOCE C/069/99 de 12.3.1999
CUJAS COLHEITAS FORAM 
DESTRUÍDAS POR INCÊNDIOS

N 210/1999 11.6.1999 AUXÍLIO ÀS PERDAS OCASIONADAS 
PELAS INTEMPÉRIES NO PERÍODO 
JULHO-DEZEMBRO DE 1998

N 318/1999 29.10.1999 INDEMNIZAÇÃO DAS PERDAS JOCE C/351/99 de 4.12.1999
OCASIONADAS POR INTEMPÉRIES

Irlanda
N 112/1999 12.5.1999 PRODUCÇÃO LEITEIRA — MEDIDAS JOCE C/173/99 de 19.6.1999

SANITÁRIAS

N 113/1999 23.6.1999 CONTROLO DA POLUIÇÃO NAS JOCE C/233/99 de 14.8.1999
EXPLORAÇÕES

N 251b/1999 10.11.1999 AUXÍLIOS TRANSITÓRIOS 
AGROMONETÁRIOS: AUXÍLIOS 
COM EFEITO EM 1 E 3 DE JANEIRO

N 251a/1999 12.8/99 AUXÍLIOS TRANSITÓRIOS 
AGROMONETÁRIOS: REGIMES 
AGRO-AMBIENTAIS E DE PRÉ-REFORMA

N 650/1999 12.22.1999 AUXÍLIOS COMPENSATÓRIOS

Itália
TOSCÂNIA N 653/1998 18.1.1999 CONTROLO E CERTIFICAÇÃO DE UM JOCE C/042/99 de 17.2.1999

PROCESSO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICA

N 198/1998 28.1.1999 ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO A JOCE C/047/99 de 20.2.1999
FAVOR DO «PROSCIUTTO DI PARMA»

LOMBARDIA N 641/1998 28.1.1999 PLANO PARA A RECONSTRUÇÃO E JOCE C/047/99 de 20.2.1999
RENOVAÇÃO DA VALTELLINA — 
INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS NO 
SECTOR FLORESTAL

N 310/1998 28.1.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DO JOCE C/047/99 de 20.2.1999
«PROSCIUTTO SAN DANIELE»

N 427/1998 4.2.1999 RIBS — PROJECTO GIAS JOCE C/069/99 de 12.3.1999

SARDENHA N 443/1998 3.2.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DO JOCE C/069/99 de 12.3.1999
AGROTURISMO E DO TURISMO RURAL

TOSCÂNIA N 672/1998 16.2.1999 AUXÍLIO A FAVOR DOS JOVENS JOCE C/081/99 de 24.3.1999
AGRICULTORES

FRIUL- N 537/1998 16.2.1999 AUXÍLIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA JOCE C/069/99 de 12.3.1999
VENÉCIA REGIONAL LEADER II
JULIANA

EMÍLIA- N 62/1998 18.2.1999 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE JOCE C/069/99 de 12.3.1999
ROMANA DESENVOLVIMENTO DO SECTOR 

AGRO-ALIMENTAR
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BOLZANO- N 251/1998 19.2.1999 LEI PROVINCIAL A FAVOR DO SECTOR JOCE C/081/99 de 24.3.1999
BOZEN DA AGRICULTURA

N 4/1999 25.2.1999 DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DOS JOCE C/081/99 de 24.3.1999
PRODUTOS

N 282/1998 26.2.1999 ACÇÕES DE PROMOÇÃO E JOCE C/081/99 de 24.3.1999
PUBLICIDADE A FAVOR DOS VINHOS 
E OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES

ÚMBRIA N 630/1998 12.3.1999 AUXÍLIO A FAVOR DA JOCE C/092/99 de 1.4.1999
REESTRUTURAÇÃO DA VINHA

VENETO N 695/1996 18.3.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO AO JOCE C/092/99 de 1.4.1999
DESENVOLVIMENTO DO SECTOR DA
AGRICULTURA

ÚMBRIA N 568/1998 23.3.1999 DESENVOLVIMENTO DA COOPERAÇÃO JOCE C/099/99 de 10.4.1999
NO SECTOR AGRO-ALIMENTAR

MARCAS N 573/1998 15.4.1999 MELHORIA DA ESPÉCIE EQUINA JOCE C/129/99 de 8.5.1999

SARDENHA N 182/1998 21.4.1999 LEI REGIONAL DE 4.2.1998: DESPESAS JOCE C/220/99 de 31.7.1999
A TÍTULO DO FEOGA-ORIENTAÇÃO

N 136/1999 11.5.1999 MEDIDAS A FAVOR DO JOCE C/166/99 de 12.6.1999
ARMAZENAMENTO DE BATATAS 
PRODUZIDAS EM 1998

N 120/1999 26.5.1999 ACORDO INTERPROFISSIONAL PARA JOCE C/187/99 de 3.7.1999
1998 NO SECTOR DA BATATA
DESTINADA À TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL

TOSCÂNIA N 31/1999 28.5.1999 ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO JOCE C/187/99 de 3.7.1999
ECONÓMICA 1999

N 151/1999 3.6.1999 PROJECTO CONSÓRCIO CADALASCO JOCE C/194/99 de 10.7.1999
DEL POMODORO — RIBS SPA

TOSCÂNIA N 222/1999 9.6.1999 PROGRAMA LEADER II (TOSCÂNIA) JOCE C/194/99 de 10.7.1999
RAÇA «MAREMMA» EM VIAS DE 
EXTINÇÃO

FRIUL- NN 150/1998 26.5.1999 MEDIDAS A FAVOR DA AGRICULTURA JOCE C/203/99 de 17.7.1999
VENÉCIA DE MONTANHA
JULIANA

LIGÚRIA N 372a/1998 21.6.1999 MEDIDAS A FAVOR DA AGRICULTURA
BIOLÓGICA

TOSCÂNIA N 42/1999 2.7.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR PECUÁRIO JOCE C/225/99 de 7.8.1999
LEITEIRO

VENETO N 474/1998 27.7.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR DOS FRUTOS E JOCE C/253/99 de 4.9.1999
LEGUMES

ABRUZOS N 645/1998 2.7.1999 FUNDOS REGIONAIS DE GARANTIA JOCE C/225/99 de 7.8.1999

TOSCÂNIA N 496/1998 2.7.1999 VALORIZAÇÃO DE CERTOS PRODUTOS 
AGRÍCOLAS

N 27/1999 8.7.1999 PARTICIPAÇÃO DO RIBS NO 
FINANCIAMENTO DO PROJECTO ORTO 
DEL LEVANTE

NN 113/1997 20.7.1999 PROGRAMA INTERREGIONAL JOCE C/253/99 de 4.9.1999
«AGRICULTURA E QUALIDADE»

MARCAS N 183/1998 20.7.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NO SECTOR JOCE C/253/99 de 4.9.1999
VITÍCOLA

APÚLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS — MEDIDAS NO SECTOR LEITEIRO JOCE C/253/99 de 4.9.1999

BOLZANO- N 252/1998 30.7.1999 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR JOCE C/259/99 de 11.9.1999
BOZEN PECUÁRIO

NN 112/1997 20.7.1999 PROGRAMA INTERREGIONAL JOCE C/259/99 de 11.9.1999
«ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SECTOR 
ZOOTÉCNICO»

TOSCÂNIA N 620/1998 11.8.1999 LEGISLAÇÃO FLORESTAL JOCE C/264/99 de 18.9.1999
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N 45/1999 12.8.1999 DESENVOLVIMENTO LOCAL (SANGRO JOCE C/264/99 de 18.9.1999
AVENTINO)

N 129/1999 19.8.1999 ACÇÕES PUBLICITÁRIAS JOCE C/272/99 de 25.9.1999

PIEMONTE N 376/1999 3.9.1999 DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA JOCE C/288/99 de 9.10.1999
BIOLÓGICA

N 128/1999 3.9.1999 EXTENSÃO DOS INSTRUMENTOS CIPE JOCE C/288/99 de 9.10.1999

N 119/1999 3.9.1999 AUXÍLIO A FAVOR DO SECTOR JOCE C/288/99 de 9.10.1999
LEITEIRO

N 149/1999 29.9.1999 PROJET VERONESI — RIBS SPA JOCE C/326/99 de 13.11.1999

N 259/1999 7.10.1999 NORMAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS JOCE C/326/99 de 13.11.1999
CENTRADOS NO DESENVOLVIMENTO 
DO SISTEMA AGRO-ALIMEN<_

LIGÚRIA N 223/1999 7.10.1999 NORMAS NO SECTOR FLORESTAL E EM JOCE C/326/99 de 13.11.1999
MATÉRIA DE ORDENAMENTO 
HIDROGEOLÓGICO

TOSCÂNIA N 261/1997 13.10.1999 ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES C/332/99 de 20.11.1999
AGRÍCOLAS E UNIÕES: AUXÍLIOS 
PARA ARRANQUE

N 453/1999 22.10.1999 P.O. PACTO TERRITORIAL PARA O JOCE C/340/99 de 27.11.1999
EMPREGO (APENINO CENTRAL)

MARCAS N 52b/1999 22.10.1999 RETOMA DAS ACTIVIDADES JOCE C/340/99 de 27.11.1999
ECONÓMICAS AFECTADAS PELO 
TREMOR DE TERRA DE 26 DE 
SETEMBRO DE 1997

ABRUZOS N 377/1999 26.10.1999 PROGRAMA REGIONAL RELATIVO ÀS JOCE C/351/99 de 4.12.1999
BATATAS

MARCAS N 575/1998 26.10.1999 PROGRAMA LEADER II JOCE C/351/99 de 4.12.1999

N 307b/1998 8.11.1999 DECRETO LEGISLATIVO Nº 173 JOCE C/359/99 de 11.12.1999
DE 30.4.98 (Nº 3 DO ARTIGO 1º E Nº 1 
DO ARTIGO 13º)

TOSCÂNIA N 408/1999 9.12.1999 ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO JOCE C/012/00 de 15.1.2000
ECONÓMICA — SECTOR AGRÍCOLA

N 266/1999 9.12.1999 CULTURA DA LUZERNA JOCE C/012/00 de 15.1.2000

PIEMONTE N 622/1999 13.12.1999 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA AGRO- JOCE C/012/00 de 15.1.2000
INDUSTRIAL

ABRUZOS N 88/1999 13.12.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS ASSOCIAÇÕES JOCE C/012/00 de 15.1.2000
DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E 
HORTÍCOLASS

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS JOCE C/012/00 de 15.1.2000
ATINGIDAS PELA LEUCOSE BOVINA
ENZÓOTICA

VENETO N 360/1998 11.15.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO A FAVOR DOS 
PRODUTOS AGRÍCOLAS

APÚLIA N 80/1998 12.22.1999 DISCIPLINA FINANCEIRA NA
AGRICULTURA

MARCAS N 671/1997 11.8.1999 MEDIDAS NO SECTOR DA JOCE C/359/99 de 11.12.1999
REPRODUÇÃO ANIMAL

PIEMONTE N 632/1998 12.22.1999 EMPRÉSTIMOS BONIFICADOS NO 
SECTOR AGRÍCOLA A PARTIR DE 1 
DE JULHO DE 1998 

SICÍLIA N 346/1999 12.22.1999 REESTRUTURAÇÃO DA QUEIJARIA
DE CORLEONE

EMÍLIA- N 610/1999 12.16.1999 MEDIDAS A FAVOR DE EMPRESAS DE JOCE C/012/00 de 15.1.2000
ROMANA TRANSFORMAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS

NN 114/1999 11.25.1999 LEADER II
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Luxemburgo
N 109/1999 22.4.1999 AUXÍLIOS A FAVOR DO SECTOR DA JOCE C/151/99 de 29.5.1999

BATATA

N 250/1999 3.6.1999 AUXÍLIOS A FAVOR DO SECTOR DOS JOCE C/194/99 de 10.7.1999
CEREAIS

N 83/1998 28.7.1999 SECTOR VITÍCOLA — COMPENSAÇÃO JOCE C/264/99 de 18.9.1999
DAS PERDAS NA SEQUÊNCIA DAS 
CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 
DESFAVORÁVEIS DO ANO DE 1997

N 295/1999 11.10.1999 AUXÍLIO AGROMONETÁRIO 
TRANSITÓRIO

Países Baixos
N 510/1998 28.1.1999 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA JOCE C/047/99 de 20.2.1999

BIOLÓGICA ALTERAÇÃO RSBP

N 591/1998 16.2.1999 MEDIDAS TEMPORÁRIAS NA JOCE C/081/99 de 24.3.1999
AGRICULTURA/AMBIENTE

N 19/1999 12.3.1999 DANOS DEVIDOS ÀS CONDIÇÕES JOCE C/092/99 de 1.4.1999
CLIMATÉRICAS DO OUTONO DE 1998

NN 8/1999 3.3.1999 MEDICAS TEMPORÁRIAS EM MATÉRIA JOCE C/092/99 de 1.4.1999
DE GESTÃO PRIVADA DOS MEIOS 
NATURAIS

N 466/1998 15.4.1999 ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O JOCE C/129/99 de 8.05/1999
RENDIMENTO DOS SUBSÍDIOS 
OBTIDOS

N 424/1998 21.6.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS CULTURAS 
DE ESTUFA — HOLANDA DO NORTE

N 671/1998 18.05/1999 AUXÍLIO NO SECTOR LEITEIRO KKM JOCE C/173/99 de 19.6.1999

N 451/1998 23.6.1999 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS NOS JOCE C/233/99 de 14.8.1999
SECTORES DAS AVES DE CAPOEIRA, 
OVOS, CUNICULTURA E CRIAÇÃO DE 
VISONS/RAPOSAS

N 173/1999 4.05/1999 PROGRAMA DE LIMPEZA NAS VIAS JOCE C/187/99 de 3.7.1999
COM AMIANTO

N 92/1999 8.6.1999 ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O JOCE C/194/99 de 10.7.1999
RENDIMENTO PARA OS SUBSÍDIOS 
OBTIDOS EM VIRTUDE DOS PROJECTOS 
INDIVIDUAIS DE NATUREZA
EXPERIMENTAL

N 10/1999 8.7.1999 INVESTIMENTO PARA O TRATAMENTO JOCE C/233/99 de 14.8.1999
DE FIBRAS DE LINHO

N 350/1999 20.7.1999 ALTERAÇÃO DAS TAXAS PARAFISCAIS JOCE C/259/99 de 11.9.1999
NO SECTOR DA SILVICULTURA

N 334/1999 20.7.1999 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS NO JOCE C/259/99 de 11.9.1999
SECTOR DAS AVES DE CAPOEIRA E 
DOS OVOS

N 20/1999 28.7.1999 MEDIDAS ADICIONAIS DE JOCE C/306/99 de 23.10.1999
ACOMPANHAMENTO DA REFORMA
DO SECTOR SUÍNO

N 339/1999 31.8.1999 RENOVAÇÃO NO SECTOR AGRÍCOLA JOCE C/280/99 de 2.10.1999

NN 115/1999 29.9.1999 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS NO JOCE C/332/99 de 20.11.1999
SECTOR DO VINHO

N 526/1999 13.10.1999 TAXAS PARAFISCAIS PARA JOCE C/340/99 de 27.11.1999
FINANCIAMENTO DAS MEDIDAS NO 
SECTOR DAS BATATAS

NN 117/1999 26.10.1999 TAXA PARAFISCAL DESTINADA AO JOCE C/359/99 de 11.12.1999
FINANCIAMENTO DE UM AUXÍLIO 
PARA O ABATE DE PORCOS
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NN 93 /1998 23.6.1999 FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO E JOCE C/359/99 de 11.12.1999
PROMOÇÃO DO LINHO

NN 131/1999 12.8.1999 AUXÍLIOS NO SECTOR DOS FRUTOS E 
LEGUMES

N 589b/1998 12.8.1999 EXTENSÃO DA REGULAMENTAÇÃO 
CO (2)/IMPOSTO SOBRE A ENERGIA, 
TARIFA ZERO PARA O GÁS NATURAL
PARA O SECTOR DE CULTIVO 
EM ESTUFA

N 636/1999 11.24.1999 AUXÍLIOS NO DOMÍNIO AMBIENTAL
(SPOM)

Portugal
N 615/1998 11.2.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS JOCE C/069/99 de 12.3.1999

COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE 
PRODUTORES NA SEQUÊNCIA DE 
CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 
ANORMAIS

N 612/1998 11.2.1999 RECOLHA DE DADOS SOBRE O SECTOR JOCE C/069/99 de 12.3.1999
FLORESTAL

N 578/1998 19.2.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS EMPRESAS JOCE C/081/99 de 24.3.1999
AGRÍCOLAS AFECTADAS PELAS 
INUNDAÇÕES DE OUTUBRO E 
NOVEMBRO DE 1997

N 190/1999 8.7.1999 MEDIDAS A FAVOR DOS JOCE C/233/99 de 14.8.1999
AGRICULTORES NA SEQUÊNCIA DE 
CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 
ANORMAIS

NN 42/1999 28.7.1999 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA, JOCE C/272/99 de 25.9.1999
DA FLORICULTURA E DA
SILVICULTURA

N 160/1999 19.8.1999 ALTERAÇÃO DO SIPAC — SISTEMA JOCE C/272/99 de 25.9.1999
INTEGRADO DE PROTECÇÃO CONTRA
AS ALEATORIEDADES CLIMÁTICAS

N 424/1999 3.9.1999 AUXÍLIO AO ARMAZENAMENTO DE JOCE C/288/99 de 9.10.1999
BATATAS E LINHA DE CRÉDITO PARA
A COMPRA DE BATATA DE CONSUMO

N 267/1999 21.10.1999 AUXÍLIO À ROTULAGEM DA CARNE JOCE C/340/99 de 27.11.1999
DE BOVINO, DE SUÍNO E DE AVES 
DE CAPOEIRA

N 320/1999 9.12.1999 MEDIDAS A FAVOR DOS PRODUTORES JOCE C/012/00 de 15.1.2000
AFECTADOS POR VENTOS CICLÓNICOS 
EM DEZEMBRO DE 1998

Espanha
PAÍS BASCO N 499/1998 21.1.1999 MEDIDAS NO SECTOR DA PECUÁRIA — JOCE C/042/99 de 17.2.1999

ALAVA

ARAGÃO N 559/1998 28.1.1999 TRANSFORMAÇÃO E JOCE C/047/99 de 20.2.1999
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS

GALIZA N 32/1999 11.2.1999 AUXÍLIOS À APICULTURA JOCE C/069/99de 12.3.1999

CANÁRIAS N 707/1998 19.2.1999 MEDIDAS A FAVOR DO MATERIAL DE JOCE C/081/99 de 24.3.1999
REPRODUÇÃO EM VIVEIRO

COMUNIDADE N 677/1998 26.3.1999 AUXÍLIOS À MELHORIA DA JOCE C/099/99 de 10.4.1999
DE MADRID TRANSFORMAÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS
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REGIÃO N 76/1999 31.3.1999 AUXÍLIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
DE MÚRCIA AGRÍCOLAS PARA A

COMERCIALIZAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS

N 175/1999 3.05/1999 AUXÍLIOS A ALGUMAS EMPRESAS JOCE C/159/99 de 5.6.1999
AGRO-ALIMENTARES

CASTELA N 514/1998 18.05/1999 MEDIDA DESTINADA A COMPENSAR JOCE C/173/99 de 19.6.1999
E LEÃO OS EFEITOS DAS CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS DA PRIMAVERA DE 1997

PRINCIPADO N 74a/1999 26.05/1999 PROJECTO DE COLABORAÇÃO ENTRE JOCE C/187/99 de 3.7.1999
DAS ASTÚRIAS O PRINCIPADO DAS ASTÚRIAS E A

CAIXA DE CRÉDITO AO SECTOR 
AGRÍCOLA

PRINCIPADO N 207/1999 28.05/1999 MEDIDAS AFAVOR DAS EXPLORAÇÕES JOCE C/187/99 de 3.7.1999
DAS ASTÚRIAS APÍCOLAS

N 705/1998 28.05/1999 MEDIDAS AFAVOR DAS RAÇAS JOCE C/187/99 de 3.7.1999
ESPANHOLAS EM VIAS DE EXTINÇÃO

NN 25/1999 11.05/1999 DECRETO 35/1993, DE 13 DE ABRIL, DE JOCE C/225/99 de 7.8.1999
FINANCIAMENTO DO FUNDO DE 
MANEIO NO SECTOR AGRÍCOLA

CASTELA N 168/1999 11.05/1999 AUXÍLIOS AFAVOR DAS PENSÕES DOS JOCE C/194/99 de 10.7.1999
E LEÃO AGRICULTORES E CRIADORES 

DE GADO

COMUNIDADE N 188/1999 8.6.1999 PLANTAÇÃO DE VINHAS — JOCE C/194/99 de 10.7.1999
DE MADRID DENOMINAÇÃO VIÑOS DE MADRID

CATALUNHA N 87/1999 11.6.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS PME — JOCE C/203/99 de 17.7.1999
CATALUNHA

CANTÁBRIA N 297/1999 18.6.1999 COMPRA DE REPRODUTORES DA JOCE C/213/99 de 24.7.1999
ESPÉCIE BOVINA

CASTELA N 279/1999 18.6.1999 EXPLORAÇÕES APÍCOLAS — CASTELA JOCE C/213/99 de 24.7.1999
E LEÃO LEÃO

N 254/1999 18.6.1999 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS JOCE C/213/99 de 24.7.1999
VEÍCULOS DESTINADOS AO 
TRANSPORTE DE GADO

CATALUNHA N 263a/1999 26.7.1999 AUXÍLIOS PÚBLICOS PARA A JOCE C/253/99 de 4.9.1999
OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 
ISO 9000

CATALUNHA N 262a/1999 26.7.1999 AUXÍLIOS À PROMOÇÃO DA JOCE C/253/99 de 4.9.1999
QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE 
DAS EMPRESAS

N 255/1999 28.7.1999 MEDIDAS A FAVOR DAS ASSOCIAÇÕES JOCE C/253/99 de 4.9.1999
DE CRIADORES DE GADO

CANTÁBRIA N 285/1999 27.9.1999 AUXÍLIOS À MELHORIA DAS JOCE C/313/99 de 30.10.1999
EXPLORAÇÕES DE CRIAÇÃO DE 
BOVINOS LEITEIROS

COMUNIDADE N 544/1999 21.10.1999 ACESSO À PROPRIEDADE JOCE C/340/99 de 27.11.1999
VALENCIANA

CASTELA N 493/1999 21.10.1999 AUXÍLIOS NO SECTOR DA PECUÁRIA JOCE C/340/99 de 27.11.1999
E LEÃO

CANTÁBRIA N 603/1999 8.11.1999 FABRICO DE QUEIJO (INICIATIVAPYME) JOCE C/359/99 de 11.12.1999

COMUNIDADE N 400/1999 8.11.1999 PROGRAMA DE QUALIDADE PARA O JOCE C/359/99 de 11.12.1999
VALENCIANA AZEITE

N 571/1999 9.11.1999 AUXÍLIOS NO SECTOR DA BATATA JOCE C/359/99 de 11.12.1999
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Suécia
N 544/1998 28.1.1999 AUXÍLIOS PARA A PRESERVAÇÃO DO JOCE C/047/99 de 20.2.1999

AMBIENTE NATURAL E CULTURAL
NA ZONA DE CRIAÇÃO DE RENAS

N 83/1999 8.9.1999 AUXÍLIOS NO SECTOR JOCE C/359/99 de 11.12.1999
AGROMONETÁRIO

N 185/1999 12.22.1999 AUXÍLIO A FAVOR DA CEREALIA AB — 
MEDIDAS AMBIENTAIS

Reino Unido
N 616/1998 29.1.1999 REGIME DE GESTÃO DA PAISAGEM JOCE C/047/99 de 20.2.1999

N 25/1999 17.2.1999 ALTERAÇÃO DO REGIME DE GESTÃO JOCE C/081/99 de 24.3.1999
DA PAISAGEM

N 156/1999 21.4.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR OVINO JOCE C/159/99 de 5.6.1999

PAÍS DE GALES N 662/1998 29.4.1999 ESTRATÉGIA ALIMENTAR GALESA JOCE C/159/99 de 5.6.1999

N 239/1999 23.6.1999 MEDIDAS AGROMONETÁRIAS/SECTOR JOCE C/233/99 de 14.8.1999
DA CARNE DE BOVINO

N 337/1999 11.8.1999 PEQUENAS EXPLORAÇÕES JOCE C/264/99 de 18.9.1999
ARBORIZADAS

N 338/1999 12.8.1999 ZONAS SENSÍVEIS DO PONTO DE VISTA JOCE C/264/99 de 18.9.1999
DO AMBIENTE

IRLANDA N 467/1999 18.10.1999 ABATIMENTO DE CAPITAL DURANTE JOCE C/332/99 de 20.11.1999
DO NORTE O PRIMEIRO ANO

ESCÓCIA N 547/1999 22.10.1999 CONSELHO DAS ILHAS ORKNEY JOCE C/340/99 de 27.11.1999

PAÍS N 330/1999 22.10.1999 AUXÍLIOS AGRO-AMBIENTAL JOCE C/340/99 de 27.11.1999
DE GALES (TIR GOFAL)

N 487/1999 26.10.1999 AUXÍLIOS AGROMONETÁRIOS — JOCE C/359/99 de 11.12.1999
SECTORES DO LÚPULO E TERRAS 
ARÁVEIS

N 483/1999 26.10.1999 AUXÍLIOS AGROMONETÁRIOS — JOCE C/359/99 de 11.12.1999
SECTORES DO LÚPULO E TERRAS 
ARÁVEIS

N 599/1999 13.12.1999 ESTABELECIMENTO DE REGISTOS JOCE C/012/00 de 15.1.2000
PARA CRIADORES DE GADO

N 241/1999 12.8.1999 REGIME AGROMONETÁRIO 
TRANSITÓRIO

N 537/1999 11.15.1999 MEDIDAS A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO 
DE QUEIJEIROS

N 621/1999 11.25.1999 COMPENSAÇÃO AGROMONETÁRIA
TRANSITÓRIA — REGIME FLAX & 
HEMP

1.3. Casos em que a Comissão deu início ao procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado
CE em relação à totalidade ou parte do auxílio

Bélgica
N 380 /1998 17.2.1999 PROTECÇÃO DO AMBIENTE CONTRA JOCE C/129/99 de 8.05/1999

A POLUIÇÃO PELOS ADUBOS

Dinamarca
N 489 /1998 3.3.1999 ALTERAÇÃO DE UM REGIME 

PARAFISCAL NO SECTOR AVÍCOLA. 
LUTA E PREVENÇÃO CONTRA A
DOENÇA DE GUMBORO
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França
N 79/1999 29.9.1999 MEDIDAS A FAVOR DA VINHA DE JO/C/359 de 11.12.1999

CHARENTES

Alemanha
TURÍNGIA NN 108/1998 3.3.1999 MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO DE JOCE C/120/99 de 1.05/1999

FRUTOS E LEGUMES

MECLEM- N 22a/1998 21.4.1999 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS 
BURGO- AGRÍCOLAS JOCE C/213/99 de 24.7.1999
POMERÂNIA
OCIDENTAL

TURÍNGIA NN 28/1999 4.05/1999 GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS A UMA JOCE C/238/99 de 21.8.1999
EMPRESA NO SECTOR DA
TRANSFORMAÇÃO DA CARNE, 
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 13.10.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NO SECTOR DO JO/C/359 de 11.12.1999
AÇÚCAR

TURÍNGIA NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH 
& CO. KALTENSUNDHEIM

Irlanda
NN 23/1999 8.7.1999 ASSISTÊNCIA PARA PERDAS DE JOCE C/280/99 de 2.10.1999

FORRAGEM DE INVERNO (FEVEREIRO 
DE 1999)

Itália
SARDENHA N 182/1998 21.4.1999 LEI REGIONAL DE 4.2.1998. DESPESAS JOCE C/220/99 de 31.7.1999

A TÍTULO DO FEOGA ORIENTAÇÃO

Países Baixos
N 534/1997 20.7.1999 TAXAS PARAFISCAIS DESTINADAS AO JOCE C/280/99 de 2.10.1999

FINANCIAMENTO DE AUXÍLIOS À 
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO 
SECTOR DE ABATE DE BOVINOS

N 20/1999 28.7.1999 MEDIDAS ADICIONAIS DE JOCE C/306/99 de 23.10.1999
ACOMPANHAMENTO À REFORMA DO 
SECTOR SUÍNO

Portugal
N 704/1998 4.05/1999 MEDIDAS A FAVOR DO SECTOR JOCE C/220/99 de 31.7.1999

SUINÍCOLA

Espanha
ESTREMADURA NN 25/1999 11.05/1999 DECRETO 35/1993, DE 13 DE ABRIL, DE JOCE C/225/99 de 7.8.1999

FINANCIAMENTO DO FUNDO DE 
MANEIO NO SECTOR AGRÍCOLA

NN 26/1999 11.05/1999 DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998 QUE JOCE C/233/99 
FIXA OS AUXÍLIOS ÀS PRODUÇÕES de 14.8.1999
HORTÍCOLAS DESTINADAS À 
TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL 97/98

Suécia
NN 149/1998 13.10.1999 AUXÍLIO À NYAHOLMLUNDS LIVS AB. JOCE C/359 de 11.12.1999
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1.4. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era compatível com o mercado comum e ence-
rrou, mediante decisão final positiva, o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE

Alemanha
TURÍNGIA C 16/1999 13.10.1999 MEDIDAS A FAVOR DA PRODUÇÃO DE

FRUTOS E LEGUMES

MECLEM- C 23/1999 11.25.1999 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS 
BURGO- AGRÍCOLAS
POMERÂNIA
OCIDENTAL

Grécia
C 68/1998 26.10.1999 MEDIDAS A FAVOR DOS NOVOS 

AGRICULTORES

Itália
C 56/1996 11.05/1999 AUXÍLIOS A FAVOR DO SECTOR JOCE L/236/99 de 7.9.1999

AÇUCAREIRO

CAMPÂNIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPÂNIA — LEI REGIONAL 31/90

TOSCÂNIA C 57/1998 10.11.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NO SECTOR DOS
BOVINOS DE RAÇA CHIANINA
(1997-1999) TOSCÂNIA

Países Baixos
C 80/1998 12.8.1999 AUXÍLIOS PARA OS CENTROS DE 

RECOLHA PORCINA

Reino Unido
IRLANDA C 76/1998 6.9.1999 REGIME DE COMPENSAÇÃO RELATIVO JOCE L/227/99 de 28.8.1999
DO NORTE AO ABATE — SECTOR PORCINO

1.5. Casos em que a Comissão considerou que o auxílio era incompatível com o mercado comum
e encerrou, mediante decisão negativa ou parcialmente negativa, o procedimento previsto no
nº 2 do artigo 88º do Tratado CE

Áustria
C 57/1996 3.2.1999 REDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE JOCE L/305/99 de 30.11.1999

BEBIDAS A FAVOR DO VINHO E DE 
OUTRAS BEBIDAS FERMENTADAS

BAIXA C 82/1998 12.8.1999 DIRECTIVAS DE PROMOÇÃO DA
ÁUSTRIA CRIAÇÃO DE CABRAS

Grécia
C 60/1994 20.7.1999 CONSELHO DO ALGODÃO GREGO

Itália
SARDENHA C 51/1996 30.3.1999 DECISÃO DE 24.10.1995 (ARTIGO 16º 

DA LEI REGIONAL 9/62) RELATIVA À 
CONCESSÃO DE CRÉDITOS DE GESTÃO
NO SECTOR LEITEIRO

C 56 /1996 11.05/1999 AUXÍLIOS A FAVOR DO SECTOR JOCE L/236/99 de 7.9.1999
AÇUCAREIRO
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CAMPÂNIA C 29 /1996 23.6.1999 CAMPÂNIA — LEI REGIONAL 31/90

SICÍLIA C 1 /1998 12.22.1999 FUNDO DE GARANTIA A FAVOR DO 
SECTOR DOS FRUTOS E LEGUMES

TOSCÂNIA C 57/1998 10.11.1999 MEDIDAS DE AUXÍLIO NO SECTOR 
DOS BOVINOS DE RAÇA CHIANINA
(1997-1999) TOSCÂNIA

C 36/1998 10.11.1999 ALTERAÇÕES DO FUNDO DE 
GARANTIA PARA A CONSOLIDAÇÃO 
DAS DÍVIDAS DAS PME DO 
OBJECTIVO 1 — SECTOR AGRÍCOLA

Países Baixos
C 34/1997 20.7.1999 AUXÍLIOS E TAXAS PARAFISCAIS 

PARA A PUBLICIDADE DAS PLANTAS 
ORNAMENTAIS

Portugal
C 65/1997 11.25.1999 LINHA DE CRÉDITO PARA

DESENDIVIDAMENTO DAS EMPRESAS 
DE CRIAÇÃO PECUÁRIA INTENSIVA E 
RETOMA DA ACTIVIDADE PORCINA

Espagnha
ESTREMADURA C 37/1999 12.22.1999 DECRETO 35/1993, DE 13 DE ABRIL, 

DE FINANCIAMENTO DO FUNDO DE 
MANEIO NO SECTOR AGRÍCOLA

C 38/1999 12.22.1999 DECRETO DE 8 DE JULHO DE 1998 
QUE FIXA OS AUXÍLIOS ÀS 
PRODUÇÕES HORTÍCOLAS 
DESTINADAS À TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL 97/98

1.6. Casos em que a Comissão, na sequência da retirada pelo Estado-Membro do projecto de
medida contestada, encerrou o procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE

Dinamarca
C 15/1999 6.23.1999 ALTERAÇÃO DE UM REGIME 

PARAFISCAL NO SECTOR AVÍCOLA — 
LUTA E PREVENÇÃO CONTRA A
DOENÇA DE GUMBORO

Itália
VENETO C 53/1998 17.2.1999 CRÉDITOS BONIFICADOS DE CURTO JOCE C/099/99 de 10.4.1999

PRAZO NO SECTOR AGRÍCOLA

EMÍLIA- C 4/1996 7/20.1999 MEDIDAS A FAVOR DE FORMAS JOCE C/313/99 de 30.10.1999
ROMANHA COLECTIVAS DE GARANTIA NOS 

SECTORES AGRÍCOLA E AGRO-
INDUSTRIAL

1.7. Auxílios relativamente aos quais a Comissão propôs medidas adequadas ao abrigo do nº 1 do
artigo 88º do Tratado CE

Itália
MARCAS C 6/1994 7.20.1999 AGRICULTURA BIOLÓGICA — LEI JOCE C/313/99 de 30.10.1999

REGIONAL 44/92

Portugal
NN 42 /1999 28.7.1999 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA, JOCE C/272/99 de 25.9.1999

DA FLORICULTURA E DA
SILVICULTURA
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1.8. Outras decisões da Comissão

Finlândia
N 314/1998 3.2.1999 AUXÍLIOS A MEDIDAS FLORESTAIS JOCE C/021/99 de 26.1.1999

(ALANDA)

Alemanha
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND 

AUSGLEICHLEISTUNGSGESETZ

Grécia
C 32/1998 3.17.1999 AUXÍLIOS AO REEMBOLSO DOS JOCE C/120/99 de 1.05/1999

CRÉDITOS DAS COOPERATIVAS E 
OUTRAS EMPRESAS

Espanha
ANDALUZIA C 26/1997 3.2.1999 AUXÍLIOS À EMPRESA HIJOS DE JOCE L/193/99 de 26.7.1999

ANDRES MOLINA SA (HAMSA)

2. No sector da pesca

2.1. Auxílios que a Comissão considerou compatíveis com o mercado comum, sem dar início ao
procedimento previsto no nº 2 do artigo 88º do Tratado CE

Países Baixos
N 405/98 16.7.1998 FUNDO PARAAINVESTIGAÇÃO SOBRE OS MEXILHÕES JO C 072/99 de 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FUNDO PARA A PROMOÇÃO DOS MEXILHÕES JO C 072/99 de 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE PESCA NO MAR JO C 32/99 de 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 EQUIPAMENTOS DOS PORTOS DE PESCA JO C 88/99 de 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 AQUICULTURA, PROMOÇÃO DOS PRODUTOS E DA JO C 264/99 de 18.9.1999
INVESTIGAÇÃO

N 684/98 15.12.1998 SECTOR DA PESCA DO CAMARÃO JO C 166/99 de 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS DA PESCA JO C 213/99 de 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 PROMOÇÃO DA AQUICULTURA JO C 253/99 de 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 ALTERAÇÃO DO AUXÍLIO EXISTENTE PARA A JO C 332/99 de 20.11.1999
PROMOÇÃO DO CAMARÃO

N 454/99 9.8.1999 AUXÍLIOS ÀS INFRA-ESTRUTURAS DOS PORTOS JO C 332/99 de 20.11.1999
DE PESCA

N 527/99 31.8.1999 EMPRESA DE PESCA. COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS JO C 359/99 de 11.12.1999
DE CONSULTORIA

Espanha
N 401/B/98 17.7.1998 TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE JO C 011/99 de 15.1.1999

PRODUTOS DA PESCA

N 560/98 8.10.1998 AUXÍLIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE PESCA JO C 11/99 de 15.1.1999

N 639/98 24.11.1998 ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 228/96 (PAÍS BASCO) JO C 144/99 de 22.5.1999

N 74/B/99 8.2.1999 AUXÍLIOS SOB A FORMA DE TAXAS DE JURO JO C 225/99 de 7.8.1999
BONIFICADAS (ASTÚRIAS)

N 81/99 12.2.1999 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA FROTA SARDINHEIRA JO C 213/99 de 24.7.1999
COM REDE ENVOLVENTE-ARRASTANTE (ANDALUZIA)

N 123/99 8.3.1999 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS NAVIOS DE PESCA NO JO C 298/99 de 16.10.1999
ÂMBITO DO ACORDO COM MARROCOS

N 181/99 29.3.1999 PROJECTOS-PILOTO DE PESCA EXPERIMENTAL JO C 272/99 de 24.9.1999
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N 206/99 15.4.1999 INICIATIVA PESCA JO C 213/99 de 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 AUXÍLIOS PARA A OBTENÇÃO DE UM CERTIFICADO JO C 288/99 de 9.10.1999
DE QUALIDADE (CATALUNHA)

N 387/99 21.6.1999 AUXÍLIOS À AQUICULTURA (CULTURA DE MARISCO) JO C 298/99 de 16.10.1999

N 388/99 21.6.1999 AUXÍLIOS À AQUICULTURA (CULTURA DE MARISCO) JO C 272/99 de 24.9.1999

NN 37/99 26.2.1999 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA FROTA SARDINHEIRA JO C 213/99 de 24.7.1999
COM REDE ENVOLVENTE-ARRASTANTE (GALIZA)

Alemanha
N 124/99 4.3.1999 INICIATIVA PESCA (MECKLEMBURGO-POMERÂNIA) JO C 166/99 de 12.6.1999

N 559/99 13.9.1999 PROMOÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURAIS NO DOMÍNIO JO C 365/99 de 18.12.1999
DA PESCA

NN 172/97 12.11.1997 AUXÍLIO ÀS EMPRESAS EM DIFICULDADE JO C ………de
(MECKLEMBURGO-POMERÂNIA)

Dinamarca
N 527/98 22.9.1998 PESCAEXPERIMENTAL E REGULAÇÃO DOS PRODUTOS JO C 11/99 de 15.1.1999

N 666/98 1.12.1998 AUXÍLIOS AO ABATE DE NAVIOS DE PESCA JO C 72/99 de 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 AUXÍLIOS AO SECTOR DA PESCA (CONSOLIDAÇÃO) JO C 113/99 de 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 AUXÍLIOS À AGRICULTURAE À PESCAEXPERIMENTAL JO C 166/99 de 12.6.1999

N 89/99 15.1.1999 BANCO REAL DE PESCA JO C 151/99 de 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 AUXÍLIOS À CONSTRUÇÃO DE NAVIOS DE PESCA JO C 259/99 de 11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 AUXÍLIOS À LUTA CONTRA AS DOENÇAS NO DOMÍNIO JO C 288/99 de 9.10.1999
DA AQUICULTURA

Portugal
N 347/99 23.6.1999 FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL JO C 326/99 de 13.11.1999

N 365/99 31.12.1999 ACORDOS DE PROGRAMA JO C 379/99 de 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 AÇORES-AUXÍLIOS AOS DANOS NO SECTOR DAS JO C 129/99 de 8.5.1999
PESCAS

França
N 551/98 1.10.1998 AUXÍLIOS AO SANEAMENTO JO C 340/99 de 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 FUNDO DE CAUÇÃO JO C 181/99 de 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 TAXAS PARAFISCAIS (OFIMER) JO C 340/99 de 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 AUXÍLIOS ÀS CULTURAS MARINHAS JO C 213/99 de 24.7.1999

Itália
N 364/98 30.6.1998 INICIATIVA COMUNITÁRIA PESCA JO C 084/99 de 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 PESCA E AQUICULTURA BIOLÓGICA (LIGÚRIA) JO C 144/99 de 22.05/1999

N 21/99 21.12.1998 TUTELA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO JO C 306/99 de 23.10.1999
HALIÊUTICO (SARDENHA)

N 116/99 24.2.1999 SUSPENSÃO DAS ACTIVIDADES DE PESCA JO C 203/99 de 17.7.1999
(SARDENHA)

N 419/99 21.7.1999 INTERRUPÇÕES TÉCNICAS DA PESCA E MEDIDAS JO C 306/99 de 23.10.1999
SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO

NN 179/97 3.12.1997 AUXÍLIOS ÀS COOPERATIVAS PARA A GESTÃO DOS JO C 84/99 de 26.3.1999
MERCADOS DE PEIXE (ABRUZOS)

NN 183/97 11.12.1997 AUXÍLIOS DESTINADOS A REFORÇAR A JO C 203/99 de 17.7.1999
CONSERVAÇÃO E A GESTÃO DOS STOCKS « SPADARE »

NN 24/98 20.2.1998 AUXÍLIOS À REESTRUTURAÇÃO DAS COOPERATIVAS JO C 84/99 de 26.3.1999
DE PESCA

NN 39/98 31.3.1998 AUXÍLIOS AOS ARMAMENTOS DA PESCA JO C 11/99 de 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 LEI N° 164 DE 21.5.1998 (PESCA E AQUICULTURA) JO C……..de

NN 119/98 29.10.1998 LEI REGIONAL N° 25 DE 1.12.1998 (SICÍLIA) JO C 203/99 de 17.7.1999
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Finlândia
NN 71/97 22.1.1997 AUXÍLIOS À SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS NAVIOS JO C 81/99 de 24.3.1999

DE PESCA

Reino Unido
N 507/99 24.8.1999 PROGRAMA DE AUXÍLIO ÀS PESCAS (ANGUS) JO C 340/99 de 27.11.1999

3. No sector dos transportes

3.1. Não aplicação do artigo 87º

NN 109/1998 GBR AEROPORTO DE MANCHESTER 26.5.1999

3.2. Decisões de não levantar objecções

N 404/1998 NL AUXÍLIO A FAVOR DO TRANSPORTE DE PESSOAS 3.3.1999

N 635/1998 E AUXÍLIO A FAVOR DA EMPRESA RALUY 3.3.1999

N 638/1998 I AEROPORTO CE DA ILHA DE ELBA 30.3.1999

N 102/1999 IRL TRANSPORTE MARÍTIMO — MEDIDAS RELATIVAS AO 21.4.1999
IMPOSTO

N 588/1998 DK TRANSPORTE DE MERCADORIAS — AUXÍLIOS PARA 21.4.1999
COMPENSAÇÃO DOS CUSTOS EXTERNOS

N 191/1999 E GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 E AUTOTRASPORTESARAGONES 4.5.1999

NN 35/1999 B DRAGAGEM E MARINHA MERCANTE 4.5.1999

N 200/1999 E TRANSPORTES MARÍTIMOS — BALEARES 26.5.1999

N 231/1999 IRL PROGRAMA A FAVOR DOS MARÍTIMOS 9.6.1999

N 521/1998 E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS 23.6.1999
(PROJECTO EUROGATE)

N 121/1999 A AUXÍLIO AOS TRANSPORTES COMBINADOS 8.7.1999

N 302/1999 E MARI RENOM 19.7.1999

N 404/1999 E GARANTIAS ESTATAIS PARA A AQUISIÇÃO DE NAVIOS 20.7.1999

N 396/1999 I EXONERAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARA A 28.7.1999
CABOTAGEM MARÍTIMA

N 196/1999 E INBERCONDOR BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 I TARIFAS SOCIAIS SICÍLIA 3.9.1999

N 368/1999 E IBÉRIA 3.9.1999

N 713/1997 EL MEDIDAS DESTINADAS AO PROJECTO RION ANTIRION 29.9.1999

N 462/1999 EL INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 29.9.1999

N 491/1999 E INCENTIVOS À REFORMA ANTECIPADA DOS 21.10.1999
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS INDEPENDENTES

N 293/1999 B AUXÍLIOS NO DOMÍNIO DO TRANSPORTE COMBINADO 26.10.1999
(REGIÃO DA FLANDRES)

N 199/1999 NL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 2000 10.11.1999

N 568/1999 F NAVEGAÇÃO INTERIOR 10.11.1999

N 569/1999 D NAVEGAÇÃO INTERIOR — AUXÍLIOS À FORMAÇÃO 10.11.1999

N 412/1998 I TRANSPORTE RODOVIÁRIO E COMBINADO NA REGIÃO 8.12.1999
DAS MARCAS

N 389/1999 I AGRUPAMENTO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 22.12.1999
RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS

N 237/1999 I AUXÍLIO PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES DOS 15.10..1999
SERVIÇOS LOCAIS DE PASSAGEIROS DA REGIÃO 
DE PIEMONTE
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3.3. Decisões de dar início ao procedimento do nº 2 do artigo 88º

NN 68/1999 I GRUPO TIRRENIA 8.7.1999

NN 83/1999 B AUXÍLIOS À FORMAÇÃO À SABENA 20.7.1999

NN 51/1999 NL TRANSPORTE COMBINADO ROTERDÃO 21.4.1999

C 32/1993 E AUXÍLIO A FAVOR DA SOCIEDADE FERRIES GOLFO DE 26.5.1999
VIZCAYA S.A

N 351/1998 F EXONERAÇÃO DA TAXA PROFISSIONAL DOS 26.5.1999
EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS DAS EMPRESAS DE 
MANUTENÇÃO

3.4. Decisões finais negativas

C 42/1999 F EXONERAÇÃO DA TAXA PROFISSIONAL DOS 22.12.1999
EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS DAS EMPRESAS DE 
MANUTENÇÃO

3.5. Decisões de encerramento positivas

C 2/1997 NL CUSTOS DE PREPARAÇÃO DOS TRANSPORTES 21.4.1999
INTERMODAIS

C 21/1998 I REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DOS TRANSPORTES 4.5.1999
RODOVIÁRIOS

C 59/1998 NL CENTRO DE COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO TRANSPORTE 10.11.1999
POR BARCAÇAS

C 59/1998 NL BCC — CENTRO DE COORDENAÇÃO 10.11.1999

C 42/1999 F EXONERAÇÃO DA TAXA PROFISSIONAL DOS 22.12.1999
EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS DAS EMPRESAS DE 
MANUTENÇÃO

3.6. Proposta de medidas adequadas

E 4/1999 A AUTO-ESTRADA DO TIROL 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902 DE 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 I FUNIVARIA 22.12.1999

Corrigendum em 2000

E — Acórdãos do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça

1. Tribunal de Primeira Instância

Processo Partes Data Publicação

T129/95 Neue Maxhütte Stahlwerke e outros/Comissão («Neue 21.1.1999 [1999] Col. II-17
T-2/96 Maxhütte I — TPI»)
T-97/96

T-230/95 Sociedade Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comissão 28.1.1999 [1999] Col. II-123

T-14/96 Sociedade Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comissão 28.1.1999 [1999] Col. II-139

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e 11.2.1999 [1999] Col. II-179
Hapag-Lloyd/ Comissão

T-58/98 Sardegna Lines - Servizi Maritimi della Sardegna SpA/ 16.3.1999
Comissão

T-37/97 Forges de Clabecq SA/Comissão 25.3.1999
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Processo Partes Data Publicação

C-342/96 Espanha/ Comissão 29.4.1999 [1999] Col. I -2459

C-6/97 Itália/ Comissão 19.5.1999

C-75/97 Bélgica (Maribel bis/ter)/ Comissão 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio/ 17.6.1999
Ifitalia, Dornier, Ministero della Difesa

C-256/97 Procurador do Rei/ Déménagements-Manutention de 29.6.1999
Transport, SA

C 254/97 Société Baxter e outros/ França 8.7.1999

C-251/97 França/ Comissão 5.10.1999

2. Tribunal de Justiça

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria 12.5.1999
T-165/96 Casilina SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera 
T-166/96 Lamifer S.p.A, Nuova Sidercamuna SpA (em liquidação)/
T-167/96 Comissão
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1/ Comissão 3.6.1999

T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia/ Comissão 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Associação dos Refinadores de Açúcar 17.6.1999
Portugueses) e outros/Comissão («ARAP II»)

T-89/96 British Steel/ Comissão 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/ Comissão 7.7.1999

T-110/98 RJB Mining plc/ Comissão 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG/ Comissão 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA/ Comissão 6.10.1999

T-132/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH/ Comissão

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB)/ Comissão 16.12.1999
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IV— INTERNACIONAL

Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação do Acordo entre as
Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação dos
respectivos direitos da concorrência de 1 de Janeiro de 1999 a 31 de Dezembro de 1999

1. Introdução

Em 23.9.1991, a Comissão concluiu um Acordo com o Governo dos Estados Unidos da América relativo
à aplicação dos respectivos direitos da concorrência (294) (a seguir denominado «Acordo de 1991»), cujo
objectivo é fomentar a cooperação entre as respectivas autoridades em matéria de concorrência. Através
de uma decisão conjunta do Conselho e da Comissão de 10.4.1995 (295), o Acordo foi aprovado e
declarado aplicável.

Em 4.6.1998 entrou em vigor outro Acordo, que reforça as disposições em matéria de cortesia positiva
do Acordo de 1991 (296) (a seguir denominado «Acordo de 1998»), após ter sido aprovado por uma
decisão conjunta do Conselho e da Comissão de 29.5.1998.

Em 8.10.1996, a Comissão adoptou o primeiro relatório sobre a aplicação do Acordo de 1991 relativo
ao período de 10.4.1995 a 30.6.1996 (297). O segundo relatório completou o ano de 1996, abrangendo o
período de 1.7.1996 a 31.12.1996 (298). O terceiro relatório refere-se à totalidade do ano de 1997 (299) e
o quarto ao ano de 1998 (300). O presente relatório diz respeito ao ano que decorreu entre 1.1.1999 e
31.12.1999. Deve ser lido em articulação com o primeiro relatório, que explica pormenorizadamente os
benefícios e as limitações deste tipo de cooperação.

Em resumo, o Acordo de 1991 prevê o seguinte:

— a notificação dos processos tratados pelas autoridades de concorrência de uma das Partes, sempre
que tais processos forem susceptíveis de afectar interesses importantes da outra Parte (artigo II), e
troca de informações de carácter geral relacionadas com a aplicação das regras de concorrência
(artigo III);

— a cooperação e coordenação da acção das autoridades de concorrência de ambas as Partes (artigo IV);

— um procedimento de «cortesia tradicional» em virtude do qual cada Parte se compromete a ter em
conta os interesses importantes da outra Parte sempre que tomar medidas de execução em aplicação
do seu direito da concorrência (artigo VI);
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(294) Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à aplicação dos
respectivos direitos da concorrência (JO L 95 de 27.4.1995, pp.47 e 50).

(295) Ver JO L 95 de 27.4.1995, pp.45 e 46.
(296) Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo dos Estados Unidos da América relativo aos princípios da

cortesia positiva na aplicação dos respectivos direitos da concorrência, JO L 173 de 18/06/1998, pp. 26-31.
(297) Com(96) 479 final, ver XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pp. 299-311.
(298) Com(97) 346 final, ver XXVI Relatório sobre a Política de Concorrência, pp. 312-318.
(299) Com(98) 510 final, ver XXVII Relatório sobre a Política de Concorrência, pp. 317-327.
(300) Com(99) 439 final.



— um procedimento de «cortesia positiva» em virtude do qual cada Parte pode solicitar que a outra
Parte tome medidas de execução adequadas, com base na legislação desta última, relativamente a
comportamentos anticoncorrenciais verificados no seu território e susceptíveis de afectar interesses
importantes da Parte requerente (artigo V).

Além disso, o Acordo de 1991 indica claramente que nenhuma das suas disposições pode ser interpretada
de forma incompatível com a legislação vigente na União Europeia e nos Estados Unidos da América
(artigo IX). Em especial, as autoridades de concorrência estão vinculadas às normas internas em matéria
de protecção da confidencialidade das informações recolhidas durante as respectivas investigações
(artigo VIII).

O Acordo de 1998 clarifica quer os mecanismos do instrumento de cooperação de cortesia positiva, quer
as circunstâncias em que tal instrumento pode ser utilizado. Em especial, descreve as condições segundo
as quais a Parte requerente poderá normalmente, ao efectuar a remessa de um processo, suspender as
suas próprias medidas de execução.

2. Cooperação CE/EUA no quadro de processos específicos em 1999

Durante o ano de 1999, a Comissão cooperou com a Divisão Anti-trust do Departamento de Justiça dos
Estados Unidos (DoJ) e com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC) num grande
número de processos. Para além das vantagens no quadro de processos específicos decorrentes desta
cooperação intensiva para ambas as autoridades em matéria de concorrência e para as partes privadas
envolvidas (em termos de uma gestão mais rápida e coerente dos processos dos dois lados do Atlântico),
o contacto diário estreito entre equipas responsáveis pelos diferentes processos na Comissão (DG
Concorrência) e no DoJ e FTC americanos conduziu ao desenvolvimento de uma confiança mútua, a um
maior conhecimento das regras processuais e materiais de cada uma das jurisdições, a uma convergência
substancial em termos de análise no domínio da concorrência e a uma tendência para adoptar as
«melhores práticas», quer em termos de direito processual, quer de direito material.

2.1. Processos de concentrações

Desde a adopção do Regulamento das concentrações tem havido, quase todos os anos, um crescimento
acentuado do número de operações notificadas à Comissão. No ano de 1999 verificou-se novamente um
aumento enorme em relação a 1998. Para além do aumento do número de operações, é evidente que um
número cada vez maior de processos envolve empresas sediadas em diferentes partes do mundo; a actual
onda de fusões tem uma dimensão verdadeiramente global. De facto, em 1999, verificou-se ainda um
aumento do número de concentrações notificadas ao abrigo do Acordo e uma intensificação significativa
da cooperação entre os Estados Unidos e a União Europeia no tratamento deste tipo de processos.

Tornou-se corrente os relatores dos processos solicitarem às partes notificantes que renunciem ao direito
de protecção da confidencialidade das informações que prestam às autoridades. Tais renúncias permitem
uma troca de informações confidenciais entre as autoridades em matéria de concorrência. Muitas vezes
a principal vantagem deste facto não consiste tanto nas informações que podem ser trocadas, mas na
eliminação de restrições que de outra forma impediriam estas autoridades de desenvolverem um diálogo
livre e franco, evitando, por exemplo, mal-entendidos que poderiam surgir. Esta abordagem coordenada
pode conduzir à redução da carga administrativa a que estão sujeitas as partes notificantes e os terceiros.

A cooperação material nos processos de concentrações tem tendência a centrar-se em três áreas:
definição do âmbito dos mercados do produto e geográfico, apreciação dos eventuais efeitos sobre a
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concorrência da operação proposta nesse ou nesses mercados e a adequação das medidas propostas pelas
partes para solucionar os problemas de concorrência identificados pelas autoridades. A cooperação
UE/EUA tem-se caracterizado por uma convergência acentuada e progressiva da filosofia das
autoridades responsáveis pela concorrência de ambos os lados do Atlântico relativamente a estas três
áreas. Apresentamos a seguir alguns exemplos de cooperação concreta em processos de concentrações
durante o ano de 1999.

A cooperação transatlântica (no caso concreto entre a Comissão e a FTC) em 1999 foi particularmente
intensa em relação aos grandes processos de concentrações entre empresas petrolíferas, em especial no
que se refere à fusão Exxon/Mobil. Os contactos informais entre a FTC e a Comissão iniciaram-se logo
após o anúncio da operação Exxon/Mobil (Dezembro de 1998), muito antes da notificação formal, que
foi feita em Maio de 1999. Este facto permitiu que as autoridades da UE e dos EUA debatessem as
preocupações específicas em matéria de concorrência em termos do futuro do sector do petróleo e do
gás que poderiam resultar da criação das denominadas «super grandes». Na sequência da notificação e
depois de obter a renúncia das partes envolvidas na operação que permitiram às autoridades da UE e dos
EUA trocarem informações confidenciais, a análise de grande parte do caso foi realizada numa
cooperação estreita entre as duas autoridades. Funcionários da Comissão visitaram os seus homólogos
da FTC, analisaram documentos nas instalações da FTC e realizaram contactos telefónicos regulares,
trocas de documentos e outros contactos entre as duas equipas responsáveis pelo processo.

O debate entre os funcionários de ambos os lados centrou-se de forma mais precisa na análise dos efeitos
que a operação proposta poderia eventualmente provocar a nível da concorrência nos mercados a
montante (exploração, desenvolvimento, produção e venda de petróleo bruto e de gás natural). O
eventual impacto da fusão no mercado dos lubrificantes para a aviação foi igualmente objecto de um
intenso debate. De facto, a cooperação ainda continua em relação à implementação das soluções que
foram acordadas por ambas as jurisdições.

Verificou-se também uma cooperação estreita entre a Comissão e a FTC em relação à fusão BP
Amoco/ARCO.

A Comissão cooperou estreitamente com o DoJ no tratamento da fusão Allied Signal/Honeywell. A
investigação da Comissão centrou-se num certo número de mercados de produtos de aviónica
(equipamento de comunicação e de navegação, sistemas anticolisão, radares meteorológicos, etc.)
fornecidos ao sector da aviação comercial, bem como à indústria espacial e de defesa. Houve contactos
frequentes (principalmente por telefone) entre o pessoal responsável de ambas as autoridades. As
discussões iniciais centraram-se no modo de definir o âmbito dos mercados do produto e geográfico
afectados pela operação proposta. Posteriormente, a discussão centrou-se principalmente na adequação
das alienações e dos compromissos propostos pelas partes às duas autoridades; estas últimas discussões
continuaram mesmo após a operação ter sido autorizada pela Comissão, embora ainda não pelo DoJ. A
cooperação em relação às alienações revelou-se particularmente útil para a Comissão, tendo em conta o
facto de a maior parte dos activos a alienar estarem localizados nos Estados Unidos.

A cooperação na operação Allied Signal/Honeywell foi muito facilitada pelo facto de as partes envolvidas
na fusão terem renunciado totalmente à protecção das informações, permitindo o intercâmbio dos dados
relativos ao mercado e outra documentação apresentada às duas autoridades.

A Comissão cooperou igualmente com o DoJ no tratamento do processo BT/AT&T. Esta operação foi
notificada à Comissão ao abrigo do novo artigo 2º do Regulamento das concentrações (em vigor desde
Março de 1998), que alargou o âmbito do regulamento às empresas comuns de cooperação «de pleno
exercício». Também neste caso os contactos foram frequentes, tendo-se utilizado principalmente o
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telefone. A discussão centrou-se em como definir o âmbito dos mercados do produto/serviço e geográfico
afectados pela operação proposta e na probabilidade de a empresa comum ficar em posição de exercer
o seu poder nesses mercados. A cooperação foi particularmente útil em termos de análise do eventual
impacto da operação sobre os clientes.

2.2. Processos referentes a cartéis

A cooperação entre a UE e os EUA em matéria de cartéis aumentou substancialmente no último ano. Os
contactos entre os serviços competentes da Comissão e do DoJ tornaram-se um lugar comum;
verificaram-se algumas visitas de funcionários (Comissão/DoJ). A cooperação foi particularmente útil
em relação às investigações de cartéis que produziram efeitos em ambos os lados do Atlântico.

Contudo, tem de reconhecer-se que a cooperação eficaz no combate aos cartéis é seriamente prejudicada
pela impossibilidade de as autoridades de concorrência trocarem informações confidenciais. Um acordo
denominado de «segunda geração», que permitisse essas comunicações melhoraria grandemente a
situação a este respeito. Todavia, as restrições legais internas em termos de troca de informações
confidenciais complicam a perspectiva de concluir este tipo de acordo. É particularmente evidente que,
em muitos processos referentes a cartéis, as investigações não são conduzidas em paralelo, mas sim
sucessivamente. Ou seja, uma das autoridades «avança em primeiro lugar» devido à impossibilidade de
informar a outra dos dados da sua investigação; a outra autoridade só pode tomar conhecimento das
investigações quando estas se tornam públicas. Este facto prejudica a capacidade das autoridades de
gerirem, de forma o mais eficiente e oportuna possível, a ameaça colocada pelos cartéis multinacionais.

O DoJ organizou um seminário anticartéis que se realizou com muito êxito em Washington nos dias 30
de Setembro e 1 de Outubro de 1999 e do qual todos os participantes (incluindo funcionários da Direcção
Geral da Concorrência da Comissão) parece terem beneficiado. O sistema de painel do seminário provou
ser eficaz na forma como se debruçou sobre problemas/questões específicas: redução ou não aplicação
de coimas/imunidade, técnicas de investigação, etc.

3. Acordos administrativos relativos à participação em audiências (AAA)

A Comissão adoptou em 31 de Março de 1999 um texto que consigna acordos administrativos entre as
autoridades de concorrência das Comunidades Europeias e dos Estados Unidos relativamente à
participação mútua em certas fases da tramitação de processos específicos que envolvam a aplicação dos
respectivos direitos da concorrência (301).

Estes acordos foram concluídos no âmbito dos Acordos entre as Comunidades Europeias e o Governo
dos Estados Unidos da América relativos à aplicação dos respectivos direitos da concorrência e em
especial das disposições respeitantes às actividades de coordenação e medidas de execução. Os acordos
contribuirão para melhorar o conhecimento mútuo pelas autoridades de concorrência dos respectivos
procedimentos, bem como para reforçar a coordenação, a cooperação e a prevenção de conflitos em
casos que se revistam de interesse mútuo. Nem estes acordos administrativos nem as cartas trocadas entre
as autoridades de concorrência da Comissão e dos Estados Unidos que definem e confirmam o
entendimento comum em relação aos referidos acordos constituem um acordo internacional vinculativo.
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Os acordos são bilaterais e de natureza recíproca. Permitirão às autoridades de concorrência dos EUA
participarem, na qualidade de observadores, em determinados casos de interesse mútuo, nas audiências
orais relativas a processos de concorrência que correm perante a Comissão Europeia; permitirão à
Comissão, do mesmo modo, participar em encontros de alto nível (os designados «pitch meetings») entre
as autoridades de concorrência dos EUA e as partes intervenientes em processos que envolvam a
aplicação do direito da concorrência americano.

Os acordos prevêem que o pedido de participação numa audiência ou numa reunião será aceite no que
se refere a casos adequados, sob reserva de garantias ou acordos satisfatórios quanto á confidencialidade
e à utilização das informações. A participação nas audiências e reuniões só é possível com o
consentimento expresso das pessoas implicadas no processo nas duas jurisdições e os acordos não podem
limitar de qualquer forma os direitos dessas pessoas.

Os novos acordos administrativos foram invocados pela primeira vez em Dezembro de 1999, quando
representantes da FTC dos EUA assistiram a uma audiência oral da Comissão no âmbito da operação de
concentração BOC/Air Liquide.

4. Grupo de trabalho sobre as operações de concentração UE/EUA

No encontro bilateral anual entre a Comissão (DG Concorrência), a FTC e o DoJ realizado em Bruxelas,
em 5 de Outubro de 1999, foi decidido criar um novo grupo de trabalho UE/EUA que terá como
objectivo melhorar a cooperação transatlântica no domínio do controlo das operações de concentração
«globais».

Considerou-se que, embora a cooperação UE/EUA no domínio das concentrações tenha sido bastante
profícua, existe ainda espaço para uma certa melhoria, em especial tendo em vista a actual onda de
concentrações e o aumento exponencial de operações transfronteiras de grande dimensão. A longo prazo,
o grupo de trabalho poderá obter um mandato mais amplo para lhe permitir estudar outras questões em
matéria de concorrência de interesse mútuo. Actualmente, o mandato do grupo de trabalho é o seguinte:

a) realizar um estudo aprofundado das abordagens da UE e dos EUA sobre a identificação e
implementação de soluções (em especial alienações) e o acompanhamento do cumprimento dessas
soluções após a operação.

b) analisar qual a margem para uma maior convergência de análise/metodologia nas operações de
concentração tratadas por ambas as jurisdições, em especial no que se refere às abordagens da UE e
dos EUA relativamente a oligopólios/posição dominante colectiva/interacção coordenada.

O grupo de trabalho centrar-se-á inicialmente no primeiro tema (soluções nos processos de
concentrações) e os seus trabalhos continuarão no ano 2000.

5. Cortesia positiva

O instrumento de cortesia positiva estabelecido no artigo V do Acordo de 1991 foi invocado, pela primeira
vez (e até agora única) pelo DoJ dos EUA em 1997. O DoJ solicitou à Comissão que investigasse o sistema
informatizado de reservas (CRS) Amadeus, propriedade da Air France, SAS, Iberia, Lufthansa e Continen-
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tal. O sistema Sabre, um CRS na altura propriedade da American Airlines, tinha apresentado uma queixa ao
DoJ dos EUAsobre o comportamento alegadamente discricionário do Amadeus.

Em Fevereiro de 1999 a Comissão enviou uma comunicação de acusações à Air France, com base num
pequeno número das alegações iniciais. Este caso ainda está a ser instruído.

6. Informação estatística

a) Número de processos notificados pela Comissão e pelas autoridades dos EUA

A Comissão efectuou um total de 70 notificações no período entre 1 de Janeiro de 1999 e 31 de
Dezembro de 1999. Os processos, divididos em processos relativos a concentrações e processos não
relativos a concentrações, são apresentados no Anexo 1.

AComissão recebeu um total de 49 notificações das autoridades dos EUAdurante o mesmo período. Dessas
notificações, 23 foram recebidas do DoJ e 26 da FTC. Alista destes processos encontra-se no Anexo 2, tam-
bém dividida em processos relativos a concentrações e processos não relativos a concentrações.

Os processos relativos a concentrações constituem a maioria das notificações em ambas as direcções. A
Comissão fez 59 notificações relativas a concentrações e as autoridades dos EUA 39.

Os dados apresentados correspondem ao número de processos em que se verificou uma ou mais
notificações e não ao total de notificações individuais. Nos termos do artigo II do Acordo, as notificações
podem ser feitas em várias fases do procedimento, pelo que pode ser feita mais do que uma notificação
relativamente ao mesmo processo.

O Quadro 1 apresenta o número de processos notificados ao abrigo do Acordo CE/EUA de 1991 durante
o período de 1 de Janeiro de 1999 a 31 de Dezembro de 1999. O Quadro 2 indica o número de processos
notificados desde 23 de Setembro de 1991.

Quadro 1
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Ano Número de notificações da CE Número de notificações Número de notificações 
dos EUA relativas a 

concentrações

FTC DoJ

1999 70 26 23 59 (CE) 39 (EUA)

PROCESSOS NOTIFICADOS



b) Notificações efectuadas pela Comissão a Estados-Membros

O texto da carta interpretativa enviada pelas Comunidades Europeias aos EUA, bem como a Declaração
sobre a transparência apresentada pela Comissão ao Conselho em 10 de Abril de 1995, estabelecem que
a Comissão, após comunicação às autoridades de concorrência dos EUA, informará o Estado-Membro
ou os Estados-Membros cujos interesses são afectados das notificações que lhe foram enviadas pelas
autoridades de concorrência dos EUA. Assim, quando são recebidas notificações das autoridades dos
EUA, as mesmas são comunicadas imediatamente aos serviços competentes da DG Concorrência e ao
mesmo tempo são enviadas cópias aos Estados-Membros cujos interesses são eventualmente afectados,
no caso de existirem. Da mesma forma, quando a DG Concorrência envia notificações às autoridades
dos EUA, são enviadas cópias ao ou aos Estados-Membros cujos interesses são afectados.

Na maior parte dos casos, as autoridades dos EUA notificam igualmente os Estados-Membros
directamente, nos termos da Recomendação da OCDE (302). Durante o período em análise foram
notificados 29 processos ao Reino Unido, 19 à França, 13 à Alemanha, 11 aos Países Baixos, 7 à Suécia,
6 à Itália, 4 à Bélgica, 2 à Dinamarca, 2 à Finlândia e 1 à Grécia, à Áustria e ao Luxemburgo.

7. Conclusões

No ano de 1999 assistiu-se a uma intensificação da cooperação UE/EUA em matéria de concorrência.
Em relação ao tratamento das operações de concentração transfronteiras, em especial, esta cooperação
tem sido muito estreita e profícua, tendo facilitado uma convergência crescente das abordagens da UE e
dos EUA em relação à apreciação dos eventuais efeitos anticoncorrenciais provocados por tais operações.
As autoridades dos dois lados do Atlântico estão também a adoptar abordagens cada vez mais
convergentes em relação à identificação e implementação de medidas de execução e em relação ao
acompanhamento do cumprimento dessas medidas após a operação de concentração.
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(302) Recomendação revista do Conselho da OCDE relativa à cooperação entre Países Membros sobre as práticas
anticoncorrenciais que afectam o comércio internacional, adoptada em 27/28 de Julho de 1995.

Ano Número de notificações da CE Número de notificações Número de notificações 
dos EUA relativas a 

concentrações

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) + 31(EUA)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) + 20(EUA)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) + 20(EUA)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) + 18(EUA)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) + 27(EUA)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) + 20(EUA)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) + 39(EUA)

1999 70 26 23 (=49) 59 (CE) + 39 (EUA)

Quadro 2

PROCESSOS NOTIFICADOS



Além disso, as autoridades da UE e dos EUA reforçaram ainda mais os seus contactos em relação ao
combate aos cartéis de âmbito global em 1999 e concluíram acordos administrativos que permitem
participar em reuniões importantes com as partes em casos específicos de interesse mútuo. A Comissão,
o DoJ e a FTC continuam também a manter um diálogo contínuo sobre questões de interesse mútuo
relativas à política geral em matéria de concorrência e à sua aplicação.
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ANEXO 1
NOTIFICAÇÕES DA COMISSÃO EUROPEIA ÀS AUTORIDADES DOS EUA

NO PERÍODO — 1.1.1999-31.12.1999

Processos relativos a concentrações

01 Processo n° IV/M.1339 — ABB/Elsag Bailey

02 Processo n° IV/M.1388 — Total/Petrofina

03 Processo n° IV/M.1462 — TWR/LucasVarity

04 Processo n° IV/M.1381 — Imetal/English China Clays

05 Processo n° IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain

06 Processo n° IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts

07 Processo n° IV/M.1358 — Philips/Lucent Technologies

08 Processo n° IV/M.1391 — International Paper/Union Camp

09 Processo n° IV/M.1466 — Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 Processo n° IV/M.1452 — Ford/Volvo

11 Processo n° IV/M.1403 — Astra/Zeneca

12 Processo n° IV/M.1440 — Lucent Technologies/Ascend Communications

13 Processo n° IV/M.1433 — Carrier Corporation/Toshiba

14 Processo n° IV/M.1456 — Dura /Adwest

15 Processo n° IV/M.1415 — BAT/Rothmans

16 Processo n° IV/M.1467 — Rohm and Haas/Morton

17 Processo n° IV/M.1493 — UTC/Sundstrand

18 Processo n° IV/M.1518 — Lear/United Technologies

19 Processo n° IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield

20 Processo n° IV/M.1383 — Exxon/Mobil

21 Processo n° IV/M.1512 — DuPont/Pioneer Hi-Bred International
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22 Processo n° IV/M.1560 — TI Group/Walbro

23 Processo n° IV/M.1561 — Getronics/Wang

24 Processo n° IV/M.1580 — CAI/Platinum

25 Processo n° IV/M.1551 — AT&T/MediaOne

26 Processo n° IV/M.1404 — General Electric/Alstom

27 Processo n° IV/M.1612 — Walmart/ASDA

28 Processo n° IV/M.1470 — Goodyear/Sumitomo

29 Processo n° IV/M.1623 — Allied Signal/MTU

30 Processo n° IV/M.1643 — IBM/Sequent

31 Processo n° IV/M.1682 — Ashland/Superfos

32 Processo n°IV/M.1630 — Air Liquide/BOC

33 Processo n° IV/M.1601 — Allied Signal/Honeywell

34 Processo n°IV/M.1618 — Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 Processo n° IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 Processo n° IV/M.1589 — Meritor/ZF Friedrichshafen

37 Processo n° IV/M.1598 — Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 Processo n° IV/M.1631— Suez Lyonnaise/Nalco

39 Processo n° IV/M.1588 — Tyco/Raychem

40 Processo n° IV/M.1699 — TPG Baccus/Bally

41 Processo n° IV/M.1694 — EMC/Data General

42 Processo n° IV/M.1653 — Buhrmann/Corporate Express

43 Processo n° IV/M.1711 — Tyco/Siemens

44 Processo n° IV/M.1689 — Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 Processo n° IV/M.1711 — Tyco/Siemens
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46 Processo n° IV/M.1723 — Illinois Tool Works/Premark

47 Processo n° IV/M.1538 — Dupont/Sabanci

48 Processo n° IV/M.1768 — Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 Processo n° COMP/M.1765 — KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 Processo n° COMP/JV.27 — Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 Processo n° COMP /M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 Processo n° COMP /M.1693 — Alcoa/Reynolds

53 Processo n° COMP /M.1763 — Solutia/Viking Resins

54 Processo n° COMP /M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide

55 Processo n° COMP /M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 Processo n° COMP /M.1767 — AT&T/IBM/Intesa

57 Processo n° COMP /M.1683 — The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 Processo n° COMP /M.1636 — MMS/DASA/Astrium

59 Processo n° COMP /M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Processos não relativos a concentrações (303)

01 Ver nota

02 Processo n° IV/36.488 — Sabre/Amadeus

03 Ver nota

04 Processo n° IV/37.506 — DVD

05 Ver nota

06 Ver nota

07 Ver nota
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08 Processo n° IV/36.880 — BT/VeriSign

09 Processo n° IV/37.612 — Techjet Aerofoils Limited

10 Ver nota

11 Ver nota
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ANEXO 2
NOTIFICAÇÕES DAS AUTORIDADES DOS EUA À COMISSÃO EUROPEIA

NO PERÍODO — 1.1.1999-31.12.1999

Processos relativos a concentrações (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (EC)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (EC)

17 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (EC)

29.° REL. CON. 1999

INTERNACIONAL 361

(304) Devido aos requisitos em matéria de confidencialidade ou para proteger o segredo das investigações em curso,
a presente lista contém unicamente as investigações ou os processos que são do domínio público.



20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21 Ver nota

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31 Ver nota

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 Ver nota

35 BP Amoco/ARCO

36 Ver nota

37 VEBA/Lyondell

38 Ver nota

39 Rohm and Haas/Morton
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Processos não relativos a concentrações (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 Ver nota

03 Investigação criminal: Restrição de acesso aos leilões imobiliários públicos em Brooklyn

04 Ver nota

05 Ver nota

06 Ver nota

07 Ver nota

08 Investigação criminal: Graphite Electrodes

09 Investigação criminal: Sorbates

10 Investigação criminal: Vitamins
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Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativo à aplicação do Acordo entre
as Comunidades Europeias e o Governo do Canadá sobre a aplicação dos respectivos direitos de
concorrência, 17 de Junho de 1999 a 31 de Dezembro de 1999

1. Introdução

Em 17 de Junho de 1999, a Comissão Europeia concluiu um Acordo com o governo do Canadá relativo
à aplicação dos respectivos direitos em matéria de concorrência (306) (a seguir designado «o Acordo»),
cujo objectivo é fomentar a cooperação entre as respectivas autoridades em matéria de concorrência. O
Acordo foi aprovado por uma decisão conjunta do Conselho e da Comissão de 29 de Abril de 1999 (307)
e entrou em vigor a partir da data de assinatura. Considerou-se que a troca de cartas referida no Acordo
se realizou implicitamente com o acto de assinatura, uma vez que constituem parte integrante do Acordo.

O período abrangido por este primeiro relatório é relativamente breve e portanto em muitos aspectos não
foi possível identificar uma tendência significativa ou extrair conclusões definitivas.

Muitos dos processos notificados durante o período em exame estão ainda em curso, especialmente
aqueles que tratam de matérias abrangidas pelos artigos 81º e 82º do Tratado CE e, por conseguinte, não
é possível debatê-los em pormenor ou mencioná-los pela sua designação, salvo os processos que já foram
objecto de uma declaração ou comunicação da Comissão.

Em contrapartida, os processos de concentração que deram origem a notificações e à cooperação no
âmbito do Acordo estão actualmente na sua maior parte concluídos, em virtude dos prazos estritos
previstos no Regulamento das concentrações (308), podendo portanto ser discutidos no presente relatório.

Além disso, a confidencialidade que caracteriza os procedimentos canadianos e a obrigação de
confidencialidade a que as Comunidades Europeias estão sujeitas por força do artigo X do Acordo
significa que, mesmo no caso de a Comissão Europeia ter completado a sua investigação e encerrado os
processos, as referências a processos específicos que estão ainda a ser instruídos pelas autoridades
canadianas ou que de qualquer forma estão protegidos pela confidencialidade tiveram de ser limitadas.

Apesar de tais limitações, pretende-se que o presente relatório ilustre de alguma forma a natureza e o
grau de cooperação entre a Comissão e o Serviço da Concorrência canadiano.

2. O Acordo

A título de lembrança, as principais disposições do acordo incluem:

— a notificação dos processos tratados pelas autoridades de concorrência de uma das Partes, quando
tais processos forem susceptíveis de afectar interesses importantes da outra parte (artigo II), e troca
de informações de carácter geral relacionada com a aplicação das regras de concorrência (artigo III);

(306) Acordo entre as Comunidades Europeias e o Governo do Canadá relativo à aplicação dos respectivos direitos
da concorrência, JO L 175 de 10.07.1999, pp. 50-60.

(307) Decisão do Conselho e da Comissão de 29 de Abril de 1999, JO L 175 de 10.07.1999, p. 49.
(308) Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo das operações

de concentração de empresas, JO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificado no JO L 257 de 21.9.1990, p. 13, e
alterado pelo Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho, de 30 de Junho de 1997.



— a cooperação e coordenação da acção das autoridades de concorrência de ambas as Partes (artigo IV);

— um procedimento de «cortesia tradicional» em virtude do qual cada Parte se compromete a ter em
conta os interesses importantes da outra Parte sempre que tomar medidas de execução em aplicação
do seu direito da concorrência (artigo VI);

— um procedimento de «cortesia positiva» em virtude do qual cada Parte pode solicitar que a outra
Parte tome medidas de execução adequadas com base na legislação desta última, relativamente a
comportamentos anticoncorrenciais verificados no seu território e susceptíveis de afectar interesses
importantes da Parte requerente (artigo V).

Além disso, o Acordo indica claramente que nenhuma das suas disposições pode ser interpretada de
forma incompatível com a legislação vigente nas Comunidades Europeias e no Canadá (artigo XI). Em
especial, as autoridades de concorrência estão vinculadas às normas internas em matéria de protecção da
confidencialidade das informações recolhidas durante as respectivas investigações (artigo X).

3. Notificações

3.1. Número de processos notificados (309): 4 (UE); 3 (Canadá)

A Comissão efectuou notificações relativas a quatro processos no período entre 17 de Junho de 1999 e
31 de Dezembro de 1999. Durante o mesmo período, a Comissão recebeu notificações do Serviço da
Concorrência canadiano relativas a três processos. Embora o número de notificações possa não parecer
muito elevado, tendo em conta o breve período de vigência do Acordo e a qualidade das questões, as
notificações estabeleceram uma importante base de cooperação. Tendencialmente, as notificações
efectuadas pela Comissão no âmbito de processos de concentrações estão a aumentar mais rapidamente
do que relativamente a processos que não são concentrações.

3.2. Medidas práticas

Durante o período em exame, a Comissão adoptou algumas medidas de natureza prática destinadas a
assegurar o cumprimento das suas obrigações decorrentes do Acordo recentemente assinado e em
especial para assegurar a efectiva notificação dos processos que reúnem os critérios para ser notificados.

Para manter o registo das notificações ao abrigo do Acordo, a base de dados de notificações foi alterada
para assegurar o registo dos dados, de acordo com a política da DG Concorrência de informatizar a sua
actividade sempre que tal aumente a eficiência. Este facto permite que os relatores dos processos das
unidades operacionais alimentem a base de dados com as informações necessárias para fazer uma
notificação. A base de dados das notificações não contém, todavia, qualquer informação confidencial
recolhida pela DG Concorrência durante a investigação do caso, dado que tais informações estão
inseridas num processo cujo acesso é restrito.
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3.3. Notificações aos Estados-Membros

Todas as notificações recebidas do Serviço da Concorrência canadiano são copiadas e enviadas ao
Estado-Membro ou Estados-Membros cujos interesses possam ser afectados, ao mesmo tempo que são
transmitidas às unidades competentes da DG Concorrência. Da mesma forma, quando a DG
Concorrência efectua notificações ao Serviço da Concorrência canadiano envia cópia ao Estado-Membro
ou Estados-Membros cujos interesses são afectados.

4. Cooperação

A experiência de cooperação da Comissão com os seus homólogos canadianos desde 17 de Junho de
1999 e relativamente a processos específicos tem sido muito positiva. Contudo, tal como referido acima,
muitos dos processos em que houve contactos ainda estão em investigação, num lado ou no outro, e
portanto não podem ser analisados.

A natureza da cooperação depende do processo específico e pode dizer respeito a matérias tão simples
como perguntas relativas a prazos processuais ou à coordenação das soluções propostas num caso.

Além disso, o Serviço da Concorrência canadiano e a DG Concorrência da Comissão realizaram o
primeiro encontro bilateral nos termos do Acordo em 30 de Setembro de 1999. Estes encontros bilaterais
constituem uma importante actividade de implementação nos termos do artigo VIII do Acordo. O
encontro realizou-se numa atmosfera amigável e confirmou a excelente base para o desenvolvimento da
cooperação mútua. A ordem de trabalhos da reunião incluía as actividades de implementação adoptadas
por cada uma das Partes após a entrada em vigor do Acordo. As primeiras notificações e a cooperação
subsequente foram também objecto de uma breve análise. Realizaram-se ainda discussões aprofundadas
sobre questões importantes de interesse comum relativas à política de concorrência. Em relação ao
aprofundamento das actividades de cooperação, foram apresentadas algumas ideias por cada um dos
lados e foi acordado que tais ideias seriam desenvolvidas de forma pragmática com base na experiência
do Acordo.

5. Alguns processos

A primeira notificação recebida do Canadá, em 30 de Junho de 1999, dizia respeito a uma investigação
sobre o mercado das vitaminas e produtos conexos. Aquando do primeiro encontro bilateral, o Serviço
da Concorrência canadiano anunciou que o antigo vice-presidente responsável pelas vendas do Chinook
Group Ltd., de Toronto, tinha sido condenado a nove meses de prisão pela sua participação num extenso
conluio internacional para fixação de preços e reserva ou partilha de mercados no que diz respeito ao
cloreto de colina.

Um assunto que mereceu grande atenção no Canadá foi a anunciada concentração Onex/Canada
Airlines/Air Canada, que foi também notificada à Comissão ao abrigo do Regulamento das
concentrações. A própria Comissão notificou o caso ao Serviço da Concorrência canadiano em 23 de
Setembro de 1999. Na sequência de tal notificação a autoridade de concorrência canadiana apresentou
um pedido de cooperação. Na altura desse pedido o Serviço da Concorrência canadiano não tinha
competência sobre o caso, uma vez que a aplicação da sua lei da concorrência tinha sido suspensa. Para
além disso, realizaram-se debates com vista a formular um parecer do ponto de vista da política de
concorrência sobre a melhor forma de promover a concorrência no sector dos transportes aéreos no
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Canadá. A notificação da concentração à Comissão acabou por ser retirada, logo que se tornou claro que
a operação não prosseguiria.

6. Conclusão

O Acordo teve um início prometedor. Estava em pleno funcionamento apenas quinze dias após a sua
assinatura e entrada em vigor. Cada um dos processos em que se verificou cooperação entre as duas
Partes demonstrou ser de grande interesse para pelo menos uma das Partes.
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V — APLICAÇÃO DAS REGRAS DE CONCORRÊNCIA NOS ESTADOS-
MEMBROS

O presente capítulo baseia-se nos contributos das autoridades dos Estados-Membros responsáveis pela
concorrência. Os relatórios nacionais elaborados pela maior parte destas autoridades contêm informações
mais pormenorizadas sobre as suas actividades.

A — Evolução legislativa

Em 9 Estados-Membros, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Países Baixos,
Portugal e Reino Unido, a legislação de concorrência não sofreu qualquer alteração.

Em contrapartida, a Áustria, a Bélgica e a Espanha alteraram substancialmente as respectivas legislações.
As legislações belga (nomeadamente no que se refere às empresas comuns de pleno exercício), espanhola
(nomeadamente no que se refere às concentrações) e sueca (relativamente aos acordos de pequena
importância) aproximaram-se da regulamentação comunitária.

No Reino Unido, prosseguiram os trabalhos de preparação para a entrada em vigor, em 1 Março de 2000,
da nova legislação sobre a concorrência, estando previstas alterações da legislação relativa ao controlo
das operações de concentração. Também na Dinamarca, França, Irlanda, Luxemburgo e Suécia foram
anunciadas alterações legislativas.

Áustria

Em Julho de 1999, o Parlamento adoptou um diploma que altera e aperfeiçoa a legislação da
concorrência («Kartellgesetz») de 1988; esta nova lei entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000.

As principais inovações podem ser resumidas do seguinte modo:

— intervenção oficiosa do tribunal da concorrência («Kartellgericht»): relativamente a diversos tipos de
procedimentos, este tribunal só podia, até ao momento, intervir a pedido de uma autoridade
administrativa;

— o princípio de proibição das práticas concertadas foi alargado;

— introdução da hipótese segundo a qual as empresas com uma quota de mercado de pelo menos 30%
se encontram em posição dominante;

— disposição explícita segundo a qual um preço de venda inferior ao preço de custo constitui um abuso
de posição dominante;

— disposição explícita segundo a qual a aplicação de prazos de pagamentos e de juros de mora
inadequados corresponde a um abuso de posição dominante;

— supressão da obrigação de notificação das operações de concentração de pequena importância;

— ligeiro aumento dos limiares de intervenção para as operações de concentração sujeitas à obrigação
de notificação (de 3,5 mil milhões para 4,2 mil milhões de xelins, em termos de volume de negócios
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total a nível mundial, 210 milhões de xelins de volume de negócios total na Áustria e aumento de
5 milhões de xelins para, no máximo, 28 milhões de xelins, em termos de volume de negócios
realizado pelo menos por duas empresas a nível mundial);

— tomada em consideração do volume de negócios realizado no estrangeiro para efeitos do cálculo dos
limiares de intervenção do controlo das operações de concentração;

— as observações relativas a esta lei alterada indicam que os debates deverão ainda prosseguir.

Bélgica

A Bélgica aplica, desde 1991, uma Lei da concorrência articulada em torno de três vertentes: a primeira
corresponde ao artigo 81º, a segunda, ao artigo 82º do Tratado CE e a terceira ao Regulamento
comunitário das concentrações. Duas leis de 26 de Abril de 1999 alteraram a Lei de 5 de Agosto de 1991
em diversos aspectos. O texto consolidado desta lei foi adoptado pelo Decreto Real de 1 de Julho de
1999 e publicado no Moniteur Belge de 1 de Setembro de 1999.

a) Controlo das operações de concentração

As duas leis de 26 de Abril de 1999 alteram sobretudo as disposições em matéria de controlo das
operações de concentração.

— o principal limiar que determina a obrigação de notificar as operações de concentração é agora o
seguinte: o volume de negócios realizado individualmente na Bélgica por pelo menos duas das
empresas em causa deve ser igual ou superior a 15 milhões de euros (cerca de 605 milhões de francos
belgas) ; o segundo limiar é atingido quando o volume de negócios total realizado na Bélgica pelas
empresas em causa ultrapassa 40 milhões de euros (cerca de 1,6 mil milhões de francos belgas). Estes
dois limiares são cumulativos.

— todas as empresas comuns de pleno exercício (com carácter de cooperação e concentração) devem
ser notificadas enquanto concentrações se os limiares de notificação forem ultrapassados. Estas
novas disposições inspiram-se no Regulamento (CE) n° 1310/97. Deste modo, a Bélgica alinhou a
sua política da concorrência por este regulamento. As empresas comuns com carácter de cooperação
de dimensão belga serão, por conseguinte, apreciadas à luz das regras processuais relevantes para
efeitos do controlo das concentrações, mas também dos critérios previstos no artigo 2º da Lei belga
da concorrência.

— as concentrações são autorizadas sempre que as partes controlam em conjunto menos de 25% do
mercado relevante na Bélgica.

— as partes passam a dispor de um prazo de notificação de um mês em vez de sete dias a contar da
assinatura do acordo.

— a primeira fase da investigação da concentração passou para 45 dias e a segunda fase foi reduzida
de um máximo de 75 para um máximo de 60 dias.

— as partes numa concentração podem agora também notificar um projecto de acordo.
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— as partes podem adaptar o acordo a qualquer momento durante a primeira fase e oferecer, por
exemplo, compromissos.

— se o Conselho da Concorrência decidir não autorizar uma concentração, as partes podem recorrer
para o Conselho de Ministros.

b) Procedimento a seguir no caso de acordos, decisões e práticas concertadas e de abusos de posição
dominante

— as denúncias e acordos passam a ser submetidos ao Conselho da Concorrência, que os transmitirá
para instrução ao Corpo de Relatores (novo órgão instituído pela lei).

— estão isentos da obrigação de notificação os acordos em que apenas participam PME. Por
conseguinte, estes acordos podem obter uma isenção sem necessidade de notificação.

— o Conselho da Concorrência deve deliberar no prazo de seis meses subsequentes à apresentação do
relatório dos Relatores.

No que diz respeito aos procedimentos a título prejudicial, o órgão jurisdicional chamado a pronunciar-
se sobre um caso cuja solução depende do carácter lícito de uma prática concorrencial deve a partir de
agora dirigir-se ao Tribunal de Recurso de Bruxelas. A transparência foi ainda reforçada pela obrigação
de todos os tribunais ou órgãos jurisdicionais comunicarem no prazo de oito dias ao Serviço da
Concorrência qualquer acórdão ou sentença sobre a licitude de uma prática.

Dinamarca

A Lei dinamarquesa da concorrência, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1998, não foi alterada em
1999. Contudo, foi elaborada uma proposta de alteração por forma a conferir a esta lei o mesmo nível
que nos outros Estados-Membros da União Europeia. O projecto de lei deve também permitir o recurso
na Dinamarca ao princípio da descentralização dos processos de concorrência que a Comissão tenciona
executar, à semelhança do que sucede nos outros países da União.

Por conseguinte, o projecto de lei deveria permitir às Autoridades dinamarquesas da concorrência a
aplicação directa das regras de concorrência do Tratado CE e a aplicação de coimas no caso de um
primeiro abuso de posição dominante. Além disso, contem disposições que prevêem o controlo das
operações de concentração.

Este projecto de lei deverá ser apresentado ao Parlamento na Primavera de 2000.

Espanha

As disposições relativas às concentrações económicas estabelecidas na Lei n° 16/1989 relativa à defesa
da concorrência foram alteradas pelo Decreto Real n° 6/1999 relativo a medidas urgentes de liberalização
e ao reforço da concorrência, que entrou em vigor em 19 de Abril de 1999. Este decreto concretiza uma
aproximação em relação à legislação comunitária em diversos aspectos importantes.

1. Introduz a notificação obrigatória das concentrações económicas não sujeitas a controlo comunitário
e que preenchem um dos seguintes critérios: a) quota de mercado igual ou superior a 25% do
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mercado nacional ou de um mercado geográfico definido no seu âmbito ou b) volume de negócios
total em Espanha superior a 40 mil milhões de pesetas no último exercício, se o volume de negócios
individual realizado em Espanha por pelo menos duas das empresas participantes for superior a
10 mil milhões de pesetas. Prevê que as empresas possam consultar previamente o Serviço de Defesa
da Concorrência para verificar se são ou não obrigadas a proceder a uma notificação.

2. Define a noção de concentração económica, que deve ser entendida como uma alteração estável da
estrutura do controlo das empresas. No caso de uma empresa comum, considera-se existir uma
concentração quando a empresa exerce de forma permanente as funções de uma entidade económica
autónoma e quando o objecto ou efeito principal da operação não consista em coordenar o
comportamento concorrencial das empresas que continuam a ser independentes.

3. Anão observância da obrigação de notificação de um projecto ou de uma operação de concentração po-
derá ser susceptível de uma coima de, no máximo, 5 milhões de pesetas e 2 milhões de pesetas por dia de
atraso na notificação quando esta tiver sido solicitada pelo Serviço de Defesa da Concorrência.

4. O Decreto Real nº 6/1999 prevê, por último, que as empresas possam oferecer compromissos ou
alterar a operação no prazo de um mês quando a mesma provoca obstáculos à concorrência simples
de ultrapassar. Perante os compromissos apresentados e após parecer prévio do Serviço de Defesa
da Concorrência, o Ministro da Economia e Finanças poderá autorizar a operação se os
compromissos forem considerados suficientes ou, caso contrário, remeter o processo ao Tribunal de
Defesa da Concorrência.

Além disso, a Lei n° 16/89 relativa à defesa da concorrência foi alterada pela Lei n° 52/99, de 28 de
Dezembro de 1999 (BOE de 29.12.1999), que introduz diversos aspectos inovadores.

1. No que se refere à qualificação dos comportamentos, o artigo 6º (abuso de posição dominante) foi
alterado por forma a incluir os casos de abuso de dependência económica, conceito que corresponde
à situação em que se podem encontrar clientes ou fornecedores que não dispõem de alternativa
equivalente para o exercício das suas actividades. Presumir-se-á tal situação quando um fornecedor
deve conferir vantagens superiores às habituais reduções concedidas a compradores equivalentes.
Além disso, estão previstos como abusos de posição dominante: a) a ruptura injustificada de relações
e b) a ameaça de ruptura para obter vantagens comerciais.

O âmbito de aplicação da proibição enunciada no artigo 1º (acordos restritivos) foi limitado aos casos
em que uma disposição com estatuto de lei autoriza ou prevê de forma explícita essa restrição.

2. Foi acrescentado um novo caso de autorização de acordos e práticas restritivas, o de acordos e
práticas que, devido à sua pouca importância, não são susceptíveis de afectar significativamente a
concorrência.

Está previsto um novo mecanismo para reforçar a coordenação com os tribunais comuns. É assim que
o Tribunal de Defesa da Concorrência poderá, a pedido, emitir um parecer sobre a origem e a importância
dos prejuízos e efeitos decorrentes de comportamentos sobre os quais se pronunciou.

3. O Tribunal de Defesa da Concorrência deverá poder iniciar oficiosamente investigações relativas a
auxílios estatais.

4. Em termos processuais: a) as possibilidades de investigação e inspecção das visitas foram precisadas
e melhoradas, b) está prevista a possibilidade de encerrar um processo em contrapartida de
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compromissos oferecidos pelas partes e devidamente examinados pelas autoridades, faculdade
designada «encerramento convencional», c) foram introduzidas reformas por forma a dotar os
organismos de defesa da concorrência de uma eficácia acrescida e d) as suas funções foram definidas
com maior precisão, delimitando-as relativamente às de outras instituições.

5. A nova lei confere ao Governo um mandato para elaborar antes de Outubro de 2000 uma nova
reforma que defina as atribuições em matéria de concorrência das Comunidades Autónomas,
recentemente reconhecidas pelo Tribunal Constitucional.

6. Por fim, importa assinalar que foi conferida à lei uma grande cobertura horizontal a nível de todos
os sectores económicos, precisando que os organismos de defesa da concorrência são os únicos
responsáveis pela aplicação da legislação e indicando o papel dos reguladores sectoriais.

França

O Governo anunciou a elaboração de um projecto de lei em matéria de regulação económica, o qual
deverá incluir disposições destinadas a reforçar a aplicação do direito da concorrência.

Irlanda

A Decisão n° 528 da Category Certificate/Licence Authority (acordos entre fornecedores e revendedores)
[4 de Dezembro de 1998] entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999. Esta decisão, equivalente em direito
irlandês a um regulamento de isenção por categoria em direito comunitário, será aplicável entre 1
de Janeiro de 1999 e 31 de Dezembro de 2003.

O Competition & Mergers Review Group, nomeado pelo Governo, publicou em 1999 uma série de
documentos de síntese sobre o futuro da política irlandesa de concorrência. Estes documentos podem ser
obtidos junto do Secretariado da Autoridade da Concorrência («Competition Authority»), Kildare Street,
Dublin 1.

Luxemburgo

Em 1999, foram concluídas as actividades de investigação realizadas pelo Ministério da Economia em
colaboração com o Laboratório de direito económico do Centro de Investigação Pública do Centro
Universitário do Luxemburgo para modernizar a Lei de 17 de Junho de 1970 relativa às práticas
comerciais restritivas. Para o Ministro do pelouro, este projecto de reforma constitui uma prioridade
política que será transmitido às instâncias legislativas em 2000.

Países Baixos

Não há qualquer mudança a assinalar no que se refere à Lei da concorrência (MW), entrada em vigor
em 1 Janeiro de 1998, nem aos regulamentos de administração pública relativos, principalmente, às
isenções por categoria adoptados em virtude daquela lei. A Autoridade neerlandesa da concorrência
(Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa) aplicou a Lei que se baseia em grande medida na
regulamentação comunitária.

Em 1999, esteve também em foco o controlo da concorrência, domínio em que a NMa assume uma
responsabilidade genérica. O Conselho de Ministros tinha decidido reduzir tanto quanto possível o
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número de regras sectoriais e de organismos de vigilância, pelo que foram inseridas na nova legislação
outras disposições, nomeadamente com vista à execução dos novos regulamentos comunitários que
consagram disposições de liberalização.

No caso da Lei relativa ao gás, a NMa é a autoridade de fiscalização, possuindo diversas competências
específicas, como o controlo das negociações a realizar sobre o acesso à rede de transporte de gás. A Lei
relativa à electricidade designou uma autoridade de fiscalização, a DTE (Dienst Uitvoering en Toezicht
Elektriciteitswet), organismo integrado na NMa. No que se refere ao sector das telecomunicações, o
legislador decidiu recorrer a uma autoridade de fiscalização independente provisória, a OPTA
(Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). A NMa e a OPTA assinaram um protocolo que
define a colaboração a estabelecer no domínio das telecomunicações. A OPTA foi também designada
autoridade de fiscalização numa proposta de nova lei relativa ao sector postal. A NMa continua,
naturalmente, a ser responsável pela aplicação da Lei da concorrência, inclusivamente nos sectores da
electricidade e das telecomunicações.

Reino Unido

O Governo do Reino Unido continuou a preparar a aplicação integral da Lei britânica de 1998 sobre a
concorrência (Competition Act 1998) em 1 de Março de 2000. Esta lei visa reforçar a legislação britânica
em matéria de concorrência, substituindo uma grande parte do actual sistema por duas proibições muito
próximas dos artigos 81º e 82º do Tratado CE.

Quando as proibições previstas nesta lei entrarem em vigor, em 1 de Março de 2000, substituirão a Lei sobre
as práticas comerciais restritivas de 1976 (Restrictive Trade Practices Act 1976), a Lei relativa aos preços de
revenda de 1976 (Resale Prices Act 1976), bem como grande parte da Lei da concorrência de 1980 (Compe-
tition Act 1980). Anova lei reforçará os poderes do Director-Geral competente (Director general of Fair Tra-
ding) em matéria de investigação e execução, nomeadamente no que se refere à aplicação de coimas e impo-
sição de medidas provisórias. Esta nova lei será aplicada e executada pelo Director-Geral e, paralelamente,
pelos órgãos reguladores dos sectores das telecomunicações, gás, electricidade, água e tratamento de águas
residuais e dos serviços de transportes ferroviários no que se refere aos sectores especiais regulamentados. O
Office of Fair Trading lançou um vasto programa de informação das empresas quanto aos efeitos da nova lei,
nomeadamente publicando uma série de orientações. Todas as orientações publicadas até à data podem ser
obtidas junto do Office of Fair Trading ou no endereço Internet www.oft.gov.uk.

A actual legislação britânica da concorrência continuará em vigor até 1 de Março de 2000. Contudo, a
Lei relativa às práticas restritivas só será aplicada numa forma alterada e só exige a notificação formal
dos acordos de fixação de preços e das alterações de acordos registados junto do Director-Geral, o qual
conserva o poder de exigir a apresentação de quaisquer outros acordos considerados anticoncorrenciais.
As disposições em matéria de monopólio da Lei sobre as práticas comerciais leais (Fair Trading Act) de
1973, que permitem ao Director-Geral remeter certos processos à Comissão da Concorrência,
continuarão a ser aplicáveis após o mês de Março. A partir de 1 de Abril de 1999, o Director-Geral dispõe
de poderes de investigação mais vastos no que se refere a monopólios.

Além disso, em 1999 foi criada a Comissão da Concorrência («Competition Commission»), que substitui a
antiga «Monopolies and Mergers Commission». A Comissão da Concorrência continuará a ser responsável
pela instrução de processos relativos a monopólios e operações de concentração abrangidos pela Lei relati-
va às práticas comerciais leais. Todavia, quando entrarem em vigor as proibições previstas pela Lei da con-
corrência de 1998, a Comissão da Concorrência desempenhará também o papel de instância de recurso con-
tra as decisões do Director-Geral (e dos outros reguladores sectoriais que dispõem de poderes paralelos em
virtude desta lei).
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O juiz Sir Christopher Bellamy QC, antigo membro do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades
Europeias, foi nomeado Presidente do Tribunal de Recurso da Comissão da Concorrência.

Um dos objectivos da nova lei consiste em aproximar tanto quanto possível as disposições nacionais das
disposições comunitárias. O seu artigo 60º estabelece que as Autoridades britânicas devem solucionar os
problemas de concorrência respeitando, na medida do possível e tendo em conta eventuais diferenças,
os princípios consagrados no Tratado e pela jurisprudência comunitária.

Anova lei não terá qualquer incidência directa sobre a regulamentação britânica relativa às operações de con-
centração. Estas continuarão a ser apreciadas à luz da Lei de 1973 sobre as práticas comerciais leais (Fair Tra-
ding Act 1973). Os acordos que conduzem a operações de concentração na acepção desta lei de 1973 serão
geralmente excluídos do âmbito de aplicação da lei de 1998, à semelhança das restrições consideradas aces-
sórias a estes acordos. O Governo anunciou a sua intenção de reavaliar a eficácia da actual regulamentação
britânica relativa às operações de concentração, em especial o papel desempenhado a este nível pelos minis-
térios, bem como o calendário dos inquéritos; por outro lado, o Ministério do Comércio e da Indústria publi-
cou, no mês de Agosto, um documento de consulta sobre esta matéria.

Suécia

O Governo decidiu prorrogar até 30 de Junho de 2001 o regulamento de isenção por categoria aplicável
às cadeias de comércio retalhista.

No seu projecto de disposições em matéria de concentração de empresas (Projecto 1998/99:144), o
Governo propôs alterar as disposições relativas às aquisições da Lei em matéria de concorrência. Este
projecto representa uma nova harmonização com as regras comunitárias na matéria. À noção de
aquisição de uma empresa substitui-se doravante o conceito de concentração segundo o modelo
comunitário. A apreciação das empresas comuns e das restrições acessórias deve ser efectuada em
conformidade com as disposições em matéria de concentração que seguem de perto as regras
comunitárias. As possibilidades de notificação prévia informal a título confidencial são melhoradas.
Propõe-se que a lei entre em vigor em 1 de Abril de 2000.

As orientações da Autoridade da Concorrência (Konkurrensverket) relativas aos acordos de pequena
importância foram alteradas, com base nomeadamente nas alterações introduzidas em 1997 na
Comunicação correspondente da Comissão. Nas suas novas orientações gerais (KKVFS 1999:1), a
Autoridade da Concorrência informa quanto à maneira como interpreta a expressão de forma sensível do
artigo 6º da Lei em matéria de concorrência. O antigo limite geral de volume de negócios de 200 milhões
de coroas foi suprimido e, no que diz respeito ao limite relativo à quota de mercado, passou a ser
estabelecida uma distinção entre acordos horizontais e verticais. No que se refere aos acordos
horizontais, a Autoridade da Concorrência considera que uma cooperação não influencia de forma
sensível a concorrência se as empresas dispuserem em conjunto de uma quota de mercado não superior
a 10%. Relativamente aos acordos verticais, em contrapartida, este limite foi fixado em 15%. As
pequenas empresas cujo volume de negócios anual é inferior a 30 milhões de coroas podem celebrar
acordos restritivos da concorrência na condição de a sua quota de mercado cumulada não exceder 15%,
não sendo esta cooperação abrangida pelo âmbito da proibição enunciada no artigo 6º da Lei relativa à
concorrência. No entanto, a exemplo do previsto na Comunicação da Comissão, considera-se que certos
tipos de acordos, por exemplo os acordos horizontais em matéria de preços e os acordos verticais de
protecção territorial, restringem sempre a concorrência de forma sensível.

Apedido do Governo, a Autoridade da Concorrência descreveu e analisou a situação da concorrência na Sué-
cia nos anos 90 e formulou propostas de medidas destinadas a reforçar a concorrência. No seu relatório, a Au-
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toridade propõe diversas medidas concretas em sectores económicos importantes, bem como alterações, no-
meadamente da Lei sobre a concorrência. As propostas principais visam dotar a Autoridade da Concorrência
de instrumentos mais eficazes de luta contra os acordos, decisões e práticas concertadas. Propõe-se nomea-
damente erigir em infracções penais as infracções graves à proibição de cooperação anticoncorrencial e pre-
ver a confidencialidade estrita, bem como uma possibilidade legal expressa de redução das sanções para as
empresas que contribuam para demonstrar a existência de acordos restritivos. Aautoridade da concorrência
propõe também que se lhe confira a possibilidade de trocar informações com os seus homólogos doutros Es-
tados-Membros, bem como de lhes prestar assistência.

B — Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelas autorida-
des nacionais

Actualmente, em sete Estados-Membros (Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Reino
Unido e Suécia), a autoridade de concorrência não tem competências para aplicar directamente o nº 1 do
artigo 81º e o artigo 82º. No entanto, na Dinamarca, um projecto de lei deveria permitir às autoridades
da concorrência a aplicação directa das regras de concorrência do Tratado CE.

O nº 1 do artigo 81º e o artigo 82º foram aplicados em 1999 pelas autoridades da concorrência na
Alemanha, Espanha e França. As Autoridades francesas e neerlandesas referiram casos de aplicação do
artigo 9º do Regulamento das concentrações. A Autoridade neerlandesa evocou a aplicação da
Comunicação relativa à cooperação entre a Comissão e as autoridades nacionais da concorrência para a
aplicação dos artigos 81º e 82º; outras autoridades, nomeadamente a finlandesa e a luxemburguesa,
referiram a cooperação com a Comissão.

O presente capítulo contém também um resumo de decisões, baseadas no direito nacional, assinaladas
pelas Autoridades da concorrência da Áustria, Dinamarca, Itália, Portugal e Suécia, em razão da sua
importância do ponto de vista comunitário.

Alemanha

No período considerado, o Serviço Federal da Concorrência aplicou as regras comunitárias da
concorrência nos seguintes casos:

a) Os preços aconselhados da Associação Federal de Transportes e Armazenamento (Preisempfehlungen
des Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) fixados para o transporte em grupo efectuado
por comissionistas de transporte, objecto de um procedimento em conformidade com o nº 1 do artigo 85º
do Tratado CE (novo nº 1 do artigo 81º do Tratado CE), expiraram no final de 1998 e não foram renova-
dos. O Serviço Federal da Concorrência tinha primeiramente anunciado a proibição destes preços acon-
selhados, declarando que os toleraria até à entrada em vigor da sexta alteração da Lei sobre a concorrên-
cia em 1 de Janeiro de 1999.

b) O procedimento iniciado contra a Deutsche Telekom AG (DTAG) por recusa ou tarifação excessiva
da comunicação aos requerentes de dados relativos aos assinantes, nos termos do artigo 86º do
Tratado CE (novo artigo 82º do Tratado CE), bem como o nº 5 do artigo 22º e o nº 2 do artigo 26º
da antiga Lei sobre a concorrência foi suspenso após a DTAG se ter comprometido junto do Serviço
Federal da Concorrência a pôr termo a este comportamento abusivo.

c) No procedimento relativo à utilização em comum das instalações portuárias de Puttgarden por
empresas de transbordo concorrentes, o Serviço Federal da Concorrência proibiu a Scandlines
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Deutschland GmbH, por constituir uma infracção ao artigo 82º do Tratado CE e ao nº 4, ponto 4, do
artigo 19º da Lei relativa à concorrência, por decisão de 21 de Dezembro de 1999, que recusasse o
acesso a estas instalações portuárias à empresa Eidsiva Rederi ASA e a um grupo sueco no qual
participava a Stena Rederi AB. Esta decisão não tem ainda carácter executório.

d) O Serviço Federal da Concorrência proibiu, com base no nº 1 do artigo 81º do Tratado CE, bem
como nas disposições conjugadas do nº 1, primeira frase, do artigo 28º e do nº 4 do artigo 28º, em
articulação com o nº 1 do artigo 12º da Lei sobre a concorrência, a cooperação entre a Nordzucker
AG & Union Zucker Südhannover GmbH para efeitos da comercialização em comum do açúcar de
beterraba produzido pelos associados devido à posição dominante da empresa comum Nordzucker
GmbH e Co KG, que exclui a aplicação do regime derrogatório do artigo 28º da Lei sobre a
concorrência. As partes recorreram desta decisão.

e) As empresas Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co KG e Friedrich Tiemann
GmbH & Co denunciaram à Comissão o facto de lhes ter sido recusado o acesso às instalações
portuárias e aos terminais controlados pela Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co (BLG). A
Comissão considerou que este caso devia ser objecto de descentralização e convidou o Serviço
Federal da Concorrência a tratar a denúncia. Os autores da denúncia, que tinham inicialmente
considerado que este caso apresentava interesse comunitário pelo que devia ser examinado pela
Comissão, dirigiram-se seguidamente ao Serviço Federal da Concorrência, o qual convidou a
empresa requerida a apresentar as suas observações.

Nem o Tribunal Regional Superior de Berlim (Kammergericht) nem o Tribunal Federal de Justiça
(Bundesgerichtshof) tomaram qualquer decisão de aplicação das regras de concorrência comunitárias
durante o período em análise.

Áustria

1) Acordos, decisões e práticas concertadas e abusos de posição dominante:

Verein für sauberen Wettbewerb (Associação para uma concorrência sã) contra „Ja! Natürlich“.
A Spar, a segunda cadeia de estabelecimentos de produtos alimentares, acusou o seu principal
concorrente, a Billa, sucursal do grupo alemão Rewe, de abusar da sua posição dominante no mercado
austríaco do leite biológico. Através da instituição de contratos de entrega exclusivos, a Billa tentou
vincular as principais centrais leiteiras que dispõem de zonas de recolha de leite cru biológico de acesso
fechado. O procedimento a nível do Tribunal da Concorrência permitiu ainda estabelecer que, embora a
Billa se encontre em posição dominante e tenha concluído contratos de fornecimento correspondentes,
esta situação não provoca contudo estrangulamentos no que diz respeito ao abastecimento de leite
biológico de outras cadeias de estabelecimentos de produtos alimentares. Com efeito, as centrais leiteiras
que dispõem de quantidades de leite biológico suficiente são actualmente bastante numerosas.

Antenne Wien e outros contra ORF e outros. Algumas estações de rádio regionais, recentemente
criadas na sequência da liberalização do mercado da radiodifusão, iniciaram uma cooperação no sector
da publicidade com a ORF, a empresa pública de radiodifusão que esteve em situação de monopólio até
há alguns anos. Os organismos de radiodifusão regionais concorrentes reagiram afirmando que o acesso
ao mercado da publicidade à escala nacional se encontraria ameaçado. O Tribunal da Concorrência
concluiu que as restrições que figuram no contrato de cooperação constituíam um acordo expresso
(«Absichtskartell»). Do lado dos publicitários, foi comunicado que as principais restrições da
concorrência seriam suprimidas dos contratos.
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M-Preis contra Coca-Cola. A empresa requerente é uma cadeia de estabelecimentos de produtos
alimentares essencialmente presente no Land do Tirol. Segundo esta empresa, a Coca-Cola detém uma
posição dominante no mercado das bebidas à base de cola e/ou no mercado das bebidas não alcoólicas.
Considera ser obrigada a comprar os produtos da requerida, visto estes não serem substituíveis no sector
do comércio alimentar. O abuso da empresa Coca-Cola traduzir-se-ia na atribuição ilegal e arbitrária de
reduções e na obrigação imposta aos estabelecimentos de lançar operações de promoção ou de venda de
determinados produtos. O Tribunal da Concorrência ainda não se pronunciou.

2) Operações de concentração

Groupe Kika-Leiner/Michelfeit: A Kika-Leiner pretendia adquirir uma participação de 26% e,
posteriormente, de 100% na Michelfeit, uma loja de mobiliário. O mercado do produto em causa é o do
comércio a retalho de mobiliário (incluindo pequenos retalhistas e lojas especializadas). No que se refere
ao mercado geográfico, constatou-se que 90% dos clientes se deslocavam num raio máximo de 35 Km
para adquirir mobiliário, o que significa que a definição do mercado geográfico poderia abranger a
aglomeração de Viena, visto a Michelfeit estar presente apenas nesta região. A Kika-Leiner, o líder de
mercado, e a Michelfeit, o seu concorrente mais próximo, detinham respectivamente 23% e 13% do
mercado em causa. O Tribunal da Concorrência estabeleceu na sua decisão que a operação de
concentração conduziria à criação de uma posição dominante no mercado, mas autorizou-a, na condição
de, na sequência da operação, a quota de mercado não exceder 30% no mercado em causa, o que obrigou
a nova empresa a vender diversas instalações.

A Vonwiller/Farina/MPG e Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: trata-se, no presente caso, de duas
empresas comuns presentes no mercado austríaco de moinhos de grãos. O Tribunal da Concorrência
examinou essencialmente o mercado da farinha, que pode ser subdividido em três sectores: farinha em
silos, farinha em sacos e farinha embalada para venda a retalho. A quota de mercado das empresas situar-
se-ia, de acordo com o sector, entre 35 e 58%. O Tribunal da Concorrência verificou tratar-se, num caso,
de uma empresa comum com carácter de concentração, mas, no outro, em contrapartida, de uma empresa
comum que constituía um acordo expresso («Absichtskartell»). Recentemente, o Tribunal da
Concorrência confirmou o carácter lícito deste acordo.

Bélgica

Em 1999, o Conselho da Concorrência não tomou qualquer decisão com base nos artigos 81º e 82º. No
entanto, importa citar uma decisão, adoptada em conformidade com o direito belga da concorrência, mas
que reveste interesse para a política comunitária da concorrência.

Decisão do Conselho da Concorrência de 21 de Janeiro de 1999 relativa às práticas dos importadores
oficiais de motocicletas.

Diversos importadores e distribuidores independentes de motocicletas apresentaram uma denúncia
contra cinco importadores oficiais e respectiva federação profissional. Os autores da denúncia alegaram
que estes importadores oficiais, ao fixarem o procedimento a seguir para obter um certificado de
conformidade para as motocicletas importadas paralelamente na Bélgica e ao efectuarem os controlos
técnicos, por um lado, abusavam da sua posição dominante e, por outro, através da sua federação
profissional, tinham celebrado acordos relativos aos preços e outras condições de obtenção dos
certificados de conformidade para estas motocicletas, para comprometer a posição concorrencial dos
importadores independentes.
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O Conselho considerou que qualquer importador oficial de uma determinada marca de motocicletas,
enquanto empresa privada designada a título exclusivo para efectuar o controlo da conformidade das
motocicletas de uma determinada marca, detém uma posição dominante no mercado da emissão de
certificados de conformidade. Os importadores oficiais abusaram da sua posição dominante,
nomeadamente:

— ao imporem a intervenção do distribuidor oficial para a introdução de um pedido de homologação e
o acompanhamento do procedimento até à emissão do certificado de conformidade;

— ao imporem a intervenção de um distribuidor oficial para a entrega e colocação das peças
sobresselentes;

— ao exigirem que as novas motocicletas em kit sejam apresentadas já montadas e em estado de circular
para efeitos de homologação e sejam sujeitas a testes acústicos supérfluos.

O Conselho da Concorrência ordenou a cessação destas práticas e aplicou às partes em causa uma coima
total de 45,8 milhões de francos belgas.

Dinamarca

Visto que a Lei da concorrência não contém disposições relativas ao controlo das operações de
concentração, estas não devem ser notificadas às Autoridades dinamarquesas responsáveis pela
concorrência.

No caso do projecto de concentração entre as duas centrais leiteiras dinamarquesas, DM Foods e
Kløver Mælk, o Ministro do Comércio e da Indústria solicitou à Direcção da Concorrência, em Março de
1999, que examinasse os eventuais efeitos da operação no mercado dinamarquês dos produtos lácteos. Este
inquérito devia permitir ao Ministro decidir se as Autoridades dinamarquesas deveriam remeter o processo
à Comissão. Com efeito, esta operação não apresentava dimensão comunitária pelo que não tinha de ser no-
tificada à Comissão. O inquérito da Direcção da Concorrência revelou igualmente que a concentração era
susceptível de falsear a concorrência tanto do ponto de vista dos consumidores como dos concorrentes e dos
retalhistas. A DM Foods assumiu diversos compromissos que, de acordo com a apreciação da Direcção da
Concorrência, correspondiam à prática comunitária. Nestas circunstâncias, a Direcção da Concorrência re-
comendou ao Ministro que autorizasse a concentração entre a DM Foods e a Kløver Mælk se a primeira acei-
tasse as medidas propostas em matéria de comportamento e de estrutura (310).

O Conselho da Concorrência autorizou, além disso, um acordo entre o Ministério da Saúde Pública e a
Federação da Indústria Farmacêutica (Lif) sobre o preço dos medicamentos, que deveria permitir limitar
os auxílios estatais no sector, acordo este que termina em 1 de Março de 2000. As partes informaram a
Comissão Europeia deste acordo em 1998 e, aquando da instrução do processo por esta última,
precisaram que era necessário interpretar o acordo no sentido de nenhuma empresa ser obrigada a fixar
os seus preços abaixo de um preço médio europeu definido. A Comissão decidiu não intervir. O Conselho
da Concorrência considerou, tal como a Comissão, que determinados aspectos do acordo suscitavam
problemas do ponto de vista da concorrência. Visto que a prática da Comissão determina a acção do
Conselho da Concorrência, este último decidiu também não intervir, tendo em conta o curto período de
tempo em que o acordo se manterá em vigor (311).
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Espanha

1) Operações de concentração

Em 23 de Julho, as Autoridades espanholas solicitaram pela primeira vez a aplicação do artigo 9º do
Regulamento comunitário relativamente ao processo IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Por decisão de
17 de Agosto, a Comissão Europeia decidiu remeter este processo às Autoridades espanholas.

2) Práticas restritivas

— Processo 412/97 BT/Telefónica. O Tribunal da Concorrência declarou verificados dois
comportamentos proibidos pelas alíneas d) e e) do artigo 6º da Lei relativa à defesa da concorrência
e pelas alíneas c) e d) do artigo 82º do Tratado CE, tendo aplicado à Telefónica de España SA uma
coima de 580 milhões de pesetas (3,5 milhões de euros). Os abusos verificados consistiam na
aplicação pela Telefónica de reduções discriminatórias e selectivas aos clientes potenciais da BT e
no facto de vincular serviços liberalizados (chamadas internacionais) a outros, de difícil acesso
(serviços de telefonia nacional).

— Processo 408/97 Panasonic. O Tribunal da Concorrência declarou que a empresa espanhola Panasonic
Sales Spain (filial do grupo japonês Matsushita) e a empresa Sonicel (distribuidor exclusivo da Matsus-
hita em Portugal), ao participarem numa prática concertada para impedir as exportações paralelas para
Portugal a partir de Espanha, o que se traduzia na recusa de venda da primeira a um comerciante do cir-
cuito paralelo, a Climaxpania, tinham adoptado um comportamento proibido pelo nº 1 do artigo 81º,
muito embora o mercado nacional não fosse afectado. O Tribunal ordenou à Panasonic, à sua empresa-
mãe Matsushita e à Sonicel que cessassem imediatamente a prática proibida, tendo aplicado à Panasonic
e à Sonicel coimas respectivamente, de 150 000 e 60 000 euros.

— Processo MC 30/99 Glaxo 2. Em Outubro de 1998, o Tribunal de Defesa da Concorrência tomou
uma medida cautelar, proposta pelo Serviço de Defesa da Concorrência, que consistia em suspender,
por seis meses, a aplicação da quarta condição geral de venda da Glaxo Wellcome SA e das suas
filiais, que impedia o comércio paralelo de medicamentos a partir de Espanha para o resto da Europa.
Esta medida cautelar não foi aplicada antes de Dezembro de 1998. A Glaxo notificou as referidas
condições de venda à Comissão, solicitando um certificado negativo ou uma isenção ao abrigo do nº
3 do artigo 81º, mas esta enviou-lhe uma Comunicação de acusações, em 14 de Julho de 1999.
Anteriormente, em 1 de Julho, o Serviço de Defesa da Concorrência tinha no entanto proposto ao
Tribunal, no termo das medidas provisórias anteriores, a adopção de novas medidas cautelares a
pedido da Aseprrofar e da Spain Farma, as empresas denunciantes. Em 19 de Julho de 1999, o
Tribunal decidiu adoptar estas medidas cautelares.

Finlândia

O Conselho da Concorrência (Kilpailuneuvosto) adoptou uma decisão que verifica que a empresa Ajasto (312)
abusara da sua posição dominante no mercado dos calendários e almanaques editados na Finlândia, ao apli-
car, aquando da concessão de descontos de base, bonificações anuais e auxílios à comercialização, critérios
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discriminatórios e vinculativos relativamente aos seus clientes, tendo-a condenado a pagar ao Estado uma
coima de dois milhões de markkas finlandesas. A Ajasto recorreu desta decisão do Conselho da Concorrên-
cia para o Supremo Tribunal Administrativo (korkein hallinto-oikeus).

A Autoridade da Concorrência (Kilpailuvirasto) rejeitou, em 6 de Agosto de 1999, o novo pedido de
isenção apresentado pela Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Confederação dos
produtores agrícolas e silvícolas) relativamente a uma cooperação dos proprietários de florestas no
comércio de madeira redonda, em razão de tal colaboração não melhorar a eficácia nem ser vantajosa
para os clientes. Trata-se de um sistema de consulta no âmbito do qual os proprietários de florestas
tentavam chegar a acordos com as empresas de exploração florestal sobre as previsões de preços prévias
às negociações. A isenção emitida em 1997 pela Autoridade da Concorrência era válida até 30 de Abril
de 1999 (313). A Autoridade da Concorrência, no que diz respeito ao exame deste pedido de isenção,
trabalhou em cooperação com a Comissão Europeia. Esta última tinha dado às partes em 16 de Dezembro
de 1996, por ofício, autorização para aplicar durante cinco anos um plano relativo ao comércio da
madeira. A MTK recorreu desta decisão da Autoridade da Concorrência para o Conselho da
Concorrência.

A Autoridade da Concorrência considerou, na sua tomada de posição de 16 de Setembro de 1999 relativa
à itinerância nacional das redes de radiocomunicações móveis, que a Sonera e a Radiolinja tinham
obstruído a concorrência a nível da oferta de serviços nacionais de radiocomunicações móveis, ao fixar
um preço de itinerância nacional tão elevado que impedia um outro concorrente, a Telia, de participar
nas actividades indispensáveis no âmbito da oferta nacional de tais serviços. A Autoridade da
Concorrência encerrou o exame deste processo, na sequência da conclusão pela Telia e pela Radiolinja
de um acordo que dá à primeira a possibilidade de propor um serviço nacional de radiocomunicações
móveis.

A Autoridade da Concorrência considerou que a Helsingin Puhelin Oyj (HPY) e a Päijäthämeen
Puhelinyhdistys (PHP) cometiam um abuso de posição dominante ao aplicarem aos seus clientes tarifas
de forma discriminatória e vinculativa, excluindo assim teleoperadores concorrentes. No que diz respeito
à HPY, tratava-se da tarifação das linhas de assinantes e das ligações fixas, bem como do estabelecimento
de um nexo entre o aluguer das linhas de assinante e das linhas fixas e a aquisição de outros serviços de
telecomunicações. Pelo seu lado, a PHP abusava da sua posição ao atribuir reduções aos proprietários.
A Autoridade da Concorrência propôs ao Conselho da Concorrência que proibisse as práticas abusivas
relativas aos factos supra referidos e que aplicasse uma sanção.

No domínio dos meios de comunicação social, a Autoridade da Concorrência pediu ao Conselho da
Concorrência que proibisse a MTV Europa de aplicar na Finlândia a sua política de difusão da cadeia de
televisão por satélite MTV: Music Television, bem como as condições e taxas a ela associadas, visto tal
política de difusão penalizar injustificadamente as redes de televisão por satélite que utilizam antenas
colectivas face às redes de televisão por cabo.

A Autoridade da Concorrência propôs ao Ministério das Finanças que alterasse as disposições
finlandesas no domínio da fiscalidade automóvel para criar um regime transparente. Esta iniciativa veio
na sequência de denúncias relativas à fiscalidade automóvel apresentadas à Autoridade da Concorrência.
Este problema foi suscitado pela falta de clareza do regime fiscal aplicado aos automóveis na Finlândia
e pela discriminação fiscal entre diversas formas de empresas. O actual regime fiscal impede, além disso,
as importações paralelas de automóveis novos. Por outro lado, a Autoridade da Concorrência difundiu
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informações relativas ao direito que assiste aos proprietários de automóveis importados paralelamente
de beneficiarem de serviços oferecidos sob garantia no país de origem.

Pela primeira vez em 1999 o controlo das aquisições de empresas foi exercido na Finlândia durante um
ano completo. Neste período, a Autoridade da Concorrência interveio em cinco aquisições de empresas,
definindo as condições a respeitar. De referir a fusão no sector do açúcar entre a empresa dinamarquesa
Danisco e a empresa finlandesa Cultor. Esta intervenção justificou-se pelo desaparecimento potencial de
um concorrente do mercado finlandês; o regime comunitário do açúcar não levantou qualquer obstáculo
às medidas adoptadas pela Autoridade da Concorrência, não obstante uma forte regulamentação do
comércio neste sector.

França

1) Acordos, decisões e práticas concertadas e abusos de posição dominante

Em matéria de acordos, decisões e práticas concertadas, o Conselho da Concorrência aplicou o direito
comunitário num único caso, onde foi chamado a pronunciar-se quanto à política tarifária do grupo
Laboratoires 3 M Santé. Remetendo para o acórdão Viho do Tribunal de Justiça, o Conselho concluiu
pela ausência de infracção visto as práticas assinaladas se desenvolverem entre filiais de um mesmo
grupo (314).

Em matéria de abuso de posição dominante, o Conselho tomou várias decisões interessantes em relação
à abertura à concorrência das indústrias de redes.

O Conselho condenou a empresa Electricité de France (EDF) a pagar uma coima de 30 milhões de
francos por ter oferecido, no âmbito de contratos adjudicados para as aplicações térmicas de vários
importantes programas imobiliários parisienses, auxílios financeiros ou materiais em contrapartida de
compromissos de fornecimento exclusivo. Qualificou estas práticas de abuso de posição dominante à luz
do direito nacional, argumentando que eram susceptíveis de comprometer a abertura à concorrência
prevista na Lei de 9 de Dezembro de 1998 (315).

Por ocasião do exame de um pedido de medidas cautelares apresentado por uma empresa que explora
redes de teledifusão por cabo (NC Numéricâble), o Conselho aplicou a noção de infra-estrutura essencial
às redes de cabo das quais a France Télécom é o proprietário e o gestor técnico, considerando irrelevante
o facto de a France Télécom não ser concorrente da empresa Numéricâble no mercado da exploração
comercial destas redes nos locais em causa. Ordenou assim à France Télécom que suspendesse o
aumento da taxa imposta à Numéricâble, considerando que este aumento, em razão da sua importância
(70%) e carácter abrupto, era susceptível de ser considerado, após instrução, abrangido pelo artigo 8º da
Ordonnance de 1 de Dezembro e do artigo 82º do Tratado CE (316).

Ainda no âmbito de um pedido de medidas cautelares, apresentado por operadores de telecomunicações,
o Conselho considerou que o facto de a France Télécom oferecer uma vantagem tarifária sobre um
serviço de telefonia fixa aos assinantes de um serviço de telefonia móvel, era susceptível de constituir
um desconto abrangido pelo artigo 8º da Ordonnance de 1 de Dezembro de 1986 e pelo artigo 82º do
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Tratado CE, tendo em conta a concorrência potencial de operadores originários de outros países da
Comunidade (317).

Pode igualmente assinalar-se duas decisões emitidas pelo Tribunal de Recurso de Paris, competente
para conhecer os recursos apresentados contra as decisões do Conselho da Concorrência.

No processo Filetech (318), o Tribunal anulou a decisão do Conselho por motivos processuais.
Deliberando quanto ao fundo, no entanto, retomou a apreciação do Conselho, ao confirmar a sanção
aplicada à empresa France Télécom, com base no artigo 82º, por ter imposto para o acesso à lista
telefónica de assinantes, considerada um recurso essencial, condições de preço discriminatórias em
relação aos encargos que ela própria se atribuía para a respectiva exploração.

O Tribunal de Recurso de Paris deliberou no mesmo sentido que o Conselho no processo Télévision par
Satellite (TPS), considerando que a empresa Canal Plus tinha abusado da sua posição dominante ao
inserir, nos seus contratos de pré-aquisição de direitos exclusivos de difusão de filmes franceses recentes,
cláusulas que proíbem os produtores de ceder a outros operadores os direitos de difusão por um canal
de pagamento por visualização antes e durante o período de exclusividade para a difusão por assinatura.
O Tribunal validou assim a análise do Conselho, que tinha definido como mercados relevantes o mercado
da televisão por assinatura, independentemente do seu modo de transmissão (hertziano, cabografado ou
satélite) ou de comercialização (assinatura ou pagamento por visualização) e o mercado dos direitos de
difusão de filmes franceses recentes para a televisão por assinatura (319).

No que se refere aos processos iniciados em 1999, os mais interessantes são os acordos de criação de
uma central de compra comum celebrados entre certas insígnias da grande distribuição que o Ministro
responsável pela economia submeteu à apreciação do Conselho da Concorrência.

2) Operações de concentração

O artigo 9º do regulamento comunitário foi aplicado no âmbito das seguintes operações: Total/Fina,
EMC/CSME/Rock e TotalFina/Elf (cuja instrução não estava terminada no final de 1999).

A concentração EMC/CSME/Rock referia-se à criação de uma empresa comum activa em França nos
mercados locais do sal para a eliminação da neve pela Compagnie des Salins du Midi et des Salines de
l’Est (CSME) e pela Entreprise Minière et Chimique (EMC) para responder à diminuição de capacidade
desta última causada pelo encerramento previsto das minas de potassa. A operação foi autorizada em 1
de Setembro pelo Ministro da Economia, Finanças e Indústria na sequência de compromissos
substanciais apresentados pelas partes: cessão de um importante número de depósitos, termo da
comercialização de uma marca num dos segmentos de mercado e, para contribuir para o acesso aos
mercados, disponibilização de reservas de segurança que devem permitir a terceiros diminuir os seus
custos aquando da apresentação de propostas no âmbito de concursos.

Na operação Total/Fina, o mercado local do armazenamento de produtos petrolíferos na região de Port-
la-Nouvelle tinha sido remetido às Autoridades francesas. O Ministro autorizou a concentração em razão
dos compromissos oferecidos pelas empresas: cessão de um depósito, proposta de formalização por
contrato dos clientes spot e abertura parcial do depósito fechado de Sète.
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No caso das operações controladas em França, 1999 foi marcado pela proibição da aquisição da Orangina
pela Coca-Cola, que tinha apresentado um novo projecto acompanhado de compromissos destinados a
sanar os problemas de concorrência levantados por ocasião de uma anterior decisão de recusa em 1998.
A Coca-Cola propunha essencialmente a concessão a um terceiro independente de uma licença exclusiva
de 10 anos para a comercialização de Orangina no mercado «fora do domicílio». O Ministro da
Economia, de acordo com o Conselho da Concorrência, considerou que tal sistema conduziria a uma
coordenação de comportamentos, necessária para permitir o desenvolvimento da Orangina no mercado
«fora do domicílio» e, por conseguinte, para manter uma concorrência efectiva neste mercado, mas
prejudicial ao livre jogo da concorrência. Face à impossibilidade de chegar a compromissos para resolver
esta situação contraditória, o Ministro decidiu proibir a operação. Este processo ilustra a dificuldade que
existe em partilhar a propriedade ou a exploração de uma marca num mesmo território. Trata-se do
primeiro caso de aplicação directa em direito francês do conceito de posição dominante colectiva.

Itália

No que diz respeito à aplicação das regras comunitárias da concorrência pela Autoridade da
Concorrência em 1999, esta encerrou um processo (Unapace/ENEL) iniciado nos termos do artigo 82º,
estando ainda a decorrer um segundo processo, iniciado em Novembro de 1998, por alegadas violações
dos artigos 81º e 82º (Consorzio industrie fiammiferi). Dois outros processos foram iniciados em 1999
(Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — Tarifas dos serviços de assistência em escala), em conformidade
com as regras comunitárias da concorrência.

No que diz respeito ao processo encerrado, a Autoridade considerou que a Enel tinha violado o
artigo 82º, ao adoptar comportamentos susceptíveis de limitarem o acesso dos concorrentes nacionais e
comunitários ao mercado do fornecimento de energia eléctrica. Durante este inquérito, a Autoridade
estabeleceu a existência de duas cláusulas restritivas da concorrência nos contratos plurianuais de
fornecimento de energia eléctrica concluídos em 1998 entre a Enel e importantes clientes consumidores
de energia susceptíveis, em conformidade com a Directiva 96/92/CE, de adquirirem livremente energia
eléctrica junto de outros produtores que não a Enel (os denominados «clientes elegíveis»). Mais
precisamente, uma primeira cláusula previa uma prorrogação da relação de fornecimento exclusivo de
energia eléctrica pela Enel, enquanto uma segunda cláusula atribuía a esta última um direito de
preferência no caso de o cliente receber ofertas mais vantajosas por parte de concorrentes (a denominada
«cláusula inglesa»). A prorrogação da relação de fornecimento exclusivo, cuja duração passava de um
ano para três anos no mínimo, teria permitido à Enel ligar-se aos clientes elegíveis, mesmo após a entrada
em vigor do novo regime regulamentar. Esta restrição adquiria uma importância específica na óptica das
consequências decorrentes da cláusula de preferência a favor da Enel, uma vez que, ao eliminar qualquer
interesse à apresentação de ofertas mais vantajosas, era susceptível de comprometer e limitar a entrada
de novos concorrentes no mercado nacional do fornecimento de energia eléctrica. Durante o
procedimento, a Enel alterou as condições em que cada cliente podia rescindir o contrato de
fornecimento, suprimindo a cláusula relativa ao direito de preferência e permitindo aos clientes elegíveis:
a) rescindirem unilateralmente o contrato de fornecimento durante doze meses o período seguinte à data
em que lhes tenha sido reconhecido o estatuto de clientes elegíveis, como aliás se prevê numa decisão
da Autoridade responsável pela energia eléctrica e pelo gás; b) solicitarem, uma vez decorrido o prazo
de 12 meses acima referido, a renegociação do contrato em caso de alterações tarifárias ou legislativas.
A Autoridade da Concorrência considerou que as alterações introduzidas pela Enel nas condições
contratuais para o fornecimento de energia eléctrica eram suficientes para eliminar as distorções da
concorrência decorrentes da anterior formulação.

No que diz respeito aos três procedimentos em curso, o processo Consorzio industrie fiammiferi refere-
se a eventuais violações do nº 1 do artigo 81º e do artigo 82º no mercado da produção e da
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comercialização por grosso de fósforos em Itália. Foi sobretudo analisada a presumível coordenação das
políticas comerciais das empresas italianas produtoras de fósforos, bem como os comportamentos
susceptíveis de limitarem o acesso ao mercado por parte de produtores concorrentes nacionais e
comunitários. Em Março de 1999, a Autoridade da Concorrência decidiu proceder a um inquérito
adicional relativo às relações comerciais entre o Consorzio industrie fiammiferi e a empresa Swedish
Match SA, principal produtor europeu de fósforos, a fim de verificar se foi efectivamente aplicado um
acordo destinado a fixar previamente quotas de mercado para a venda de fósforos em Itália.

O procedimento relativo às empresas Stream e Telepiù, iniciado em Março de 1999, tem por objecto
verificar a eventual existência de violações das regras comunitárias da concorrência nos mercados
nacionais de televisão por assinatura, dos direitos desportivos com transmissão codificada e dos direitos
cinematográficos com transmissão codificada. Estas violações poderiam nomeadamente decorrer de
contratos de exclusividade a longo prazo para a aquisição dos direitos relativos aos jogos de futebol e
aos filmes codificados concluídos pela Telepiù com as principais equipas de futebol e os maiores
produtores italianos e americanos de filmes, bem como do contrato de distribuição exclusiva concluído
entre a Telepiù e a Stream para a repartição dos programas transmitidos por cabo e por satélite. Por fim,
o terceiro procedimento, Aeroporti di Roma — Tarifas dos serviços de assistência em escala, iniciado
em Novembro de 1999, refere-se a uma alegada violação do artigo 82º pela empresa Aeroporti di Roma,
concessionária da gestão do sistema aeroportuário da cidade de Roma, nos mercados da gestão das infra-
estruturas e serviços de assistência em escala do principal aeroporto de Roma (Roma-Fiumicino). Mais
precisamente, os comportamentos relativamente aos quais o inquérito incide consistiam numa alteração
das tarifas relativas ao serviço de assistência no solo através da adopção de um novo sistema de
descontos de «fidelidade» associado a descontos de quantidade e na criação de obstáculos à
autoprodução e às actividades de empresas que são concorrentes efectivos e potenciais.

No que se refere à aplicação das regras nacionais de concorrência que apresentam um interesse
comunitário, importa assinalar que, em Julho de 1999, a Autoridade da Concorrência encerrou um
procedimento destinado a verificar eventuais violações da proibição de um acordo restritivo da
concorrência pela Lega Nazionale Professionisti (LNP), uma associação de carácter privado na qual se
encontram filiadas 38 sociedades de futebol participantes no campeonato das equipas de 1ª e 2ª divisões.
O regulamento da Liga de futebol previa a atribuição exclusiva à LNP, pelas sociedades, da gestão dos
direitos de retransmissão televisiva com e sem codificação relativos aos jogos do campeonato e da Taça
da Itália. Até à época 1998-1999, a LNP vendeu colectivamente os direitos de retransmissão televisiva
com e sem codificação relativamente ao campeonato da 1ª e 2ª divisões e à Taça de Itália. A fim de
avaliar o carácter restritivo da venda colectiva dos direitos pela Liga, considerou-se necessário
estabelecer uma distinção entre os três produtos objecto da venda: os direitos de retransmissão não
codificada dos grandes momentos dos jogos do campeonato de futebol da 1ª e 2ª divisões, os direitos
sobre os jogos do campeonato da 1ª e 2ª divisões e os direitos relativos aos jogos da Taça de Itália. De
acordo com a Autoridade da Concorrência, a venda centralizada dos grandes momentos dos jogos
justifica-se em termos económicos pelos custos elevados ligados à venda individual destes direitos. Por
conseguinte, não se considerou a venda colectiva restritiva na acepção da Lei n° 287/90, na medida em
que se afigurava constituir a única forma possível de comercialização do produto. Os direitos de
retransmissão codificada dos jogos de campeonato da 1ª e 2ª divisões constituem, em contrapartida,
produtos que podem ser vendidos individualmente pelas sociedades de futebol e adquiridos
separadamente pelas empresas de televisão, na medida em que não existe qualquer razão para pensar
que, sem essa venda colectiva, as empresas de televisão não estariam interessadas na aquisição destes
direitos. A venda centralizada destes produtos foi, por conseguinte, considerada um acordo restritivo da
concorrência. Por fim, a venda centralizada dos direitos relativos à Taça de Itália foi também considerada
susceptível de alterar o funcionamento do mercado. No entanto, foram tomados em consideração os
custos elevados das transacções e a incerteza associada, para as empresas de televisão, à aquisição de
direitos cujos titulares só são conhecidos muito pouco tempo antes do acontecimento em causa (uma vez
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conhecidas as equipas qualificadas para a eliminatória seguinte). Tendo em conta estas considerações e
o facto de a Liga ter introduzido algumas alterações no seu regulamento imediatamente após o início do
processo, a negociação centralizada dos direitos relativos à Taça de Itália, unicamente nos casos em que
existe eliminação directa, foi considerada susceptível de beneficiar da isenção prevista no artigo 4º da
Lei n° 287/90.

Um outro caso susceptível de ter interesse comunitário é o procedimento encerrado pela Autoridade da
Concorrência em Dezembro de 1999, que se referia às empresas controladas pela Coca-Cola activas em
Itália, bem como certas empresas de engarrafamento independentes que operam na Itália meridional e
nas ilhas. O procedimento tinha estabelecido a existência de uma série de comportamentos abusivos
destinados a dificultar o acesso de produtores concorrentes de bebidas não alcoólicas à distribuição por
grosso, à distribuição a retalho moderna e ao sector da restauração. A Autoridade tinha nomeadamente
considerado que a concessão de reduções e de outras vantagens a favor dos grossistas, a existência de
cláusulas de exclusividade, bem como a atribuição aos grossistas de objectivos individuais de venda
constituíam práticas abusivas. No termo do procedimento, foi aplicada à Coca-Cola uma coima de
30,6 mil milhões de liras, enquanto às duas empresas de engarrafamento foram aplicadas coimas de cerca
de 400 milhões de liras cada.

Luxemburgo

Com o objectivo de preparar a Comissão das Práticas Comerciais Restritivas (CPCR) para as novas
funções que lhe incumbirão após a entrada em vigor da reforma prevista da Lei sobre a concorrência, o
Ministro da Economia apresentou diversos casos à apreciação desta Comissão. Os dois casos mais
interessantes que lhe foram apresentados referem-se ao sector das telecomunicações e aos serviços de
pagamento na restauração («cheques-refeição»).

O primeiro processo refere-se às taxas de contabilização livremente negociadas entre operadores de teleco-
municações através das quais obtêm a remuneração pelo encaminhamento de uma chamada telefónica in-
ternacional para o destinatário. As taxas de contabilização foram objecto de um inquérito preliminar da Co-
missão, a qual suspendeu o procedimento por forma a que, no âmbito da descentralização, as autoridades na-
cionais se pudessem pronunciar e tomar uma decisão nos termos da legislação nacional. O Ministro da Eco-
nomia concluiu que o inquérito efectuado não permitia concluir pela existência de uma posição dominante
no sector. O outro processo, iniciado na sequência de uma denúncia relativa às práticas relativas aos modos
de pagamento em restaurantes, foi encerrado em Maio de 1999.

Países Baixos

Realizaram-se consultas regulares a nível dos serviços entre a NMa e a Comissão no quadro da
colaboração entre esta última e os Estados-Membros a propósito da aplicação das regras da concorrência.
Estas consultas têm por objectivo, por um lado, assegurar a aplicação uniforme das regras da
concorrência e, por outro, evitar a prática que consiste em procurar a autoridade, europeia ou nacional,
mais favorável.

Estas consultas incidiram nomeadamente sobre processos nos quais a Comissão tinha dirigido às partes
um ofício de arquivamento. A concertação incidiu igualmente sobre casos de denúncias e/ou pedidos de
isenção dirigidos simultaneamente à NMa e à Comissão. Permite decidir qual será a instância
responsável em primeira mão pela instrução do processo, devendo a outra abster-se de deliberar; as
partes serão informadas. Por fim, na sequência da nova política comunitária em matéria de acordos
verticais, a NMa adiou o exame de diversos processos, por forma a evitar que uma decisão fosse anulada
aquando da entrada em vigor das novas disposições.
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Portugal

Em conformidade com a legislação nacional, o Conselho da Concorrência deliberou em 1999
relativamente a dois procedimentos de infracção nos quais estavam em causa, respectivamente, um
abuso de posição dominante por parte da empresa Tabaqueira, relativo às condições contratuais
impostas aos depositários e aos grossistas e diversas práticas restritivas relativas a um sistema de
distribuição de bebidas gasosas não alcoólicas. Nenhum destes procedimentos conduziu à aplicação de
coimas.

O Conselho da Concorrência pronunciou igualmente uma declaração de inaplicabilidade do artigo 2º do
Decreto-Lei n° 371/93 no âmbito de um procedimento de avaliação prévia relativo a um acordo assinado
entre empresas do sector farmacêutico, para efeitos da constituição de uma empresa comum.

Durante o período abrangido pelo presente relatório, a Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência
deu início a três processos de infracção por violação da legislação nacional da concorrência, nos
seguintes mercados: telecomunicações (dois procedimentos) e cartões de crédito (vendas por
correspondência).

No mesmo período, a Direcção-Geral encerrou, elaborando o relatório final correspondente, a instrução
dos processos seguintes: — Unicer — União Cervejeira, SA, no âmbito do qual examinou o sistema de
distribuição de cervejas praticado por esta empresa; — Associação da Bolsa de Valores de Lisboa
(ABVL), em que estava em causa uma prática discriminatória e um abuso de posição dominante
relacionado com a prestação de informações durante as sessões de bolsa — Lusomundo —
Audiovisuais, na qual foi examinado o sistema de distribuição de filmes da Lusomundo.

Em matéria de controlo das operações de concentração de empresas, a Direcção-Geral recebeu 67
notificações de operações de concentração nos seguintes sectores de actividade: indústria (43); comércio
(7); serviços (17). Destas operações, 57 foram autorizadas, duas delas mediante determinadas condições,
e outra foi objecto de desistência por parte da empresa interessada; as restantes encontram-se em curso
de avaliação.

Suécia

A Autoridade da Concorrência considerou que a Scandinavian Airlines System (SAS) tinha abusado por
duas vezes da sua posição dominante no mercado das linhas aéreas internas na Suécia. No primeiro caso,
o Tribunal de Comércio (Marknadsdomstolen) obrigou a SAS a pagar uma coima de 1 milhão de coroas
por infracção às regras de concorrência, por a empresa se ter recusado a assinar um acordo de interlinha
com um concorrente.

No outro caso, a Autoridade da Concorrência considerou que a aplicação pela SAS do sistema de
fidelização EuroBonus (SAS Frequente Flyer Programme) nas linhas internas infringia a legislação da
concorrência por constituir um obstáculo para outras companhias aéreas que pretendam criar ou manter
ligações aéreas internas concorrentes. A Autoridade solicitou à SAS que alterasse a aplicação do
EuroBonus a nível dos serviços internos. Após um pedido da SAS, o Tribunal de Comércio ordenou a
suspensão da execução desta decisão na pendência da sua sentença definitiva neste processo.

Num caso relativo a um acordo, a Autoridade da Concorrência considerou que as empresas Uponor AB,
AB Svenska Wavin e KWH Pipa Sverige AB, activas no sector das canalizações de plástico, tinham
cometido diversas infracções à Lei da concorrência, nomeadamente em razão de acordos relativos às
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quotas de mercado, cooperação em matéria de preços, troca de informações sobre volumes de vendas e
repartição de importantes contratos adjudicados pelas comunas no sector das condutas de água. O
objectivo prosseguido consistia em impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado das
canalizações de plástico, tendo as práticas destas três empresas permitido atingir tal resultado. O
comportamento das três empresas constituía uma grave restrição da concorrência visto ter tido por efeito
limitar ou colocar durante muito tempo sob o seu controlo o mercado das canalizações de plástico e uma
grande parte do mercado das canalizações sob pressão de polietileno. A Autoridade da Concorrência
solicitou ao Tribunal do Comércio de Estocolmo que aplicasse à Uponor, à Wavin e à KWH Pipa coimas
respectivamente de 13, 3 e 1,5 milhões de coroas.

Em Dezembro de 1999 a Autoridade da Concorrência procedeu a um inquérito nas cinco primeiras
empresas petrolíferas para recolher os elementos necessários a um relatório sobre uma coordenação
eventual das alterações de preços e reduções relativamente à gasolina, em infracção à legislação sueca
de concorrência.

C — Aplicação das regras de concorrência comunitárias pelos tribunais
dos Estados-Membros

Apenas as autoridades de concorrência de sete Estados-Membros (Alemanha, Bélgica, Finlândia, França,
Itália, Países Baixos e Reino Unido) assinalaram decisões dos seus tribunais de aplicação das regras
comunitárias da concorrência ou colocaram questões a título prejudicial ao Tribunal de Justiça.

Nesta secção não figuram os acórdãos proferidos pelos tribunais encarregados de apreciar a legalidade
das decisões das autoridades nacionais de concorrência. Estes acórdãos foram referidos na secção
anterior (Aplicação das regras de concorrência da Comunidade pelas autoridades nacionais).

Alemanha

As decisões dos tribunais civis alemães em que foi aplicado o direito comunitário e que foram
comunicadas ao Serviço Federal da Concorrência são enumeradas seguidamente:

Decisões pronunciadas em 1998 e recebidas em 1999

1 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, Hamburgo

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.

2 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, Hamburgo

Beyer + Schulz oHG, Magdeburg

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.
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3 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hamburgo

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.

4 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hamburgo

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.

5 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hamburgo

Lutz John, Calbe

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.

6 Tribunal Regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hamburgo

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Contrato de distribuição de gasolina com cláusula de exclusividade de 20 anos considerado contrário
ao artigo 85º do Tratado CE: não abrangido pelo Regulamento n° 1984/83 nem, devido à repartição
dos riscos, pela Comunicação relativa aos representantes comerciais.

7 Tribunal Regional de Colónia 18.11.1998 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

O tribunal verifica que a convenção em matéria de indemnização em causa não é anticoncorrencial;
em especial, não constitui uma cláusula de exclusividade de facto ou de direito na acepção do nº 1
do artigo 85º, e não é nula por vício de forma na acepção do artigo 34º da Lei sobre a concorrência
(GWB).

8 Tribunal Regional Superior de Francoforte-sobre-o-Meno 15.12.1998 11 U(Kart)16/98 P-090/98

AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg

Fédération Internationale de l’Automobile, Paris/F.

A empresa de produção televisiva (parte requerente) não é lesada nos seus direitos pela
comercialização centralizada dos direitos televisivos sobre as corridas de automóveis pela Federação
Internacional Automóvel (parte requerida) (nº 2 do artigo 823º, BGB, artigos 85º e 86º do
Tratado CE; artigo 826º BGB, 1, 3 UWG)
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9 Tribunal Regional Superior de Francoforte-sobre-o-Meno 22.12.1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

Não há suplemento tarifário «todas as rodas» na acepção do artigo 13º GNT quando as partes
acordaram numa remuneração fixa inferior à tarifa por trajecto; de acordo com o acórdão do TJCE,
as disposições do GüKG não são contrárias ao artigo 85º do Tratado CE.

Sentenças pronunciadas e transmitidas ao Serviço Federal da Concorrência em 1999

1 Tribunal Regional de Francoforte-sobre-o-Meno 6.1.1999 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/E.

Nulidade do contrato de franquia das partes por vício de forma; Não aplicabilidade do regulamento
sobre as franquias (artigo 34º GWB (antiga versão); Regulamento CE n° 4087/88)

2 Tribunal Regional de Dusseldórfia 6.1.1999 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

A fixação em comum de montantes fixos para as preparações à base de morfina pelas federações de
caixas de seguro de doença legais na acepção do nº 3 do artigo 35º, SGB, conjugado com o
artigo 213º SGB V é contrária ao artigo 85º do Tratado CE (medidas provisórias).

3 Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia 19.1.1999 U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DOM Brauerei GmbH, Köln

Um contrato de fornecimento de cerveja que contém um acordo de exclusividade e de aquisições
mínimas é, em princípio, válido, mas a obrigação estrita de pagar um montante compensatório fixo
é contrária às boas práticas (artigo 34º GWB (antiga versão) e artigo 85º do Tratado CE,
artigo 138º BGB).

4 Tribunal Regional de Dusseldórfia 19.1.1999 4 O 114/98 P-140/98

New York Blood Center, Inc.; New York/USA

1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.

O contrato de licença de patente não é abrangido pelo TT-GVO, a nulidade eventual da disposição
em matéria de fim de validade não provoca a nulidade do contrato no seu conjunto; a forma escrita
é respeitada (artigos 34º, 20 GWB (antiga versão) VO 240/96; artigo 85º do Tratado CE; artigo 20º
SchweizOR).

5 Tribunal Regional de Mayence 22.1.1999 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Apresentação ao TJCE de uma questão sobre a compatibilidade com o direito comunitário da
cobrança de uma tarifa interna pelos Correios (parte requerente) num caso limite de repostagem
imaterial (artigos 25º WPV, 59º e seg., 30º e seg., 90º, 86º CE).
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6 Tribunal Regional Superior de Celle 24.2.1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Münster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Não é possível exigir à seguradora que renuncie à liquidação com base nas suas próprias tarifas
relativamente a automóveis de substituição (artigos 1º e 3º UWG; nº 1 do artigo 25º, nº 2 do
artigo 26º; nº 1 do artigo 35º GWB (antiga versão), artigo 85º do Tratado CE, artigo 823º BGB,
artigo 240º StGB).

7 Tribunal Regional Superior de Hamburgo 31.3.1999 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

O sistema de distribuição vertical da parte requerida era efectivo, sem excepção e aplicado realmente
(artigo 1º UWG, artigo 34º GWB (antiga versão), nº 1 do artigo 85º do Tratado CE, nº 1 do artigo 20º,
GWB; decisão sobre os custos em conformidade com o artigo 91º a ZPO).

8 Tribunal Regional de Traunstein 31.3.1999 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

A cláusula de não-concorrência nos três anos subsequentes à partida da parte requerente, sócia da
parte requerida, não é contrária ao artigo 1º GWB ou ao ex-artigo 85º do Tratado CE, porque o efeito
sensível não é demonstrado (procedimento de urgência no âmbito de um «Urkundsprozeß»).

9 Tribunal Regional de Dusseldórfia 28.4.1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse

O acordo entre federações de caixas de seguro de doença legais e os farmacêuticos sobre os preços
de compra de fórmulas de medicamentos citostáticos não limita a concorrência (nº 2 do artigo 823º,
artigo 1004º BGB, nº 1 do ex-artigo 85º do Tratado CE, artigo 1º UWG). 

10 Tribunal Regional Superior de Francoforte 18.5.1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99

Klaus Zimber Inh. D. Parfümerie und Mode Zimber, Lahr

Eurocos Cosmetic GmbH, Groß-Gerau

Não há direito a indemnização por não entrega (nomeadamente) porque a parte requerente, ao
revender os produtos a distribuidores não autorizados, não respeitou as obrigações que decorrem do
contrato de depósito (nº 2 do artigo 26º GWB (antiga versão), ex-artigo 85º do Tratado CE).

11 Tribunal Regional Superior de Munique 20.5.1999 U (K) 3915/98 P-119/97

Agip Dt AG u. weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges., Munique

Flughafen München GmbH, Munique

A parte requerente não pode reclamar o direito de prestar serviços de abastecimento de querosene
ao aeroporto de Munique nem uma indemnização em razão da escolha incorrecta dos prestadores de
serviços autorizados (artigo 86º do Tratado CE, Directiva 96/97/CE, artigos 20º, 33º GWB). 
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12 Tribunal Regional de Dusseldórfia 26.5.1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

A Dt Post AG tem direito ao pagamento da remuneração interna pela distribuição de correio do
estabelecimento alemão da parte requerida entregue na Dinamarca; o artigo 25º UPU não viola o
direito comunitário.

13 Tribunal Regional de Dusseldórfia 26.6.1999 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

A parte requerente pode exigir à requerida o direito de porte interno relativamente aos seus envios
de correio produzidos e entregues nos Países Baixos e dirigidos a destinatários alemães
(artigo 25º UPU 19989, ex-artigos 59º e 86º do Tratado CE).

14 Tribunal Regional de Munique I 30.6.1999 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

Não é possível impedir a publicação de directivas da Comissão federal para os médicos e as caixas
de seguro de doença que excluam o direito de prescrever certas categorias de medicamentos
(artigo 1º UWG, artigos 81º e 82º do Tratado CE, medidas provisórias).

15 Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia 27.7.1999 U (Kart) 33/98 P-97/97

Gödecke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

A adaptação de montantes fixos para os medicamentos pelas federações de caixas de seguro de
doença legais viola o direito europeu da concorrência (nº 1 do artigo 81º, nº 2 do artigo 86º do
Tratado CE, nº 2 do artigo 823º, artigo 1004º BGB).

16 Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia 27.7.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u. Klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

A adaptação de montantes fixos para os medicamentos pelas federações de caixas de seguro de
doença legais viola o direito europeu da concorrência (nº 1 do artigo 81º, nº 2 do artigo 86º do
Tratado CE, nº 2 do artigo 823º, artigo 1004º BGB).

17 Tribunal Regional de Dusseldórfia 28.7.1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Na ausência de urgência, são descabidas medidas provisórias destinadas a impedir a publicação de
orientações da parte requerida que impeçam a prescrição de certos produtos da parte requerente
quando a primeira tenha renunciado a essa publicação (artigo 1º UWG, ex-artigos 85º e 86º do
Tratado CE, artigos 1º, 19º; nº 1 do 20º; nº 1 a 3 do artigo 21º, artigo 33º GWB).
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18 Tribunal Regional de Dusseldórfia 28.7.1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Na ausência de urgência, são descabidas medidas provisórias destinadas a impedir a publicação de
orientações da parte requerida que impeçam a prescrição de certos produtos da parte requerente
quando a primeira tenha renunciado a essa publicação (artigo 1º UWG, ex-artigos 85º e 86º do
Tratado CE, artigos 1º, 19º; nº 1 do 20º; nº 1 a 3 do artigo 21º, artigo 33º GWB).

19 Tribunal Regional de Dusseldórfia 28.7.1999 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen, Köln

Na ausência de urgência, são descabidas medidas provisórias destinadas a impedir a publicação de
orientações da parte requerida que impeçam a prescrição de certos produtos da parte requerente
quando a primeira tenha renunciado a essa publicação (artigo 1º UWG, ex-artigos 85º e 86º do
Tratado CE, artigos 1º, 19º; nº 1 do 20º; nº 1 a 3 do artigo 21º, artigo 33º GWB).

20 Tribunal Regional Superior de Colónia 3.8.1999 4 U 60/98 P-196/99

Auto Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Nulidade de um contrato de distribuição exclusiva por infracção ao Regulamento n° 1495/95; a
invocação da nulidade do contrato após a rescisão efectiva (renovado) pelo requerido não constitui
um abuso de confiança.

21 Tribunal Regional de Dusseldórfia 4.8.1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

A parte requerida não tem de oferecer aos clientes da sua rede C o desvio gratuito das chamadas
não só no que se refere à sua rede DI, mas também à rede D2 da parte requerente (ex-artigo 86º do
Tratado CE; nº 4 do artigo 19º, n° s 4, 20 do artigo 33º GWB, medidas provisórias).

22 Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia 26.8.1999 U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

A fixação em comum de montantes fixos para as preparações à base de morfina por parte das
federações de caixas de seguro de doença legais na acepção do nº 3 do artigo 35º, SGB, conjugado
com o artigo 213º SGB V é contrária ao artigo 85º do Tratado CE (medidas provisórias)..

23 Tribunal Regional de Dusseldórfia 31.8.1999 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

Um litígio relativo à fixação de montantes fixos para os produtos para incontinentes na acepção do
nº 3 do artigo 35º SGB, em violação dos ex-artigos 85º e 86º do Tratado CE é da competência de
um tribunal civil (artigos 17º-A GVG, nº 2 do artigo 51º SGG, nº 1 do artigo 87º GWB). 
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24 Tribunal Regional Superior de Dusseldórfia 28.9.1999 U (Kart) 16/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen

O acordo entre federações de caixas de seguro de doença legais e os farmacêuticos relativo aos
preços de compra de fórmulas de medicamentos citostáticos não limita a concorrência (nº 2 do
artigo 823º, artigo 1004º BGB, nº 1 do ex-artigo 85º do Tratado CE, artigo 1º UWG).

25 Tribunal Regional Superior de Munique 21.10.1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weißenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

A cláusula de não-concorrência nos três anos subsequentes à partida da parte requerente, sócia da
parte requerida, não é contrária ao artigo 1º GWB ou ao ex-artigo 85º do Tratado CE, porque o efeito
sensível não é demonstrado (procedimento de urgência «Urkundsprozeß»).

26 Tribunal Regional de Dusseldórfia 27.10.1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

A parte requerente tem direito ao pagamento das despesas de porte interno relativamente aos envios
da parte requerida entregues no estrangeiro para repostagem imaterial (artigo 25º UPU, 1989, ex-
artigos 59º e 86º do Tratado CE).

Bélgica

Em 7 de Maio de 1999, o Tribunal de Cassação pronunciou um acórdão importante relativo ao sector
das profissões liberais, mais precisamente, aos farmacêuticos. O Tribunal estabeleceu que, mesmo se não
são comerciantes na acepção do artigo 1º do Código Comercial e desempenham uma função social, os
farmacêuticos exercem uma actividade que tem por objecto a troca de bens e de serviços. Prosseguem,
com carácter duradouro, um objectivo económico e são geralmente empresas na acepção do artigo 1º da
Lei belga da concorrência.

Finlândia

Não existem na Finlândia estatísticas relativas aos casos de aplicação pelos tribunais nacionais das regras
de concorrência comunitária e, tanto quanto é do nosso conhecimento, não foi pronunciado qualquer
acórdão importante.

O Käräjäoikeus (alioikeus) (tribunal de primeira instância) de Tampere apresentou ao Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias uma questão a título prejudicial relativa à aplicabilidade do nº 1 do artigo
81º a um contrato de comercialização e de colaboração concluído por um fornecedor e relativo à
exploração de uma estação de serviço, nos termos do qual esta deve comprar e vender nas suas
instalações unicamente certos produtos petrolíferos e produtos especializados (320).
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(320) Caso C-214/99 Neste Markkinointi Oy contre Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Anna-Kaisa Jukkola e Jari
Jukkola.



França

O Conselho de Estado confirmou a sua jurisprudência sobre a inclusão das regras de concorrência no
conjunto de normas de que os tribunais administrativos são garantes da legalidade. Ao pronunciar-se
sobre convenções de ocupação do domínio público celebradas pelo estabelecimento público Aéroports
de Paris, o Conselho de Estado solicitou o parecer, antes de se pronunciar quanto à questão de direito,
do Conselho da Concorrência a fim de recolher «todos os elementos de apreciação» susceptíveis de
permitir determinar se os actos em causa eram uma manifestação de um abuso de posição dominante na
acepção do artigo 8º da Ordonnance de 1 de Dezembro de 1986. (321)

No seu acórdão de 9 de Abril de 1999 que confirma a proibição da concentração Coca-Cola/Orangina
de 17 de Setembro de 1998, o Conselho de Estado inspirou-se em grande medida nas decisões
comunitárias, nomeadamente na apreciação dos mercados relevantes e do efeito de carteira.

Num acórdão de 6 de Abril de 1999, o Tribunal de Cassação confirmou a validade, à luz do artigo 81º e do
Regulamento de isenção n° 4087/88, de uma obrigação de não-concorrência imposta por um franqueador
(no caso, a Phildar, que proíbe aos seus franqueados a venda de produtos concorrentes), considerada indis-
pensável à preservação da identidade da rede, bem como à homogeneidade da imagem de marca «tendo em
conta o domínio de actividade em causa e a natureza dos produtos vendidos «(lãs e artigos têxteis).

Itália

a) Decisões dos tribunais nacionais

Tribunal de Monza, acórdão de 23 de Fevereiro de 1999: o juiz declarou ilegal o cálculo de juros devidos
pelos clientes aos bancos em conformidade com a cláusula de capitalização trimestral, visto que,
designadamente, as regras uniformes previstas pela Associação bancária italiana para impor aos bancos
a capitalização trimestral são contrárias ao artigo 81º.

b) Reenvios a título prejudicial

Entre as decisões de reenvio ao Tribunal de Justiça em virtude do artigo 234º, pode assinalar-se o reenvio
prejudicial do juiz de primeira instância de Pinerolo relativo à aplicabilidade dos nºs 1 e 3 do artigo 81º
à fixação de honorários mínimos e máximos dos advogados pelo Conselho Nacional da Ordem.

Países Baixos

Os tribunais jurisdicionais neerlandeses aplicaram o direito comunitário da concorrência nas decisões
referidas infra. É conveniente notar que, mesmo quando aplicam a Lei neerlandesa sobre a concorrência,
os juízes neerlandeses interpretam, na realidade, os artigos 81º e 82º, já que esta lei foi elaborada tendo
por modelo as regras de concorrência comunitária.

— Presidente do tribunal de Groningue (Rechtbank Groningen), 28 de Janeiro de 1999, Volvo
Nederland/Autobedrijf W.F. Nijburg

Procedimento de urgência, Regulamento n° 1475/95; um novo acordo de distribuição de dois anos é
considerado contrário ao artigo 5.2.2 do Regulamento; a disposição relativa à duração não implica con-
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(321) Acórdão de Secção - empresa EDA - 26 de Março de 1999



tudo a sua nulidade, visto ter por objecto aplicar ao distribuidor, que dispunha já há muito tempo de um
contrato, as mesmas disposições contratuais que as aplicadas relativamente a outros distribuidores
aquando da entrada em vigor do regulamento. A protecção assegurada pelo regulamento aos distribui-
dores em relação a contratos de duração (demasiado) curta não fica por conseguinte comprometida.

— Tribunal de Cassação (Hoge Raad), 29 de Janeiro de 1999, Zuivelcoöperatie Campina Melkunie/De
Bie e.a.

O Tribunal de Cassação rejeita o recurso contra um acórdão do Tribunal de Recurso de Bois-le-Duc que
declara a nulidade de um regime de abandono de uma cooperativa que, conjugado com uma obrigação
de fornecimento exclusiva, tinha não somente por efeito, mas também por objecto, limitar a concorrên-
cia em detrimento dos compradores e que, além disso, se tivesse sido notificado à Comissão não teria po-
dido muito provavelmente beneficiar de uma isenção em virtude do nº 3 do artigo 81º.

— Tribunal de Recurso de Hertogenbosch (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch), 15 de Fevereiro de 1999,
Thijm/Diesel Benelux

Medidas cautelares; sector do vestuário; O Tribunal não verificou uma infracção ao nº 1 do artigo
81º, visto não ter sido demonstrada a existência de uma proibição de revenda; considerou não
existirem razões para impedir um fornecedor de aplicar um sistema de distribuição que compreende,
para além de elementos qualitativos, elementos quantitativos; o Tribunal considerou que o sistema
não era contrário ao artigo 82º porque não se pode considerar que a Diesel Benelux ocupa uma
posição dominante em qualquer segmento importante do mercado (jeans de luxo e moda/vestuário
desportivo ou conjuntos de jeans e vestuário desportivo).

— Tribunal de Recurso de Amesterdão (Gerechtshof Amsterdam), 15 de Abril de 1999, Heineken/PSE
Belgium

Medidas cautelares, cláusula de não-concorrência; não influência sensível (susceptível de limitar a con-
corrência) no mercado da organização de manifestações; trata-se com efeito de um número muito pe-
queno de manifestações que se desenrolam nos Países Baixos e na União Europeia, enquanto a cláusula
contém, além disso, uma limitação da concorrência de duração limitada e numa região determinada.

— Tribunal de Roterdão (Rechtbank Roterdão), 9 de Setembro de 1999, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

Litígio relativo à propriedade de diferentes tipos de direitos no que se refere a competições de
futebol; a KNVB deve ser considerada uma associação de empresas na acepção do nº 1 do artigo
81º; as disposições estatutárias da KNVB em causa afectam negativamente a concorrência no
mercado neerlandês, bem como as trocas económicas entre Estados-Membros, já que a KNVB é a
única federação de futebol em que participam todos os clubes da divisão de honra.

— Tribunal de Recurso de Haia (Gerechtshof’ s-Gravenhage), 30 de Setembro de 1999, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen

Medidas cautelares; um organismo de seguro de cuidados de saúde pode ser considerado, neste caso,
uma empresa na acepção do nº 1 do artigo 81º, já que, quando propõe os seguros complementares
em causa, não age no âmbito da execução da sua missão legal.

— Tribunal de Cassação (Hoge Raad), 15 de Outubro de 1999, Driessen/Benegas

Recurso em cassação, contrato de compra exclusiva; o nº 1 do artigo 85º é aplicável aos acordos
entre empresas; o facto de o comprador de gás não o revender mas o consumir ele próprio não exclui
de forma alguma que este comprador seja uma empresa na acepção do nº 1 do artigo 85º.
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Reino Unido

Assinalam-se diversos casos relativos a compras vinculadas de cerveja. No caso Passmore c Moreland
plc, o Tribunal de Recurso estabeleceu que o contrato de compra em questão deixou de infringir o nº 1
do artigo 81º com a transferência da propriedade do estabelecimento da Inntrepreneur para a Moreland
plc, uma empresa mais pequena. Noutros casos — Trent Taverns Ltd c Sykes, Caminhante Cain Ltd e
Ind Coope Ltd c McCaughey, Inntrepreneur c Langton e Inntrepreneur c Birch e outros —, os
empresários, que alegavam que os acordos em questão eram abrangidos pelo nº 1 do artigo 81º, sendo,
por conseguinte, nulos, viram a sua pretensão rejeitada. Embora no processo Trent Taverns, o Tribunal
de Recurso não ter considerado conveniente aceder ao pedido do requerente no sentido de apresentar o
caso ao Tribunal de Justiça ao abrigo do artigo 234º, no processo Coragem Ltd c Crehan apresentou a
este Tribunal a questão de saber se uma parte num acordo proibido tem direito a uma indemnização.

D — Aplicação da Comunicação de 1993 relativa à cooperação entre a
Comissão e os tribunais nacionais

Em 1999, a Direcção-Geral da Concorrência da Comissão respondeu a cinco pedidos de tribunais dos
Estados-Membros em conformidade com a Comunicação de 1993.

Quatro destes pedidos emanavam de tribunais espanhóis e referiam-se a contratos relativos a estações
de serviço. Só um, o primeiro, levantava uma questão jurídica.

Em 18 de Março de 1999, o Director competente respondeu a um pedido do Presidente da Sala do
contencioso-administrativo da Audiência Nacional (sexta secção) espanhola de 4 de Novembro de 1998.
Neste pedido, o tribunal espanhol pretendia que a Direcção-Geral da Concorrência analisasse à luz do
direito comunitário da concorrência, e mais particularmente do Regulamento (CEE) 1984/83, um
contrato de longa duração de fornecimento exclusivo de carburantes e combustíveis entre um operador
petrolífero e o proprietário de uma estação de serviço. Este pedido foi formulado no âmbito de um
recurso interposto pelo proprietário da estação de serviço contra uma decisão do Tribunal de Defesa da
Concorrência que confirmava uma resolução da Direcção-Geral de defesa da concorrência do Ministério
da Economia espanhol que declarava que o contrato litigioso era conforme com o direito comunitário e
com o direito espanhol da concorrência. Na sua resposta, o Director formulou considerações gerais sobre
aspectos do direito comunitário da concorrência referidos no pedido: por um lado, a distinção entre
representante comercial e revendedor na acepção do direito comunitário da concorrência, tendo em conta
nomeadamente a Comunicação da Comissão de 1962 relativa aos contratos de representação exclusiva
concluídos com representantes comerciais e, por outro lado, a interpretação do artigo 12º do
Regulamento (CEE) 1984/83 relativo à duração máxima das obrigações de compra exclusiva a fim de
poder beneficiar de uma isenção por categoria.

Em 21 de Junho de 1999, o Tribunal de Primeira Instância n° 39 de Madrid solicitou à Direcção-Geral
da Concorrência uma cópia certificada da carta de 18 de Março, citada no parágrafo precedente. O litígio
submetido a este tribunal civil opunha o operador petrolífero e o proprietário da estação de serviço partes
no contrato na origem do processo anterior. O Director competente respondeu ao Tribunal em 15 de
Julho de 1999 enviando uma cópia do documento pedido.

Um outro tribunal civil espanhol, o Tribunal de Primeira Instância n°38 de Barcelona, pediu em 31 de
Maio de 1999 à Direcção-Geral da Concorrência que certificasse a autenticidade de um ofício de
arquivamento que tinha enviado anteriormente a um operador petrolífero no âmbito do processo
IV.33.503 (ver § 226 dos XXIII Relatório sobre a Política de Concorrência (1993), página 386 do XXIV
Relatório sobre a Política de Concorrência (1994) e o comunicado de imprensa da Comissão de 30 de
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Junho de 1994, de IP/94/596). O Director competente confirmou a este tribunal a autenticidade da carta
de 23 de Junho de 1999.

Um pedido similar foi formulado por um outro tribunal civil espanhol em 23 de Junho de 1999: o
Tribunal de Primeira Instância n°50 de Barcelona solicitava igualmente a autenticação do ofício de
arquivamento citado no parágrafo precedente. O Director competente respondeu em 26 de Julho de 1999.

Em 18 de Maio, o Director competente respondeu ao juiz do Helsingborgs Tingsrätt que pretendia saber
quando pensava a Comissão poder tomar uma decisão no processo IV/36.568, Scandlines Sverige/Porto de
Helsingborg. Na sua resposta, o Director indicava que a Comissão tinha terminado a fase preliminar do seu
inquérito. Precisava que, se fosse enviada uma comunicação de acusações neste caso, importaria ter em con-
ta os prazos de resposta concedidos às partes em causa para apresentarem as suas observações, bem como pa-
ra a realização de uma audição. Nestas circunstâncias, era pouco provável que pudesse ser adoptada uma de-
cisão antes do quarto trimestre. Se, em contrapartida, a Comissão concluísse que a denúncia não tinha fun-
damento, deveria conceder ao seu autor um prazo para apresentação de observações relativamente a esta
apreciação, por forma a que uma eventual decisão de rejeição pudesse ser adoptada no Outono.

E — Aplicação dos artigos 81º e 82º pelas autoridades nacionais da con-
corrência

Observações preliminares

1. Esta síntese diz exclusivamente respeito à aplicação dos artigos 81º e 82º do Tratado CE por parte
das autoridades administrativas dos Estados-Membros, não incluindo, por conseguinte, os tribunais, já
que os referidos artigos, sendo de aplicação directa, podem ser aplicados por todos os tribunais dos
Estados-Membros sem excepção.

2. A sua aplicação por parte das autoridades administrativas está sujeita às limitações previstas a
favor da Comissão no artigo 84º do Tratado e no nº 3 do artigo 9º do Regulamento nº 17.
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Aplicação Base jurídica/informações complementares
Sim/Não

Áustria Não

Bélgica Sim Artigo 53º da Lei de 5.8.1991, em vigor desde 1.4.1993: quando as autorida-
des belgas têm de tomar decisões, em aplicação do artigo 84º do Tratado CE, 
sobre a admissibilidade de acordos e sobre o abuso de uma posição domi-
nante no mercado comum, a decisão é tomada pelas autoridades previstas 
nesta lei de acordo com o nº 1 do artigo 81º e com o artigo 82º do Tratado, em 
conformidade com o procedimento e as sanções previstas na mesma lei. 

Dinamarca Não Mas existe um projecto de lei de alteração da Lei da concorrência que prevê 
a possibilidade de aplicação directa das regras de concorrência do Tratado 
CE pelo Conselho da Concorrência («Konkurrencestyrelsen»).

Finlândia Não

França Sim Artigo 56º-bis (introduzido pela Lei de 2.12.1992) do Decreto de 1.12.1986. 
Nos termos deste diploma, o Ministro da Economia e os funcionários do mi-
nistério, por um lado, e o Conselho da Concorrência, por outro, têm compe-
tência para aplicar os artigos 81º e 82º de forma idêntica à que têm para apli-
car normalmente a legislação da concorrência francesa.



Conclusões

1. Em comparação com 1998, a situação não se alterou em 1999.

2. Das autoridades administrativas dos 15 Estados-Membros, 8 podem e 7 não podem aplicar
directamente os artigos 81º e 82º.

3. Os oito Estados-Membros que podem aplicar directamente estes artigos são os seguintes: Bélgica,
França, Alemanha, Grécia, Itália, Países Baixos, Portugal e Espanha. Os sete que não podem são:
Áustria, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Suécia e Reino Unido.
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Alemanha Sim Artigo 47º da GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Para 
exercer os poderes conferidos às autoridades dos Estados-Membros pelos 
artigos 84º e 85º do Tratado CE e pelos regulamentos com base no artigo 83º 
do mesmo Tratado, o «Bundeskartellamt» é competente, tal como para apli-
car a GWB.

Grécia Sim Lei nº 703/1977 relativa à protecção da livre concorrência, alterada pelo nº 3 
do artigo 13º-B da Lei nº 2296/1995: a Comissão da Concorrência e o seu se-
cretariado exercem as funções atribuídas às autoridades nacionais dos Esta-
dos-Membros pelos artigos 84º e 85º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia e pelos regulamentos com base no artigo 83º do mesmo Tratado, 
em articulação com outras disposições de habilitação para o efeito. Para 
exercer estas funções, a Comissão da Concorrência e o seu secretariado têm 
as competências que lhes são conferidas por este diploma. 

Irlanda Não

Itália Sim Nº 5 do artigo 54º da Lei comunitária de 1994: a «Autorità garante della con-
correnza» aplica o nº 1 do artigo 81º e o artigo 82º exercendo os poderes que 
lhe são conferidos pela legislação nacional em matéria de concorrência (Lei 
nº 287 de 10 de Outubro de 1990).

Luxemburgo Não

Países Sim Artigo 84º da Lei da concorrência («Mededingingswet»), de 22 de Maio de 
Baixos 1997: o Director-Geral da Concorrência («Mededingingsautoriteit») exerce 

as competências que lhe são conferidas pelos regulamentos com base no ar-
tigo 83º do Tratado CE para aplicar o nº 1 do artigo 81º e o artigo 82º do mes-
mo Tratado.

Portugal Sim Nº 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 371/93, de 29 de Outubro: compete à 
Direcção-Geral de Concorrência e Preços exercer as competências cometi-
das às autoridades dos Estados-Membros pelos regulamentos fundados no 
artigo 83º do Tratado CE.

Espanha Sim Decreto Real 295/1998, de 27 de Fevereiro, relativo à aplicação em Espanha 
do direito comunitário da concorrência: Artigo 1º: O «Tribunal de Defensa d
la Competencia» é a autoridade competente em matéria de aplicação em Es
panha do nº 1 do artigo 81º e do artigo 82º do Tratado CE. Artigo 3º: O «Servi
cio de Defensa de la Competencia» é o órgão responsávelpela instrução dos
processos de aplicação do nº 1 do artigo 81º e do artigo 82º do Tratado CE.

Suécia Não

Reino Não
Unido





VI— ESTATÍSTICAS

A — Artigos 81º, 82º e 86º do Tratado CE + artigo 65º do Tratado CECA

1. Actividades em 1999

1.1. Novos processos iniciados em 1999
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(322) Por processo «ex-officio» entende-se um processo aberto por iniciativa da Comissão.

Tipo Número de processos %

Notificações 162 42

Denúncias 149 38

Ex officio (322) 77 20

Total 388 100

Mediante decisão formal Mediante procedimento informal

Infracção ao artigo 82º, com aplicação 10 Ofícios de arquivamento (nº 1 do artigo 81º) 146
de coimas

Isenção 18 Ofícios de arquivamento (nº 3 do artigo 81º) 36

Rejeição de denúncias 34 Rejeição de denúncias 64

Não oposição 3 Encerramento administrativo 255

Infracção ao artigo 65º do Tratado CECA 0 Ofício de incompatibilidade 13

Decisão com base no artigo 86º 3

Total 68 Total 514

1.2. Processos encerrados em 1999

Processos pendentes no final do ano

1996 1997 1998 1999

Notificações 726 589 538 425

Denúncias 368 450 441 402

Ex officio 127 223 225 186

Total 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Síntese dos últimos quatro anos

2.1. Evolução do número de processos
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(323) Alterado pelo Regulamento (CE) nº 1310/97 do Conselho de 30 de Junho de 1997 (JO L 180 9.7. 1997).

Processos novos registados durante o ano

1996 1997 1998 1999

Notificações 206 221 216 162

Denúncias 159 177 192 149

Ex officio 82 101 101 77

Total 447 499 509 388

2.2. Evolução do número de processos novos

Processos encerrados durante o ano

1996 1997 1998 1999

Decisões formais 21 27 42 68

Procedimento informal 367 490 539 514

Total 388 517 581 582

2.3. Evolução do número de processos encerrados

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Operações notificadas 95 110 131 172 235 272

Notificações retiradas na primeira 6 4 5 9 5 7
fase

Notificações retiradas na segunda 0 0 1 0 4 5
fase

Número total de processos 91 109 125 142 238 270
encerrados mediante uma decisão 
formal

1. Notificações recebidas no período 1994-1999

B — Regulamento (CE) nº 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de
1989, relativo ao controlo das operações de concentração de
empresas (323)
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1996 1997 1998 1999

Nº 1, alínea a), do artigo 6º 6 4,5% 4 2,5% 6 2,5% 1 1%

Nº 1, alínea b), do artigo 6º, sem 109 91% 118 87,5% 207 87,5% 236 86%
compromissos

Nº 1, alínea c), do artigo 6º 6 4,5% 11 8,5% 12 5% 20 7,2%

Processos em que foram assumidos 0 0% 2 1,5% 12 5% 16 5,8%
compromissos na primeira fase

Total 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Decisões nos termos do artigo 6º no período 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Decisões nos termos do nº 2 do artigo 8º, 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%
com condições e obrigações

Decisões nos termos do nº 2 do artigo 8º, 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%
sem condições nem obrigações

Decisões de proibição nos termos do 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%
nº 3 do artigo 8º

Decisões nos termos do nº 4 do artigo 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%
8º em que se ordenam alienações

Total 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Decisões nos termos do artigo 8º no período 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Artigo 9º (pedido de um Estado-Membro) 4 11 4 10

Artigo 9º (reenvio total ou parcial a um 3 7 4 5
Estado-Membro)

Nº 3 do artigo 22º 1 1 0 0

Total 8 19 8 15

4. Decisões de reenvio no período 1996-1999

1996 1997 1998 1999

Nº 2 artigo 7º (prorrogação do efeito 17 36 10 0
suspensivo)

Nº 4 do artigo 7º (derrogação da 3 5 13 7
suspensão)

Total 20 41 23 7

5. Decisões nos termos do artigo 7º (suspensão de concentrações) no período 1996-1999
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Agricultura Transportes Pesca Carvão Outros Total

Auxílios notificados N 159 17 11 5 242 434 47,69%

Auxílios não NN 133 12 16 0 108 269 29,56%
notificados

Auxílios existentes E 23 2 1 0 9 35 3,85%

Início de processo C 47 17 4 0 104 172 18,90%

Total 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Processos em análise em 31.12.1999

Agricultura Transportes Pesca Carvão Outros Total

Auxílios notificados N 236 30 42 1 234 543 71,07%

Auxílios não NN 25 6 10 0 78 119 15,58%
notificados

Auxílios existentes E 0 2 0 0 2 4 0,52%

Início de processo C 25 4 0 0 69 98 12,83%

Total 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Processos tratados em 1999 em função do respectivo registo

3.1. Processos que foram objecto de uma decisão em 1999

Agricultura Transportes Pesca Carvão Outros Total

Auxílios notificados N 292 32 43 3 460 830 83,75%

Auxílios não NN 39 8 12 0 97 156 15,74%
notificados

Auxílios existentes E 0 3 0 0 2 5 0,50%

Total 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Auxílios estatais

1. Processos novos registados em 1999



29.° REL. CON. 1999

ESTATÍSTICAS 405

Agricultura Transportes Pesca Carvão Outros Total

Auxílios notificados N 236 29 40 0 213 518 72,75%

Auxílios não NN 27 3 12 0 38 80 11,24%
notificados

Auxílios existentes E 0 0 0 0 0 0 0,00%

Início de processo C 25 3 0 0 53 81 11,38%

Retirado pelo Estado- 33 0 0 0 0 33 4,63%
Membro

Total 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. Processos encerrados em 1999

Agricultura Transportes Pesca Carvão Outros Total

Sem objecções 245 32 52 1 258 588 71,01%

Decisões no Início 12 5 0 0 62 79 9,54%
âmbito do
procedimento

Positivas 13 2 0 0 28 43 5,19%

Negativas 12 1 0 0 30 43 5,19%

Condicio- 0 0 0 0 3 3 0,36%
nais

Medidas adequadas 0 2 0 0 0 2 0,24%

Outras decisões 4 0 3 0 63 70 8,45%

Total 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Decisões tomadas pela Comissão em 1999

Decisão tomada em … 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sem objecções 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Decisões no Início 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
âmbito do
procedimento

Positivas 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28

Negativas 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Condicio- 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
nais

Medidas ade- 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
quadas/Outras
decisões

Total 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Evolução 1989-1999
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Sem objecções 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Decisões no Início 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
âmbito do
procedi-
mento

Positivas 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28

Negativas 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30

Condicio- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
nais

Medidas adequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras decisões 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

Total 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Decisões por Estado-Membro



VII — ESTUDOS

Em 1999, a Direcção-Geral da Concorrência encomendou quinze estudos, dos quais dez estarão
concluídos no decurso de 2000. Dos cinco estudos terminados em 1999, três são inteiramente
confidenciais e não serão referidos no presente relatório. Foram ainda efectuados dois outros estudos
confidenciais, de que apenas se refere o título:

Estudo relativo ao serviço Duet da Belgacom no domínio da convergência
fixo-móvel
Definição do mercado no domínio da transmissão de acontecimentos
desportivos na Europa

Em 1999, foram também concluídos nove estudos encomendados no ano precedente. Destes, quatro
relativos a casos de concorrência devem permanecer confidenciais pelo que não serão referidos. Foram
ainda efectuados dois outros estudos confidenciais, de que apenas se indica o título:

Pools de co-resseguro
Incidência das consultas tarifárias sobre o nível das tarifas aéreas

Os três outros estudos concluídos em 1999 encontram-se resumidos infra.

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector
of European Union

(Poder de compra e respectivo impacte sobre a concorrência no sector da distribuição a retalho de
produtos alimentares na União Europeia)

Nos últimos vinte anos assistiu-se a uma evolução considerável do sector retalhista na maior parte dos
países desenvolvidos, com o aparecimento de novos tipos de instalações de venda a retalho, a supremacia
crescente das cadeias de estabelecimentos, o desenvolvimento de parques comerciais nas periferias e à
entrada das cidades, assim como investimentos consideráveis nas novas tecnologias e melhoria dos
aspectos logísticos. Simultaneamente, o sector presenciou o aparecimento de empresas de dimensão
desmesurada que controlam uma percentagem importante das vendas globais a retalho a nível nacional,
assim como a emergência de grupos retalhistas com actividades à escala internacional. A dimensão destes
retalhistas coloca-os, agora, na categoria das maiores empresas dos respectivos países de origem.

Embora a maior concentração do sector retalhista tenha proporcionado benefícios indiscutíveis em
termos de melhoria da eficiência e dos serviços, teme-se que possa, por outro lado, permitir que os
retalhistas exerçam mais facilmente o seu poder de mercado, tanto enquanto compradores como na sua
qualidade de vendedores. Todavia, pode argumentar-se que o poder do comprador pode ser socialmente
benéfico sempre que utilizado para contrabalançar o poder de mercado dos produtores. Neste caso, o
exercício deste poder impede os produtores de explorar plenamente a sua posição, como sucederia se o
nível de concentração do sector retalhista fosse menor. Por conseguinte, partindo do princípio de que
existe efectivamente concorrência a nível dos retalhistas, o poder de comprador dos retalhistas é
susceptível de conduzir a preços grossistas inferiores, os quais permitiriam preços mais baixos no
consumidor. Preços finais mais baixos significam maiores níveis de produção e maior bem estar social.

29.° REL. CON. 1999

ESTUDOS 407



A posição contrária defende que o poder do comprador pode, em última análise, ser nefasto em termos
de bem-estar social. Embora a curto prazo possa conduzir a uma redução dos preços, a longo prazo o
poder do comprador é susceptível de ter efeitos nocivos. No contexto dos mercados retalhistas de
produtos alimentares, poderá compelir os produtores a reduzir os investimentos em novos produtos ou
no melhoramento dos produtos já existentes, assim como conduzir à eliminação das marcas secundárias
ou enfraquecer as marcas mais importantes e ao aumento dos preços praticados pelos grossistas face aos
pequenos retalhistas, o que enfraquece ainda mais a posição destes últimos enquanto concorrentes. Por
outras palavras, o poder do comprador é susceptível de distorcer consideravelmente a concorrência, quer
a nível retalhista, quer a nível da produção.

Os efeitos líquidos de um reforço do poder do comprador são ainda em grande medida uma incógnita,
facto que deu origem a um debate quanto à abordagem política a seguir. O presente estudo incide
especificamente sobre o poder de compra dos retalhistas. Procura aplicar os novos dados económicos
para desenvolver uma matriz de análise do poder do comprador que permita determinar os efeitos
económicos líquidos em circunstâncias específicas e relativamente a determinadas manifestações
específicas desse poder do comprador. O estudo apresenta ainda um exame empírico do sector retalhista
alimentar na União Europeia.

A Parte I do relatório, estruturada em torno de quatro capítulos, examina os fundamentos teóricos e
políticos subjacentes. Após a introdução constante do Capítulo 1, o Capítulo 2 estuda e analisa as teorias
económicas referentes ao poder do comprador. Tomando esta análise como ponto de partida, o Capítulo
3 avança um conjunto de hipóteses referentes ao comprador e define um quadro estruturado para análise
dos efeitos benéficos líquidos do poder do comprador, em termos de bem-estar. Além disso, o Capítulo
4 incide sobre a definição de “poder do comprador”, assim como sobre a sua quantificação económica
e a definição do mercado relevante. Em seguida, o Capítulo 5 comenta sumariamente as actuais política
e legislação da concorrência na perspectiva do poder do comprador. Os apêndices no final do estudo
complementam esta análise com um exame circunstanciado de três aspectos-chave: a política adoptada
em matéria de concentração de retalhistas, os efeitos em termos de concorrência de alianças
transfronteiras de retalhistas e a concorrência e os efeitos, do ponto de vista do bem-estar, da utilização
da “Resposta Eficiente ao Consumidor” (ECR) e de outras actividades de parceria entre grandes
retalhistas e principais fornecedores.

A Parte II passa de uma análise teórica e política para o estudo da actual estrutura e natureza do sector
retalhista de produtos alimentares na Europa. Apresenta uma análise estatística formal do sector em toda
a União Europeia, estabelecendo uma ligação entre o debate teórico da Parte I e o estudo de casos da
Parte III. A Parte II inclui dois capítulos. O primeiro, o Capítulo 6, baseia-se nas fontes estatísticas
existentes para traçar um quadro das principais características estruturais do sector. O Capítulo 7 leva
mais longe esta análise estatística, construindo uma base de dados totalmente nova — Matriz das Quotas
de Mercado do Sector Retalhista de Produtos Alimentares na União Europeia — destinada a permitir
traçar um mapa estatístico integrado e coerente a nível interno da estrutura do sector, tanto à escala da
União Europeia como a nível nacional, e das principais empresas em actividade.

A Parte III inclui o estudo de casos referentes a quatro países representativos, a saber, França, Alemanha,
Espanha e Reino Unido. Relativamente a cada país, são analisadas as características e a evolução da
estrutura do mercado, a concorrência na perspectiva do sector retalhista, na dos próprios revendedores e
na do poder do comprador, o desenvolvimento de marcas próprias e outras especificidades do mercado.
O relatório sobre cada país contém também informações específicas sobre a produção e a distribuição
de três grupos de produtos representativos: detergentes, café (instantâneo e para torrefacção/moído) e
manteiga e produtos não butíricos para barrar (margarina), para ilustrar a natureza do fornecimento e
aquisição no sector. Os quatro casos são expostos em quatro capítulos sucessivos (8-11) e as respectivas
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conclusões, tanto em termos de comparação entre os países, como entre os produtos, constam de um
capítulo de síntese (12).

O relatório encerra com o Capítulo 13, o qual resume uma série de “factos a destacar” e retira algumas
conclusões de carácter geral sobre a situação da concorrência, bem como sobre a importância e os efeitos
do poder do comprador na distribuição a retalho de produtos alimentares na União Europeia. Os autores
consideram não existir, de momento, uma necessidade premente em desenvolver novas políticas (isto é,
para além das vigentes) para a Europa, destinadas a fazer face aos problemas específicos suscitados por
um elevado poder do comprador. Em segundo lugar, deduz-se que, embora possam apresentar
características interessantes, as leis da dependência económica desenvolvidas em alguns países europeus
podem facilmente criar incentivos perversos e ossificar a concorrência. Deste modo, no que se refere à
Comunidade, os autores consideram que a introdução de tais regulamentações não se justifica, embora
aceitem que, para alguns Estados-Membros, o contexto económico, social e político pode tornar
interessante a introdução de medidas deste tipo.

O estudo pode ser consultado em http/europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/. A
versão em papel acaba de ser publicada sob a referência ISBN 92-828-7938-0.

Viabilidade económica das plataformas audiovisuais digitais

O estudo identifica as principais componentes da demonstração de resultados e do plano de
financiamento de um serviço audiovisual digital, independentemente do suporte de difusão, e
proporciona um modelo que permite simular a evolução dos resultados de uma plataforma durante um
período de cinco anos em função de uma série de variáveis-chave.

O relatório começa por recordar alguns conceitos e princípios destinados a explicar as opções tomadas
no âmbito do estudo e define as plataformas digitais, apresentando ainda a respectiva organização
industrial.

O estudo prossegue com uma descrição da estrutura-tipo da demonstração de resultados e do plano de
financiamento, a que se segue uma análise das variáveis-chave, isto é, cada uma das rubricas das receitas
e despesas.

Por fim, o estudo apresenta os instrumentos de avaliação, incluindo explicações relativas aos cálculos
efectuados e algumas simulações, a título exemplificativo.

Conclusões do estudo

Em condições equivalentes de desenvolvimento, constata-se uma nítida desigualdade entre as diversas
formas de difusão: o satélite torna-se lucrativo a partir do terceiro ano, a difusão por ondas hertzianas a
partir do quarto e a distribuição por cabo não atinge o seu ponto de equilíbrio mesmo após cinco anos
de exploração.

À semelhança do que sucede com a demonstração dos resultados e as necessidades de financiamento, a
dimensão do mercado não altera o número de anos necessário para atingir o equilíbrio, mas influencia
o nível das perdas e das receitas e o volume das necessidades de financiamento, embora não tenha
qualquer repercussão sobre a sua duração.
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Embora as necessidades de financiamento dos operadores por satélite sejam relativamente reduzidas, são li-
geiramente superiores às do operador por ondas hertzianas. As necessidades de financiamento dos operado-
res de redes de cabo são elevadíssimas no primeiro ano, diminuindo depois e desaparecendo rapidamente.

Acompanhamento das investigações relativas à telefonia fixa-móvel iniciadas
em 1998 (324)

As importantes reduções registadas em toda a UE permitiram à Comissão encerrar as investigações sobre
as tarifas da telefonia móvel e fixa.

AComissão Europeia decidiu encerrar a investigação iniciada em toda a União Europeia (UE) sobre as tari-
fas de interconexão dos operadores fixos e móveis, após ter verificado que os preços tinham diminuído sen-
sivelmente (mais de 80% em certos casos) em reacção às referidas investigações. Para estas investigações,
lançadas em Fevereiro de 1998, a Comissão cooperou estreitamente com as autoridades nacionais responsá-
veis pela concorrência e com as autoridades reguladoras dos Estados-Membros (ARN). Após ter considera-
do satisfatórios os resultados obtidos em matéria de tarifas da telefonia fixa e móvel decorrentes das investi-
gações, a Comissão entende continuar a examinar de muito perto as condições da concorrência no âmbito de
uma investigação sectorial sobre os principais aspectos relativos às telecomunicações e, nomeadamente, so-
bre as actuais condições de itinerância («roaming») entre operadores móveis.

Depois de se ter interessado, numa primeira fase, por 45 empresas nos quinze Estados-Membros da UE,
em Julho de 1998 a Comissão decidiu ser oportuno aprofundar as investigações em catorze casos
caracterizados por uma eventual distorção das condições da concorrência (325). Estes casos repartiam-se
por três categorias:

i) Tarifas de entrega na rede fixa das chamadas provenientes da rede móvel

Casos relativos a eventuais discriminações por parte dos operadores tradicionais de telecomunicações
relativamente aos operadores da rede móvel a nível das tarifas de entrega de chamadas procedentes da
rede móvel na rede pública de telefonia. A Comissão deu início a quatro processos relativamente aos
operadores tradicionais na Alemanha, Espanha, Países Baixos e Itália;

ii) Margem aplicada pelos operadores da rede fixa relativamente às chamadas de postos fixos para a
rede móvel

Casos relativos aos montantes cobrados pelos operadores tradicionais pelas chamadas efectuadas a partir
das respectivas redes telefónicas públicas comutadas (RTPC) para as redes móveis. A Comissão deu
início a oito investigações relativas aos organismos de telecomunicações da Bélgica, Irlanda, Reino
Unido (BT), Áustria, Espanha, Países Baixos, Itália e Alemanha;

iii) Tarifas de entrega de chamadas nas redes móveis

Casos relativos às tarifas de entrega cobradas pelos operadores da rede móvel a título de encaminhamento de
chamadas nas respectivas redes. AComissão deu início, no total, a cinco investigações relativamente a cada
operador da rede móvel, em Itália (2 empresas) e na Alemanha (3 empresas).
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No que se refere aos montantes cobrados pelos operadores da rede fixa aos operadores da rede móvel pela en-
trega de chamadas procedentes de postos móveis na RTPC, os preços desceram nitidamente (quase 82 %) em
quatro dos seis casos analisados. Todos os operadores cobram agora montantes inferiores aos estabelecidos
nas tarifas de referência («melhores práticas») da UE ou próximos dos mesmos.

No que se refere à margem aplicada pelos operadores da rede fixa sobre o preço das chamadas posto
fixo-posto móvel, as margens registadas em 1999 diminuíram, relativamente às de 1998, entre 31 e 80 %
nos casos objecto de investigação.

A Comissão poderá encerrar os restantes processos, relativos à Deutsche Telekom e à Telekom Áustria,
assim que estes operadores procedam às necessárias reduções tarifárias.

A Comissão suspendeu também a sua própria investigação relativa às tarifas aplicadas pelos operadores
alemães e italianos da rede móvel à entrega de chamadas nas respectivas redes, em razão das
investigações efectuadas pelas administrações nacionais.

Antecedentes

A) Entrega de chamadas rede móvel-rede fixa

Alemanha

Em Julho de 1998, a Comissão constatou que a Deutsche Telekom aplicava tarifas excessivas à entrega
de chamadas provenientes da rede móvel na sue rede fixa. Em Fevereiro de 1999, a ARN alemã, RegTP,
informou a Comissão de que, uma vez terminada a sua investigação, tomaria uma decisão formal nas
semanas subsequentes. Em conformidade com a sua prática normal sempre que corre uma acção a nível
nacional, a Comissão suspendeu as suas próprias investigações sobre este assunto, que será encerrado
com a aplicação das medidas previstas pela RegTP.

Itália

Em Julho de 1998, a Comissão constatou que os montantes facturados a título de entrega de chamadas
provenientes da rede móvel pela Telecom Itália na sua rede fixa eram superiores aos montantes
facturados relativamente às chamadas provenientes da rede fixa. Subsequentemente, a Telecom Itália
informou a Comissão de que passara a cobrar aos operadores de ambas as redes tarifas idênticas em
matéria de entrega de chamadas na sua RTPC. Esta nova tarifação acarretou também uma considerável
diminuição de custos para os operadores da rede móvel. A Comissão pôde certificar-se de que a
discriminação a que se opusera havia cessado, pelo que encerrou as investigações.

Espanha

No entender da Comissão, o operador tradicional espanhol, a Telefónica, facturava aos operadores da
rede móvel tarifas excessivas pela entrega de chamadas na sua rede. Depois de a Comissão ter dado
início a uma investigação a este respeito, a ARN espanhola, a CMT, exigiu à Telefónica que alterasse a
sua política em matéria de entrega de chamadas. O Governo espanhol aprovou a proposta de interligação
de referência apresentada pela Telefónica depois de este operador se ter conformado às exigências da
CMT. A Comissão congratulou-se com este resultado e encerrou as investigações.
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Países Baixos

Em Dezembro de 1998, a ARN neerlandesa, a OPTA, informou a Comissão de que, segundo as suas
próprias investigações, tinha constatado a existência de uma diferença entre os preços facturados pela
KPN a título da entrega de chamadas na sua rede, conforme se tratasse de chamadas provenientes da
rede fixa ou da rede móvel, mas que entretanto a KPN havia suprimido essa diferença, aplicando
actualmente uma tarifa única à entrega de chamadas. Esta tarifa é aplicada indistintamente aos
operadores da rede fixa e da rede móvel e independentemente da proveniência da chamada. Esta situação
de facto foi também confirmada por outros operadores neerlandeses interrogados pela OPTA. Por
conseguinte, a Comissão encerrou as investigações.

B) Margem aplicada às chamadas

Países Baixos

A OPTA informou a Comissão, em Novembro de 1998, de que tinha encerrado as suas investigações
sobre as novas tarifas de retalho propostas pela KPN. No âmbito destas investigações, a OPTA verificou
que a parte fixa das chamadas postos fixos-postos móveis era efectivamente calculada com base nos
custos e declarou à Comissão que estava satisfeita com os resultados. Por conseguinte, a Comissão
encerrou as investigações.

Bélgica

O operador tradicional belga, Belgacom, informou a Comissão das suas novas tarifas de entrega de
chamadas praticadas relativamente aos dois operadores da rede móvel. Estes preços foram aplicados
retroactivamente a Setembro de 1998, o que posiciona a margem da Belgacom ligeiramente abaixo do
limiar a partir do qual a Comissão dá início a uma investigação formal. A Comissão considera o processo
encerrado.

Irlanda

Em Julho de 1998, a Comissão tinha declarado que o operador tradicional irlandês, Telecom Éireann,
compensava eventualmente a redução das tarifas de entrega dos seus serviços de telefonia móvel através
de um aumento da margem sobre as chamadas posto móvel-posto fixo. Todavia, a Telecom Éireann
anunciou posteriormente novos preços de retalho destas chamadas posto fixo-posto móvel, as quais
correspondem a uma redução sensível da margem aplicada sobre estas chamadas. A Comissão acolheu
com satisfação estes novos preços e encerrou as investigações.

Reino Unido

No Reino Unido, a Comissão para os Monopólios e as Fusões (MMC) constatou que a BT aplicava
margens excessivas e recomendou à ARN britânica, a Oftel, que tomasse as necessárias providências
para que estas margens fossem reduzidas e sujeitas a um controlo dos preços nos dois anos subsequentes.
A Oftel informou a Comissão da sua intenção de proceder a todas as alterações prescritas, estando
actualmente a finalizar as medidas regulamentares necessárias. Neste contexto, a Comissão encerrou este
processo.
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Itália

O operador tradicional italiano, Telecom Itália, informou a Comissão de que as margens dos operadores
da rede fixa se regiam, desde Janeiro de 1999, por uma nova legislação. A ARN italiana alterou as tarifas
a retalho das chamadas posto móvel-posto fixo, de que decorreu uma redução clara da margem da
Telecom Itália. Em 17 de Março de 1999, a autoridade italiana comunicou à Comissão a nova estrutura
dos preços a retalho das chamadas posto fixo-posto móvel, que entrou em vigor em 17 de Abril de 1999.
Esta decisão foi apresentada como uma etapa do processo de adopção de uma nova estrutura de tarifação
das chamadas posto fixo-posto móvel. A Comissão, satisfeita com esta redução tarifária, encerrou as
investigações.

Espanha

A Telefónica transmitiu à Comissão novos dados relativos às suas margens em Novembro de 1998, assim
como uma cópia dos acordos de interligação que celebrara com os dois operadores da rede móvel, Airtel
e Telefónica Móviles. Os acordos indicam circunstanciadamente a repartição desta redução pelos
operadores. Os dados permitem inferir claramente uma diminuição considerável das receitas da rede fixa,
o que dissipa os receios da Comissão. Assim, esta considerou o problema ultrapassado e encerrou o
processo.

C) Entrega de chamadas nas redes móveis

Alemanha

Em Novembro de 1998, a RegTP, em cooperação com o Serviço da Concorrência alemão
(Bundeskartellamt), como previsto na legislação, iniciou investigações sobre uma prática colusória
presumida entre a T-Mobil, a Mannesmann e a E-Plus no que se refere aos montantes facturados pela
entrega de chamadas nas respectivas redes. Em consequência, a Comissão suspendeu a sua própria
investigação sobre este caso, na pendência dos resultados da investigação a nível nacional.

Itália

A Comissão acompanha de perto a evolução do processo iniciado em Janeiro de 1999 pela ARN em
razão da decisão simultânea da Telecom Itália Mobile (TIM) e da Omnitel de diminuírem as respectivas
tarifas das horas de ponta e aumentar, simultaneamente, as tarifas aplicadas às empresas e as tarifas
aplicadas fora das horas de ponta a particulares. Como no caso da Alemanha, a Comissão suspendeu as
suas próprias investigações, na pendência dos resultados da investigação nacional. Além disso, a
Comissão mantém-se em contacto estreito com a ARN, que, até Julho de 1999, deverá tomar uma
decisão final sobre estas tarifas.

D) Apreciação quantitativa

Por forma a poder medir quantitativamente a evolução das margens retidas e das tarifas de entrega de
chamadas posto móvel-posto fixo sobre as quais incidiam as suas investigações, a Comissão solicitou a
consultores independentes que efectuassem um novo estudo sobre a situação do mercado. A fim de
assegurarem uma comparação justa e coerente entre os dados de 1998, na base da decisão de iniciar
investigações, e os de Março de 1999, estes consultores foram convidados a repetir dois dos testes
efectuados anteriormente no estudo inicial. Os resultados são os seguintes:

a) Discriminação nos processos relativos aos custos de entrega de chamadas posto móvel-posto fixo

Os custos de entrega de chamadas posto móvel-posto fixo foram comparados com os custos de entrega
de chamadas posto fixo-posto fixo e com um nível de referência considerado a «melhor prática» a nível
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da União. Este nível de referência foi calculado a partir de uma avaliação realizada pela KPMG em 1998.
Para actualizar o relatório, os consultores compararam as tarifas constantes do relatório precedente com
as actualmente vigentes em quatro países - Alemanha, Países Baixos, Espanha e Itália, tendo constatado
que, em todos os casos, as alterações da estrutura das tarifas de entrega dos operadores da rede fixa
tinham posto termo a toda e qualquer discriminação em detrimento dos operadores da rede móvel.
Actualmente, as tarifas de todos estes operadores encontram-se a um nível inferior às referidas na
“melhor prática” da União Europeia, ou a um nível muito próximo dessas tarifas de referência.

Alemanha

A Deutsche Telekom informou a RegTP das suas novas tarifas de entrega de chamadas provenientes de
postos móveis, as quais são substancialmente inferiores às praticadas anteriormente. As tarifas urbanas
foram reduzidas em 80 %, as locais em 78 % e as nacionais em 81 %. Não obstante são ainda
ligeiramente superiores às tarifas de referência definidas pela UE, embora se tenham delas aproximado
consideravelmente.

Espanha

A Telefónica reduziu as suas tarifas de entrega de chamadas entre postos fixos em 66 % no caso de
chamadas no interior de uma mesma província e em 25 % no de chamadas entre províncias. No que se
refere às chamadas posto móvel-posto fixo, a redução é ainda mais importante, atingindo 82 % e 77 %
respectivamente. Estas tarifas da Telefónica situam-se agora a um nível inferior ao nível de referência
da UE para chamadas numa mesma província. Relativamente a chamadas entre províncias, as tarifas
praticadas continuam superiores às fixadas nas “melhores práticas”, embora apenas marginalmente.

Países Baixos

As tarifas de entrega de chamadas posto móvel-posto fixo da KPN desceram 52 % no caso das chamadas
locais e cerca de 73 % no das nacionais. No que se refere às chamadas a partir de postos fixos, a redução
foi de 15 % para as chamadas locais e de 20 % para as nacionais. As tarifas de entrega de chamadas são
inferiores às tarifas de referência da UE, tanto no caso das chamadas locais como no das nacionais.

Itália

A tarifa de entrega de chamadas provenientes de postos móveis desceram 77 % no caso das chamadas
locais e 55 % no das chamadas em tandem simples. No que se refere às chamadas provenientes de postos
fixos, a diminuição foi de cerca de 35 % para as chamadas locais e de 25 % para as chamadas em tandem
simples. Em ambos os casos, as tarifas praticadas são inferiores aos níveis de referência da UE.

b) Margens retidas pelos operadores da rede fixa

Neste caso, importava comparar a margem de receitas líquidas retida por sete operadores da rede fixa
relativamente a chamadas posto fixo-posto móvel. No relatório precedente, pretendia-se com este teste
identificar os operadores da rede fixa que obtinham receitas excessivas à custa das chamadas posto fixo-
posto móvel, face às receitas líquidas verificadas nos diferentes Estados-Membros da UE.

Segundo o relatório de 1998, oito operadores da rede fixa praticavam margens superiores a 100 %, ou
mais, à melhor prática na UE; tratava-se da Belgacom, Telecom Éireann, BT, P&T-Áustria, Telefónica,
KPN, Telecom Itália e Deutsche Telekom (relativamente às chamadas para o operador T-Mobil). O
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Proximus – 31

Mobistar – 32

KPN mobile – 55 

Libertel – 55 

TIM – 80 

Omnitel – 80 

Eircell – 66 

Esat Digifone – 66 

Vodafone – 58 

Cellnet – 58 

Telefónica Móviles – 64 

Airtel – 64 

estudo agora concluído pelos consultores incide sobre a margem de 12 operadores em seis países. Os
dados obtidos permitem observar uma diminuição destas margens que oscila entre 31 % e 80 % graças
ao efeito conjugado da alteração das tarifas de entrega de chamadas e da redução das tarifas a retalho.
Os operadores neerlandeses e britânicos são os únicos a ultrapassar ligeiramente o nível de referência da
UE — os restantes situam-se a um nível inferior.

A lista apresentada infra indica a percentagem de diminuição, entre 1998 e 1999, das margens retidas
pelos operadores:

(%)  





VIII — REACÇÕES AO XXVIII RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE
CONCORRÊNCIA

A — Parlamento Europeu

Resolução do Parlamento Europeu sobre o XXVIII Relatório da Comissão sobre a Política de Conco-
rrência — 1998 (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS) e resposta da Comissão

1. Relator: Bernhard Rapkay

2. PE N.º: A5-0078/99

3. Data de adopção do relatório: 18 de Janeiro de 2000

4. Assunto: Resolução do Parlamento Europeu sobre o XXVIII relatório da Comissão sobre a política
de concorrência (1998) (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS))

5. Comissão Parlamentar Competente: Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

6. Análise do texto e dos pedidos do Parlamento, 

7. Resposta a estes pedidos e panorama das medidas que a Comissão adoptou ou tenciona
adoptar:

29.° REL. CON. 1999

REACÇÕES AO XXVIII RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 417

— Tendo em conta o XXVIII relatório da Comissão Europeia
sobre a política da concorrência (1998) (SEC(1999) 743
— C5-0121/1999),

— Tendo em conta o sétimo relatório sobre os auxílios
estatais na União Europeia na indústria transformadora e
noutros sectores (COM(1999) 148),

— Tendo em conta a sua resolução legislativa de 1 de Abril de
1998 sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à
aplicação dos artigos 92º e 93º do Tratado CE a determinadas
categorias de auxílios estatais horizontais (COM(1997) 396),

— Tendo em conta a sua resolução de 14 de Janeiro de 1999
sobre a proposta de regulamento do Conselho que
estabelece regras de execução do artigo 93º do Tratado CE
(COM(1998) 073),

— Tendo em conta a sua resolução legislativa de 15 de Abril
de 1999 sobre a proposta de regulamento do Conselho que
altera o Regulamento nº 19/65/CEE relativo à aplicação
do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de
acordos e práticas concertadas (COM(1998) 546),

— Tendo em conta a sua resolução legislativa de 15 de Abril de
1999 sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera
o Regulamento nº 17 do Conselho, primeiro regulamento de
execução dos artigos 85º e 86º do Tratado (COM(1998) 546),

— Tendo em conta as respostas escritas da Comissão à
resolução do Parlamento sobre o XXVII relatório sobre a
política da concorrência (1997),

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos
Económicos e Monetários e o parecer da Comissão dos
Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno (A5-0078/1999),

O Parlamento Europeu A Comissão
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A. Considerando que a política de concorrência europeia não
pode ser dissociada de outras políticas da União Europeia,
tais como a política social ou a política ambiental,

A Comissão compartilha o ponto de vista do Parlamento
segundo o qual a política da concorrência não está isolada das
outras políticas que a Comissão executa.

B. Considerando que a política de concorrência deve contribuir
para alcançar os objectivos da UE, nomeadamente o cresci-
mento económico, a competitividade, o pleno emprego, a
protecção ambiental, a defesa do consumidor, bem como a
coesão económica e social,

A Comissão também entende que a política da concorrência
constitui um dos melhores instrumentos para contribuir para os
objectivos comunitários em matéria de competitividade e de
crescimento e, consequentemente, para os objectivos em termos
de emprego e da coesão económica e social. No que se refere à
defesa do consumidor, a Comissão considera que uma
concorrência dinâmica é a melhor das garantias para assegurar
uma oferta diversificada de bens e de serviços a preços mais
baixos. Finalmente, a política da concorrência pode contribuir
com os seus instrumentos para a protecção do ambiente.

C. Considerando que a política de concorrência europeia se
adapta às evoluções económicas, tais como o
desenvolvimento do mercado interno, a globalização e a
rápida evolução tecnológica,

Os mercados devem, com efeito, fazer face a numerosos
desafios: aprofundamento do mercado interno, mundialização,
inovação tecnológica, alargamento, etc.
A Comissão tem, assim, por responsabilidade adaptar a sua
política da concorrência à evolução rápida destes factores.

D. Considerando que, na União Económica e Monetária, a
salvaguarda de um bom funcionamento do mercado
interno requer um controlo da concorrência em larga
escala,

A Comissão está convicta de que os instrumentos de controlo de
que dispõe em matéria de concorrência devem ser utilizados
plenamente e com rigor para estimular o funcionamento do
mercado interno que acaba de ultrapassar uma etapa decisiva
com a UEM.

E. Considerando que um eficaz controlo da concorrência na
zona euro requer uma cooperação mais estreita da
Comissão Europeia com as autoridades dos Estados-
Membros competentes em matéria de concorrência,

A cooperação com as autoridades nacionais competentes em
matéria de concorrência é, com efeito, uma condição para
melhorar a eficácia do controlo, mas a Comissão considera que
essa cooperação deve ser realizada em toda a União e não
apenas na zona euro. 

F. Considerando que a modernização e a aplicação mais
rigorosa das regras da concorrência, nomeadamente do
controlo dos auxílios, exigem, mais do que nunca, o
esclarecimento e a divulgação da razão de ser da política
de concorrência ao grande público, aos especialistas e aos
agentes económicos nas várias regiões,

A Comissão compartilha o ponto de vista do Parlamento
segundo o qual é necessário desenvolver um discurso de
explicação da política da concorrência dirigido aos cidadãos da
União. A Comissão considera que deve convencê-los dos efeitos
benéficos da política da concorrência e obter a sua adesão a esta
política comunitária.

G. Considerando que o volume de trabalho da Direcção-
Geral da Concorrência da Comissão Europeia cresceu
consideravelmente nos últimos anos em função da
atribuição de novas tarefas, tais como a liberalização no
sector das telecomunicações e da energia ou de uma maior
cooperação internacional,

O Parlamento tem razão quando salienta o aumento muito
importante do volume de trabalho dos serviços da Comissão
responsáveis pela política da concorrência. 

H. Ciente de que uma eficaz política de concorrência é
imprescindível para a competitividade das empresas
europeias,

A Comissão também entende que a política da concorrência
contribui para a promoção da competitividade da nossa
economia.

1. Saúda o XXVIII relatório sobre a política de concorrência,
considerando-o um importante documento através do qual
a Comissão assume a sua obrigação de prestação de
contas consagrada no Tratado;

A Comissão agradece ao Parlamento a sua apreciação positiva
do XXVIII relatório sobre a política de concorrência. 

2. Congratula-se com as inovações introduzidas no texto,
que facilitam a leitura do relatório sobre política de
concorrência e promovem, desta forma, a transparência da
política de concorrência; considera ser necessário atribuir
uma grande importância à divulgação das razões e dos
conteúdos da política de concorrência a um público o mais
vasto possível, na medida em que a aplicação das medidas
depende igualmente da compreensão das camadas da
população visadas;

A Comissão congratula-se com a atitude favorável do Parlamento
em relação às suas inovações em matéria de apresentação do rela-
tório. Entende prosseguir os seus esforços para tornar este docu-
mento claro e interessante para as diferentes categorias de cida-
dãos europeus. 
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3. Saúda mais uma vez a qualidade excepcional do diálogo
com a Comissão, nomeadamente com o antigo comissário
responsável por este pelouro; requer o reforço do controlo
democrático da política de concorrência da União
Europeia e solicita ao novo membro da Comissão
responsável pelo pelouro da concorrência que proceda a
encontros regulares de informação com a comissão
parlamentar competente, para debater os casos de
actualidade mais importantes neste sector;

O novo Comissário responsável pela política da concorrência já
respondeu favoravelmente a este convite ao diálogo e
comprometeu-se a comparecer cerca de seis vezes por ano
perante a Comissão Económica e Monetária do Parlamento
Europeu a fim de explicar a política da concorrência aos
representantes dos cidadãos da União. 

4. Sublinha a importância das respostas escritas da Comissão
à resolução do Parlamento sobre o XXVII relatório sobre
a política de concorrência e insta os seus órgãos a
utilizarem este documento como elemento importante do
diálogo relativo à política de concorrência;

A Comissão pode garantir ao Parlamento que as suas resoluções
e os pareceres que ela própria dá sobre estas resoluções
constituem uma base muito importante de reflexão e de acção
para os seus serviços.

5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem
uma aplicação uniforme da legislação nos Estados-
Membros, a qual é imprescindível a um funcionamento
eficiente do controlo comunitário da concorrência;

A Comissão considera, tal como o Parlamento, que é essencial as-
segurar uma aplicação coerente do Direito comunitário em toda a
União. AComissão atribui grande importância à concepção de me-
canismos adequados que permitam garantir a coerência do Direi-
to, nomeadamente no âmbito da modernização das regras de apli-
cação dos artigos 81º e 82º. Sublinha, contudo, que é ao Tribunal de
Justiça que cabe, em última análise, garantir a coerência do Direi-
to comunitário graças ao mecanismo do reenvio prejudicial.

6. Exorta a Comissão a comprometer-se a associar, na
medida do possível, o Parlamento à futura definição e
aplicação da política de concorrência;

A Comissão é a favor de um diálogo regular com o Parlamento.
Pode comprometer-se a envolvê-lo intimamente na política da
concorrência, desde que isso não prejudique a instrução dos
processos em curso. A Comissão já faz muito neste sentido.
Associa o Parlamento às suas reflexões em matéria de
modernização do Direito comunitário da concorrência, responde
às perguntas dos deputados sobre a aplicação da política da
concorrência através das perguntas escritas mas também durante
as sessões em que participa directamente o comissário
responsável pela concorrência. Finalmente, publica muitos
documentos de informação, nomeadamente o Relatório anual
sobre a política de concorrência, que lhe incumbe apresentar ao
Parlamento.

7. Entende que o desenvolvimento da política de
concorrência deve fazer-se acompanhar de uma ampla
política de defesa dos consumidores e de uma maior
participação das organizações dos consumidores

Promover um mercado concorrencial, é defender igualmente o
consumidor. Disso a Comissão está perfeitamente persuadida. A
Comissão compartilha o ponto de vista do Parlamento em
relação à participação acrescida das organizações de
consumidores no que diz respeito à política da concorrência. A
este respeito, a Comissão lançou uma série de iniciativas
dirigidas aos consumidores e suas organizações.

8. Considera que as regras da concorrência não devem
indevidamente impedir os Estados-Membros que
pretendam adoptar legislação pioneira em termos
ambientais de prosseguir os objectivos traçados no artigo
6º do Tratado

A Comissão apenas pode interessar-se, com base no artigo 86º
do Tratado, pelas disposições legislativas que têm a ver com
actividades económicas ou empresas que tenham adquirido,
mediante direitos especiais, a gestão de serviços de interesse
económico geral em matéria de ambiente desde que a aplicação
das regras da concorrência não constitua obstáculo ao
cumprimento da missão particular confiada a essas empresas.

9. Congratula-se com o facto de a Comissão ter adoptado em
quatro processos em 1998 uma abordagem positiva das
questões ambientais na sua análise da concorrência nos
termos do artigo 85º, nº 3; regista com satisfação o facto
de a Comissão ter reiterado no seu recente relatório sobre
a concorrência a posição já assumida no relatório de 1995
no sentido de que a melhoria dos aspectos ambientais
deve ser vista como um factor de promoção do progresso
económico e técnico;

A Comissão não pode isentar com base no artigo 81º, nº 3, um
acordo restritivo unicamente por razões ambientais. Pode isentar
este acordo desde que os quatro critérios da isenção estejam
preenchidos, nomeadamente o da ausência de uma eliminação
da concorrência relativamente a uma parte substancial dos
produtos em causa. A Comissão pode considerar, como o nota o
Parlamento, que os aspectos ambientais constituem elementos
de promoção do progresso económico e técnico, que é um dos
quatro critérios de apreciação. 
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10. Exorta a Comissão a velar estritamente por que os bancos
não celebrem acordos contrários à concorrência, no que
respeita às diversas modalidades das operações de
pagamento, nomeadamente na zona euro;

A Comissão está a actuar contra quaisquer acordos entre bancos
que possam prejudicar a concorrência e os consumidores. Por
exemplo, a Comissão iniciou uma investigação relativa a uma
eventual existência de cartel para determinar se antes da
introdução do euro os bancos actuaram em colusão para fixar a
estrutura e o montante dos encargos a aplicar a partir de 1 de
Janeiro de 1999 para todos os tipos de transacções com
operações cambiais dentro da União Europeia.

11. Considera imperativo ter em consideração as necessidades
acrescidas em termos de pessoal na Direcção-Geral da Con-
corrência, mediante a criação de lugares suplementares, por
forma a que a Comissão possa executar plenamente as obri-
gações que lhe foram cometidas ao abrigo do Tratado;

A Comissão reconhece o aumento importante do volume de
trabalho da DG COMP e tomará todas as medidas necessárias a
fim de reforçar os recursos deste serviço.

12. Regozija-se com as tentativas de modernização operadas
pela Comissão em matéria de legislação relativa à conco-
rrência; além disso, reputa imperativo que os projectos de
reforma não se traduzam numa renacionalização ou num en-
fraquecimento da política europeia de concorrência; consi-
dera, porém, que à luz do princípio de subsidiariedade, deve
ser concedida às regiões uma margem para acção própria;

A Comissão agradece ao Parlamento Europeu o apoio que lhe
concede nos projectos de reforma que ela empreendeu.
Compartilha sem reservas a preocupação do Parlamento de
reforçar a política da concorrência e de assegurar uma aplicação
desta política tão próxima do cidadão quanto possível sem pôr
em perigo a coerência do Direito comunitário.

13. Entende que uma aplicação consequente da política de
concorrência deve processar-se de forma a apoiar os
objectivos das orientações em matéria de emprego;
solicita, para o efeito, à Comissão que dê rápida aplicação
ao regulamento de habilitação relativo às isenções por
categoria, o que gerará uma dinâmica positiva,
nomeadamente nas pequenas e médias empresas (PME) e
no domínio da formação;

Para garantir o cumprimento da legislação da UE sobre os
auxílios estatais, nos termos do artigo 88º, nº 3, os Estados-
Membros são obrigados a notificar à Comissão as medidas de
auxílio estatal antes da sua efectivação. A única excepção diz
respeito aos auxílios concedidos de acordo com as condições
definidas nos regulamentos de isenção por categoria. A
Comissão já adoptou em Julho projectos de isenções por
categoria que estão a ser discutidos com os Estados-Membros e
os interessados. Fora isso, manter-se-á o procedimento de
notificação e continuará o processo de desenvolvimento de um
controlo mais rigoroso das medidas de auxílio estatal.

14. Considera necessário, tendo em consideração o princípio da
subsidiariedade, conceder uma maior prioridade à política
europeia de concorrência relativamente aos regimes de au-
xílio nacionais, atendendo ao nível geralmente elevado dos
auxílios estatais e à sua incompatibilidade com o bom fun-
cionamento do mercado interno;

A Comissão compartilha o ponto de vista do Parlamento de que
ainda existe margem para reforçar o controlo dos auxílios
estatais. O princípio de subsidiariedade não é aplicável ao
controlo dos auxílios estatais, área em que o Tratado conferiu à
Comissão o direito exclusivo de examinar os regimes de
auxílios estatais nos termos do artigo 87º do Tratado.

15. Reitera que os monopólios deverão continuar a ser
substituídos por estruturas competitivas a fim de
modernizar a Europa no sentido de um ambiente mais
competitivo aos consumidores e às empresas;

A Comissão compartilha o ponto de vista do Parlamento, no
âmbito das disposições da sua comunicação sobre os serviços de
interesse geral na Europa.

16. Exorta a Comissão a adoptar medidas eficazes tendo em
vista a harmonização das regras respeitantes ao reembolso
de auxílios estatais ilegais;

A execução efectiva das decisões de reembolso dos auxílios é,
com efeito, essencial para a credibilidade do controlo dos
auxílios estatais, pelo que a Comissão está pronta para melhorar
o sistema de acompanhamento destas decisões.

17. Salienta, no entanto, que continuam a ser necessárias medi-
das de auxílio estatal para corrigir certas insuficiências do
mercado e para servir de apoio aos objectivos mais vastos do
Tratado CE;

Os auxílios estatais não são totalmente proibidos. Podem ser
autorizados se servirem de apoio a objectivos do Tratado, como
o emprego, a investigação e desenvolvimento, o ambiente e os
auxílios com finalidade regional. A Comissão emitiu orientações
que descrevem a sua abordagem.

18. Considera que o relatório, agora anual, sobre os auxílios
estatais na União Europeia na indústria transformadora e
noutros sectores poderá constituir uma boa base para dotar
o sector dos auxílios estatais de uma maior transparência;
propõe que o relatório se debruce mais aprofundadamente
sobre a qualidade destes auxílios;

Na senda das edições anteriores, a Comissão continuará a
alargar a cobertura do relatório sobre os auxílios estatais e a
aprofundar a análise destes auxílios.



29.° REL. CON. 1999

REACÇÕES AO XXVIII RELATÓRIO SOBRE A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 421

19. Solicita à Comissão que apresente propostas relativas à
criação de um registo público regularmente actualizado
dos auxílios estatais, que tenha em consideração as
diferenças qualitativas dos auxílios concedidos e que
inclua as ajudas cujo processo já tenha sido iniciado;

A Comissão congratula-se com o apoio a um registo dos auxílios
estatais, cuja criação está já a ser preparada.

20. Exorta a Comissão a estabelecer um «quadro de
resultados», à semelhança do que é feito para o mercado
interno; esta medida permitirá saber quais os Estados-
Membros que apresentam os níveis mais elevados e os
menos elevados de auxílios estatais;

A Comissão está a estudar actualmente os elementos necessários
a um «quadro de resultados» (tabela classificativa). Um
instrumento deste tipo necessita de uma preparação aprofundada
e cuidada de molde a apresentar indicadores pertinentes. A mera
utilização dos níveis de auxílio para comparar os Estados-
Membros não é adequada.

21. Propõe que a Comissão publique anualmente um
documento no âmbito do qual as repercussões dos auxílios
estatais na competitividade, no nível dos preços e na
mobilidade dos factores de produção;

A Comissão está actualmente a analisar se as questões
levantadas podem ser adequadamente tratadas no contexto de
um possível «quadro de resultados» (tabela classificativa).

22. Reitera a sua posição favorável relativamente aos auxílios
estatais, que devem ser considerados de interesse comum,
nomeadamente nos domínios da I&D, das PME, da
formação, das poupanças energéticas e da protecção do
meio ambiente; considera, contudo, importante que a
Comissão apresente critérios e condições uniformes para
este tipo de auxílios estatais;

A Comissão já desenvolveu em orientações e enquadramentos
critérios para as referidas categorias de auxílios. Estas regras são
periodicamente adaptadas com vista a ter em conta a experiência
e a melhorar a coerência mútua. A Comissão tenciona rever este
ano as orientações relativas aos auxílios estatais para a
protecção do ambiente.

23. Exorta os Estados-Membros, para efeitos da concretização
dos objectivos do Protocolo de Quioto, a concederem
mais auxílios nos sectores da poupança de energia e da
protecção do meio ambiente, na medida em que apenas
constituem 3% da totalidade dos auxílios concedidos;

A Comissão entende que os auxílios estatais são apenas um
entre muitos instrumentos que podem promover a poupança
energética, melhorar a protecção do nosso ambiente e
concretizar os objectivos do Protocolo de Quioto. A apreciação
da pertinência dos montantes dos auxílios tem de ter em conta
todos os instrumentos, em especial as orientações sobre os
auxílios estatais para a protecção do ambiente. Em 1999, a
Comissão aprovou vários regimes de auxílios que visavam a
redução das emissões de CO2.

24. Exorta a Comissão Europeia a examinar, com mais
atenção do que até à data, os efeitos de distorção da
concorrência quer das medidas fiscais, quer dos auxílios
estatais;

Em 1999 a Comissão iniciou a apreciação de mais de 50
medidas fiscais. Foi solicitado a todos os Estados-Membros que
fornecessem as informações necessárias.

25. Solicita à Comissão que apresente relatórios regulares ao Par-
lamento sobre os progressos registados na introdução da polí-
tica de concorrência nos Estados candidatos à adesão à UE;

A Comissão enviará um relatório regular ao Parlamento sobre os
progressos em matéria de aplicação da política da concorrência
nos países candidatos.

26. Considera que o quadro jurídico existente em matéria de le-
gislação europeia de concorrência deve ser integralmente
incorporado pelos Estados candidatos à adesão; todavia, a
aplicação das regras da concorrência poderá ser objecto de
alguma flexibilização temporária, instando veementemente
a Comissão a conceder aos Estados candidatos ajudas sufi-
cientes para que os mesmos possam adaptar as suas regras de
concorrência;

Os acordos europeus dispõem em matéria de aproximação das
legislações que os países PECO envidarão todos os esforços no
sentido de garantirem a compatibilidade da sua legislação com
a legislação comunitária. A Comissão concorda que este aspecto
deve ser objecto de uma interpretação extensiva e que o
panorama legislativo nos países PECO deve ser tão próximo
quanto possível do da UE.

A nível individual, a Comissão tenta atingir um equilíbrio entre
o necessário cumprimento das obrigações legais por parte dos
países PECO e a necessidade de ter em conta os seus problemas
específicos de economias em transição.

A Comissão, dentro dos limites do pessoal de que dispõe, envida
grandes esforços para assistir e aconselhar os países candidatos
sempre que eles necessitam.

27. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento um
relatório sobre as suas propostas relativamente à definição
futura da dimensão internacional da política de
concorrência;

A Comissão enviará um relatório ao Parlamento sobre a
dimensão internacional da política da concorrência. 



B — Comité Económico e Social

Parecer do Comité Económico e Social relativo ao «XXVIII Relatório sobre a Política de
Concorrência» (1998) (SEC(1999) 743 final) e resposta da Comissão

Em 31 de Maio de 1999, a Comissão Europeia decidiu, nos termos do artigo 262º do Tratado CE,
consultar o Comité Económico e Social relativamente ao XXVIII Relatório sobre a Política de
Concorrência (1998) (SEC(1999) 743 final).

A Secção «Mercado Único, Produção e Consumo» foi incumbida dos correspondentes trabalhos, tendo
emitido o seu parecer em 25 de Novembro de 1999 (relator: E. Bagliano).

Na 368ª reunião plenária de 8 e 9 de Dezembro de 1999 (sessão de 8 de Dezembro de 1999), o Comité
Económico e Social aprovou o presente parecer, por 97 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções.
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28. Pugna por que a Organização Mundial de Comércio (OMC)
desempenhe um papel de maior relevo na política de conco-
rrência internacional; exorta o Conselho a conceder manda-
to à Comissão para encetar negociações tendo em vista a
conclusão de acordos multilaterais relativos à legislação in-
ternacional em matéria de concorrência no quadro da OMC;
solicita à Comissão que incorpore, nos princípios que per-
mitem combater as práticas contrárias à concorrência e lesi-
vas do comércio e dos investimentos, normas mínimas uni-
formes em matéria de política de concorrência e o estabele-
cimento de autoridades independentes responsáveis pela
concorrência em todos os países membros da OMC;

A Comissão Europeia também é de opinião de que um quadro
multilateral de regras da concorrência é um complemento
necessário ao sistema regulador da OMC para o comércio e
prosseguirá os seus esforços no sentido de colocar na mesa de
negociação as questões levantadas na presente resolução.
Estamos profundamente convictos de que um quadro deste tipo
será benéfico tanto para os países desenvolvidos como para os
países em desenvolvimento.

29. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente
resolução à Comissão e ao Conselho. 

1. O «XXVIII Relatório sobre a Política de Concorrência» é
extremamente importante não só porque documenta a
excepcional actividade administrativa e legislativa da
Comissão, mas sobretudo porque já interpreta, em termos
de acções e iniciativas, a viragem e a mudança que são
características marcantes da nova política de concorrência
comunitária. São duas as «chaves de leitura» deste
relatório de 1998: a primeira é a «modernização», a
segunda é a «cooperação». Estas representam as duas
linhas de força da visão prospectiva da Comissão no
contexto de uma nova política de concorrência.

A Comissão concorda com a leitura que o Comité Económico e
Social faz do XXVIII Relatório anual 

1.1. As actividades de controlo, bem como as iniciativas e pro-
postas da Comissão, reflectem a nova filosofia de «moder-
nização» imposta pela globalização: é preciso ter em conta
o mundo exterior, que evolui e muda rapidamente, muito
mais rapidamente que no passado. Aconsciência deste facto
está bem patente nas novas abordagens regulamentar e le-
gislativa dos «acordos verticais» da Comissão, bem como
na preparação de um Livro Branco, profundamente inova-
dor, adoptado formalmente no início de 1999.

A Comissão congratula-se com o facto de a sua mensagem sobre
a modernização do direito e da prática no domínio da
concorrência ser bem compreendida e amplamente aprovada
pelo Comité Económico e Social.
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1.2. Esta modernização é, além disso, necessária e urgente
nesta fase tão importante e delicada de realização do
mercado único, devido à forte incidência sobre a política
de concorrência dos efeitos das numerosas restruturações
em curso no mercado europeu, designadamente em
consequência das iniciativas cada vez mais frequentes de
fusão de empresas. A acrescer a este facto, refira-se os
efeitos positivos e muito estimulantes para a economia
comunitária da introdução da «moeda única» e dos
processos acelerados de liberalização do sector público.

A Comissão concorda com o Comité Económico e Social quanto
à necessidade de sublinhar a importância dos efeitos da
integração dos mercados, da introdução do euro e do processo
de liberalização. Tais efeitos tornam indispensável e urgente o
processo de modernização.

1.3. O caminho a percorrer está, portanto, claramente traçado,
em sintonia com o passado, mas sobretudo na perspectiva
de um ajustamento rápido e constante às mutações
presentes e futuras: entre elas, são prioritários os
numerosos problemas relacionados com o «alargamento»
da União Europeia. Para fazer face a estes novos
compromissos e grandes responsabilidades, também é
essencial encontrar uma nova forma para conceber e
realizar a «cooperação», não só «com» mas também
«entre» as autoridades e os tribunais dos Estados-
Membros. Todos os actores, envolvidos de qualquer
modo, devem poder cooperar entre si na óptica de uma
concorrência leal das empresas nos mercados que a
«política de concorrência» chamou a si garantir. Todas as
perspectivas e acções devem, todavia, enquadrar-se num
«contexto internacional».

A Comissão partilha a opinião do Comité Económico e Social
quanto à necessidade de dar início a processos de cooperação
tanto a nível externo como a nível dos Estados-Membros.

2. O «XXVIII Relatório sobre a Política de Concorrência» é
antecedido de uma «Introdução», que em muitos casos
resume e antecipa o conteúdo do próprio Relatório. O
tema da cooperação internacional é tratado
separadamente no «Prefácio» do Comissário Van Miert. O
Comité considera este facto como a vontade de sublinhar
com vigor a dimensão internacional da política de
concorrência; no entanto, espera que tal texto seja parte
integrante do Relatório e não uma moldura, embora de
prestígio e assinada.

O Prefácio assinado pelo Comissário é da sua própria
responsabilidade. Todavia, quanto ao conteúdo, o texto não se
afasta das posições da Comissão, expressas na parte consagrada
à dimensão internacional da política de concorrência, podendo,
portanto, considerar-se que o Prefácio faz parte integrante do
Relatório.

2.1. Comité apoia inteiramente a decisão de consagrar este ano a
Introdução/Prefácio ao tema da acção internacional da Co-
missão, tendo em vista a crescente importância que a dimen-
são internacional já alcançou. Tal como reconheceu o Co-
missário Van Miert, a necessidade de inserir a política de
concorrência em «perspectivas» mais amplas corresponde a
uma preocupação constantemente manifestada, nomeada-
mente pelo Comité.

As opiniões do Comité Económico e Social quanto à dimensão
internacional da política de concorrência correspondem às da
Comissão.

2.2. exacto que a integração cada vez maior da economia mun-
dial está a criar uma interdependência sem precedentes en-
tre os diferentes países. Esta interdependência não só se tor-
nou um dos aspectos que caracterizam a actual fase econó-
mica, como se destina a acentuar-se sensivelmente com o
avanço do processo de globalização, já irreversível. Nestas
circunstâncias, os problemas da concorrência estão, tam-
bém eles, a assumir dimensões globais. Impõe-se assim a via
da cooperação internacional.

A Comissão concorda com a avaliação do Comité Económico e
Social e é por isso que está empenhada em desenvolver a sua
acção internacional em matéria de concorrência.
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2.3. cooperação com os Estados Unidos, no quadro de um
acordo que remonta a 1991 (em vigor desde 1995, tal
como sublinhado pelo Comissário Van Miert), confirma
que os acordos bilaterais podem ser muito eficazes.
Também as acções empreendidas e os resultados obtidos
na cooperação bilateral na perspectiva do alargamento
confirmam que a Comissão segue o caminho correcto. No
entanto, o Comité apoia a afirmação do Comissário Van
Miert de que se impõe seguir sem demora a via dos
acordos multilaterais. É uma via muito mais sinuosa, mas
obrigatória, e é nessa direcção que se devem multiplicar
os esforços.

A Comissão tem a mesma opinião que o Comité Económico e
Social. A este propósito, lamenta o insucesso da Conferência de
Seattle, que impediu que se abordasse a questão da criação de
um quadro multilateral de regras de concorrência.

2.4. ste contexto, torna-se prioritário o objectivo de «criar um
enquadramento multilateral abrangente a nível mundial,
que preveja a aplicação de um conjunto básico de regras
comuns no domínio da concorrência». O grupo de
trabalho constituído na OMC examina actualmente a
melhor forma de o conseguir e deve ser encorajado e
apoiado por todas as formas. O Comité, no seu parecer
sobre o XIX Relatório anual concluía:
«Embora a meta pareça longínqua, deve-se continuar a
trabalhar no sentido da internacionalização das normas
anti-trust, ou da harmonização (mesmo parcial ou
gradual) das regras do jogo nas trocas internacionais».
Passou quase uma década. A política dos pequenos países
deve adaptar-se à evolução dos tempos.
Impõe-se aqui uma vontade política mais forte. Trata-se
de um desafio que deve ser enfrentado gradualmente mas
com determinação.

Id.

2.5. Entretanto, «perturbações» e «incertezas» aumentam «a
ameaça de práticas anticoncorrenciais». No parágrafo
que assim se intitula, o Comissário Van Miert faz uma
afirmação corajosa, além de significativa: «o denominado
‘capitalismo de compadrio’ conduziu a que a
concorrência entre empresas fosse muitas vezes preterida
a favor de acordos opacos que muito pouco têm a ver com
o mercado. Estou convencido de que a prossecução de
uma política de concorrência vigorosa, quer a nível
nacional quer internacional, constituirá um importante
antídoto contra tais tendências, promovendo a
concorrência, descentralizando o processo de tomada de
decisões comerciais, incentivando a inovação e
maximizando o bem-estar dos consumidores».
Aqui será crucial o papel da OMC. O Comité espera que
esta ilação do Comissário cessante seja partilhada
inteiramente quer pelo novo Comissário responsável quer
pela Comissão na plenitude dos seus poderes. Não deveria
continuar a tolerar-se a fixação de preços por cartéis
internacionais, como acontece com o petróleo, isto só para
citar o caso mais evidente e com maior incidência na
economia comunitária e com efeitos negativos também
sobre a maioria dos países em desenvolvimento.

A Comissão concorda com a opinião do Comité Económico e
Social sobre a necessidade de criar um quadro comum de regras
de concorrência a nível internacional.
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3. Em 1998, a actividade da Comissão foi muito intensa,
quer a nível legislativo, quer a nível administrativo, no
quadro de um «programa de modernização do direito
comunitário da concorrência». Mais um desafio, já que
não se trata pura e simplesmente de substituir uma norma
por outra. Assim, a Comissão infligiu pesadas sanções
contra a compartimentação dos mercados, os cartéis de
fixação de preços e os abusos de posição dominante. Na
prática, a «modernização» — também sinónimo de
«reorientação» — equivale a concentrar-se unicamente
«nos processos que revestem um interesse comunitário
manifesto». É uma política que se está a consolidar e a
desenvolver, graças a ambiciosos projectos de mudança.
O Comité apoia com interesse as iniciativas e as acções da
Comissão nesse sentido.

A Comissão congratula-se com o acolhimento favorável do
Comité Económico e Social ao processo de modernização.

4. A «comunicação» sobre a cooperação entre a Comissão e
as autoridades nacionais de concorrência parece estar a
dar os primeiros frutos, no sentido de uma efectiva
colaboração (intercâmbio de informações sobre as
notificações, exame conjunto). Permanece no entanto por
resolver a situação anómala em que se encontram sete
autoridades nacionais, não habilitadas a aplicarem os
artigos 81º e 82º. Neste aspecto, o Comité insiste em
sublinhar mais uma vez a necessidade e a urgência de uma
harmonização das legislações nacionais sobre
concorrência, mediante a aplicação dos artigos 81º e 82º,
pressuposto de qualquer melhoria da colaboração mas,
sobretudo, pressuposto de uma descentralização eficaz, e
exprime o seu desejo de que esta «harmonização» observe
os princípios inspiradores das legislações nacionais em
matéria de concorrência.

A Comissão também pensa que todas as autoridades
responsáveis pela concorrência dos Estados-Membros deviam
estar habilitadas a aplicar os artigos 81º e 82º do Tratado.
Contudo, deve recordar-se que estas disposições, com excepção
do nº 3 do artigo 81º, são directamente aplicáveis pelos tribunais
dos Estados-Membros.

4.1. No seu Relatório anual, a Comissão deveria dedicar um
capítulo (ilustrado por quadros comparativos) à situação
da aplicação do direito «comunitário» (para além do
«nacional») da concorrência em cada Estado-Membro,
nomeadamente para avaliar o grau de transposição e de
descentralização alcançado. A este respeito, o Comité
interroga-se sobre os efeitos mais prejudiciais de uma
harmonização insuficiente nos vários Estados-Membros.
Deve ter-se presente que os mercados se encontram ainda
segmentados, as disparidades nacionais continuam a ser
grandes, que subsistem algumas posições nacionais
dominantes, que originam distorções graves e importantes
da concorrência, possivelmente com efeitos ainda mais
perturbadores. Será, portanto, necessária uma campanha
de informação criteriosa para se obter maior
transparência. A harmonização leva tempo. Enquanto se
fica à espera de resultados mais substanciais, será decerto
necessário estudar, pelo menos, a hipótese de encontrar
instrumentos de controlo específicos, sempre no intuito de
prevenir distorções ou situações de privilégio
injustificadas.

A Comissão já realizou esse trabalho, que se encontra na Parte
II do Relatório.

Quanto ao segundo ponto, será conveniente eliminar as
preocupações do Comité. Não existe qualquer insuficiência de
direito nos Estados-Membros em matéria de concorrência. Os
artigos 81º e 82º são directamente aplicáveis em todos os
Estados-Membros pelos tribunais nacionais. Em mais de metade
destes países as autoridades responsáveis pela concorrência
estão habilitadas a aplicarem os artigos 81º e 82º. Além disso,
todos os Estados-Membros (com excepção do Luxemburgo) têm
um sistema nacional de controlo das práticas anticoncorrenciais,
tendo portanto capacidade para combater as violações da
concorrência de dimensão nacional.

Quanto à harmonização, esta realiza-se através de contactos
frequentes entre a Comissão e as autoridades ou tribunais
nacionais, enquadrados, nomeadamente, por duas comunicações
da Comissão sobre a cooperação entre estas diferentes
instâncias. 

5. Prossegue o processo de liberalização nos sectores das
telecomunicações e da energia, embora num ritmo mais
lento no segundo do que no primeiro. São sectores que o
Comité considera de elevado potencial para estimular a
competitividade e para consolidar e dinamizar o mercado
interno.

A Comissão partilha a opinião do Comité Económico e Social.
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(326) COM (1999) 101 final de 12.de Maio de 1999. Parecer do CES, CES 1130/99.

5.1. A Comissão deveria, neste contexto, verificar ainda os
efeitos globais da liberalização e do desaparecimento de
certos monopólios. A finalidade não seria, obviamente,
fazer retroceder o processo, mas afinar o controlo e
identificar em tempo oportuno as novas tendências ou
sinais de mudança, quanto mais não seja para manter sob
observação as eventuais repercussões, normalmente nada
desprezíveis, sobre o emprego. O Comité sugere que, após
uma análise ad hoc em profundidade, a Comissão
publique relatórios periódicos de informação e
actualização, muito úteis tanto para as instituições e
autoridades nacionais como para os agentes económicos.

Já em 1996, a Comissão (ex — DG XIII) encomendou um
estudo das repercussões da liberalização, designadamente no
sector das telecomunicações. Nesse estudo são abordados os
problemas do emprego.

Nos seus trabalhos sobre a pós-liberalização nos diferentes
sectores envolvidos, a Comissão terá em conta os efeitos da
liberalização sobre o emprego.

6. Tem sido bastante intensa a actividade legislativa em maté-
ria de «acordos verticais». Foi realizada uma «reforma» ver-
dadeira e específica no quadro da «reforma» mais ampla
contida no Livro Branco sobre a «modernização», adoptado
nos primeiros meses de 1999 (326). Trata-se da antecipação
legislativa do novo critério de interpretação das normas de
concorrência que privilegiará de ora em diante os aspectos
económicos em relação aos aspectos jurídico-formais. O
Comité, que já deu a sua aprovação às «opções» do Livro
Verde na matéria, está a elaborar um parecer sobre o assun-
to, não deixando, contudo, de reconhecer desde já à Comis-
são uma coerência e uma visão clara e coerente dos proble-
mas que se apresentam.

A Comissão congratula-se com a posição favorável do Comité
Económico e Social em relação à nova política em matéria de
acordos verticais. Por outro lado, a Comissão transmitiu as suas
observações sobre o parecer definitivo do Comité Económico e
Social sobre este tema num documento separado.

7. No quadro da aplicação do Regulamento sobre o controlo
das operações de concentração, a Comissão adoptou
decisões importantes sempre ricas de conteúdo
documental, de análises de fundo e notável argumentação
económico-jurídica, em apoio das suas conclusões.

A Comissão congratula-se com o acolhimento favorável que o
Comité reserva à acção da Comissão no domínio do controlo das
operações de concentração.

7.1. Ainda a este propósito, o Comité considera, porém, ter
chegado o momento de verificar, também a nível
internacional, os efeitos destas operações susceptíveis de
gerar novas formas de oligopólio, ou mesmo de
monopólio, com repercussões sobre o mercado
comunitário. O Comité insta a Comissão a completar o
seu Relatório anual com a inclusão dos resultados das suas
averiguações sobre a aplicação dos compromissos formais
assumidos pelas empresas nas fases I e II das operações
de concentração autorizadas condicionalmente. No que se
refere especificamente ao mercado de trabalho, que
sempre tem contado com a atenção e a sensibilidade do
Comité, não se deve esquecer que há uma contracção dos
empregos nos sectores tradicionais, que têm vindo a ser
dizimados, nos últimos anos, pela automatização e, mais
recentemente, pelos processos irrefreáveis de
relocalização, ou seja, migração de empresas, total ou
parcial, para os países com custos laborais mais baixos,
em consequência do incumprimento das normas mínimas
e fundamentais da OIT. A política de concorrência não
pode ignorar estes aspectos, devendo, por conseguinte,
enriquecer-se e integrar-se — também aqui por meio da
«cooperação», antes de mais, dentro da própria Comissão
— para que a aplicação das regras de concorrência resulte
de uma autêntica «política» comunitária.

No âmbito da análise das operações de concentração, a
Comissão tem em conta a dimensão internacional de tais
operações quando tal se justifica.

A Comissão analisa com muita atenção a questão dos
compromissos. Em primeiro lugar, no momento da aceitação de
uma solução para o problema da concorrência proposta pelas
partes, assegura-se que tal solução responde exactamente ao
problema identificado e que as eventuais cessões de activos, por
exemplo, são realizadas em proveito de empresas concorrentes
viáveis. Por outro lado, a Comissão acompanha com atenção a
forma como as partes notificantes cumprem os seus
compromissos e verifica se a solução aprovada foi
efectivamente posta em prática. O Comité pede à Comissão para
controlar os efeitos destas soluções. A Comissão procedeu já a
alguns estudos deste tipo que revelaram a eficácia da política da
Comissão nesta matéria. Futuramente, a Comissão poderá
considerar a hipótese de tornar público, através do Relatório
anual, o resultado dos estudos que for obrigada a realizar. Esta
hipótese restringir-se-á provavelmente a um número muito
limitado de casos, uma vez que, frequentemente, as soluções
respondem perfeitamente ao problema levantado.

No que diz respeito à ponderação do impacto da política de
concorrência sobre o emprego, a Comissão sublinhou já os
efeitos positivos desta política, na medida em que contribui para
reforçar a competitividade da nossa economia e,
consequentemente, para preservar e criar empregos estáveis e
duradouros. A este título, colabora de facto para a realização dos
objectivos da União a favor do emprego. 
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7.2. Para esse fim, deve controlar-se também os mercados
internos dos Estados-Membros, a fim de evitar que a
atenção à dimensão mundial retire importância — que
continua a ser logicamente primordial — à eficiência, à
competitividade e ao crescimento do mercado interno.
Não é difícil prever para o futuro novas operações de
fusão e de concentração em ritmo acelerado. Esta
celeridade nas mudanças das estruturas de mercado e da
produção, quer no interior do Mercado Único quer fora
dele, requer a mesma celeridade na adequação das normas
e dos controlos.

Em matéria de concentrações, o controlo é exercido pela
Comissão quando a operação tem dimensão comunitária, em
conformidade com o Regulamento das concentrações. Abaixo
dos limiares de compatibilidade comunitária, o controlo das
operações de concentração é da competência dos Estados-
Membros. A maior parte dos Estados-Membros dispõe já de um
sistema de controlo das concentrações. Pode portanto
considerar-se que os mercados nacionais estão «controlados»,
para retomar a expressão do parecer do Comité Económico e
Social.

8. Em matéria de auxílios estatais, a Comissão fixou o objec-
tivo de «melhorar a transparência e a segurança jurídica, re-
forçar a eficiência do sistema (...) em especial no caso dos
auxílios ad hoc em que estão envolvidos montantes conside-
ráveis, e simplificando-o em casos de menores proporções».
O Comité não tem dúvidas em partilhar deste objectivo.

8.1. A Comissão tem tido uma intensa actividade regulamentar
nesta matéria. Foi proposto e já se encontra em vigor um
regulamento destinado a codificar e a reforçar os diversos
aspectos do processo de controlo. Será, sem dúvida, um
instrumento útil na gestão muito delicada de uma política
da concorrência relativa aos «auxílios estatais». No
entanto, a Comissão demonstrou sempre uma
objectividade serena e um realismo pragmático.
Igualmente a inovadora proposta de um regulamento que
habilita a Comissão a isentar da obrigação de notificação
determinadas categorias de auxílios estatais «horizontais»
surge inspirada de um pragmatismo são e é sem dúvida de
subscrever.

8.2. Comité tem o mesmo juízo positivo acerca da nova
disciplina em matéria de formação. Ao facilitar as
iniciativas de formação está-se a fazer um investimento
seguro, a médio prazo, que será, designadamente, um
factor de estabilidade social e económica nos Estados-
Membros. Mas é preciso muito mais. Se se pretende
praticar uma «política» de concorrência em linha com a
época e as necessidades próprias da integração europeia,
é preciso encorajar todas as iniciativas destinadas a
promover e a estimular o emprego.

Com efeito, o regulamento de habilitação prevê igualmente um
regulamento de isenção em matéria de auxílios ao emprego.
Contudo, as Orientações relativas ao emprego de 1995,
actualmente em vigor, prevêem este tipo de auxílios, a fim de
incentivar a criação de emprego.

8.3. Em princípio, os «auxílios estatais» deveriam ser
reduzidos a pouco e pouco e a este respeito o Comité
apresentou sempre as suas recomendações. Todavia, o
Tratado prevê esses auxílios no quadro de uma «política»
de concorrência que é igualmente um instrumento para
realizar os objectivos de coesão que também outras
políticas comunitárias perseguem.

A Comissão concorda com esta observação.

8.4. No atinente à política regional, a Comissão adoptou, em
Março de 1998, um importante documento intitulado
«Orientações relativas aos auxílios estatais com
finalidade regional», que simplifica e actualiza os
critérios de aplicação das disposições do Tratado. O
Comité acolhe favoravelmente este documento, tanto a
nível de princípios, como de mecanismos de avaliação e
controlo.
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8.5. O Comité não pode, contudo, deixar de voltar a assinalar
as grandes disparidades entre os Estados-Membros, que
continuam a estar em contradição com qualquer política
de coesão, o que tem repercussões evidentes na
concorrência.

8.6. O Relatório anual sobre a Política de Concorrência devia
também avaliar, sob este ângulo, as repercussões das
«ajudas» comunitárias, que têm vindo a multiplicar-se nos
últimos anos e que representam já uma percentagem
apreciável dos auxílios públicos na UE. Haveria que
adoptar, face a esta situação, um novo conceito de
«auxílio público» que inclua não só os auxílios estatais, ao
nível nacional e regional, mas também as ajudas
comunitárias.

Os apoios comunitários não são, por definição, auxílios estatais
na acepção do nº 1 do artigo 87º. Assim, a política de
concorrência da Comissão deve restringir-se à distorção da
concorrência provocada pelos auxílios estatais, sejam estes
concedidos a nível estatal, regional ou local. Contudo, as ajudas
comunitárias são tidas em conta quando cumuladas com auxílios
estatais. Nesse caso, a compatibilidade dos auxílios estatais é
apreciada tendo em consideração a intensidade global dos
apoios públicos.

8.7. Outro assunto que merece tratamento especial são os PECO.
A Comissão diz: «Contrariamente à política ‘anti-trust’, a
introdução do controlo dos auxílios estatais nos PECO afi-
gurou-se muito mais controversa e de difícil concretização.
(...) Muito há ainda a fazer. A prioridade mais urgente con-
siste em criar uma situação de transparência [na concessão
de auxílios estatais]...» (ponto 300 do XXVIII Relatório so-
bre a Política de Concorrência — 1998). A situação é muito
diferenciada: um exemplo extremo é o facto de 80% da in-
dústria pesada estar nas mãos do Estado. O processo de ade-
quação será longo. O Comité está ciente destas situações e
destas dificuldades, mas exactamente por isso é que insiste
novamente junto da Comissão que continue, este ano, a per-
severar no controlo rigoroso destes problemas e a manter
uma presença vigilante e a tirar partido das oportunidades de
contacto e de negociações que se lhe apresentarem.

A Comissão partilha a opinião do Comité. Através do processo
de pré-adesão, a Comissão acompanha atentamente o respeito
dos compromissos assumidos pelos países candidatos em
matéria de auxílios estatais.

9. As «perspectivas» da política de concorrência, face ao
duplo desafio do alargamento e da globalização, podem
ser razoavelmente favoráveis se forem prosseguidas com
maior decisão e eficácia as acções de simplificação e
modernização.

A oportunidade de uma reflexão global, prevista na
proposta de reforma e de modernização, também deve
servir para lançar novas iniciativas destinadas a favorecer
a actividade de formação, as iniciativas nos sectores
mais inovadores e de tecnologias avançadas e o
enquadramento de novos perfis profissionais.

A Comissão tenciona prosseguir a sua acção de modernização.
Considera que a aplicação do novo sistema por si proposto
permitirá favorecer a competitividade e, consequentemente, ter
um impacto positivo sobre a inovação e as tecnologias de ponta.

9.1. O Comité está convicto de que a grande aceleração do pro-
cesso de globalização dos mercados deu mais ênfase ao pa-
pel da inovação como factor-chave e garantia de êxito dos
sistemas económicos mais avançados, os quais devem fazer
frente às políticas agressivas dos países de recente industria-
lização baseadas no factor custos. Neste contexto, só fortes
investimentos na inovação conseguirão escudar os países
desenvolvidos da concorrência baseada nos preços e na qua-
lidade crescente dos produtos oferecidos pelos novos con-
correntes. Todavia, apesar de ter plenamente a noção do va-
lorestratégico das inovações e das novas tecnologias, o Co-
mité assinala certa reticência no aproveitamento das oportu-
nidades de modernização e de crescimento que oferecem. A
política comunitária de concorrência deve procurar os espa-
ços apropriados, onde possa actuar como força propulsiona-
dora e sustentada, e para criar o quadro de referência mais fa-
vorável para as empresas que têm de escolher, decidir, in-
vestir e assumir riscos. É justamente neste terreno que a po-
lítica de concorrência se conjuga e se coordena com as de-
mais políticas comunitárias.

A Comissão está convencida de que a inovação desempenha um
papel determinante, considerando-a um factor essencial da
competitividade da economia europeia. Por esse motivo,
numerosas acções da Comissão no domínio da concorrência
tomam em consideração esta dimensão, tanto no âmbito da
liberalização das indústrias de rede, como as telecomunicações,
como no das disposições específicas de incentivo em matéria de
transferência de tecnologias ou de auxílios à investigação e
desenvolvimento, como ainda da ponderação das inovações na
análise de certos acordos ou de certas operações de
concentração que poderiam eventualmente conduzir a situações
de entrave ao acesso aos produtos ou serviços inovadores. Por
conseguinte, a Comissão considera que responde de forma
adequada às preocupações do Comité Económico e Social.
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10. A política de concorrência não é puramente judicial,
repressiva, controladora, nem se encontra desligada das
outras políticas comunitárias. Não deve ficar isolada nem
deve isolar-se delas. Há que fazer singrar a concertação e
a cooperação dentro da Comissão. É preciso detectar e
interpretar as novas tendências. A Comissão possui na
Direcção-Geral da Concorrência um instrumento
experimentado e testado, pode usá-lo para conhecer e
compreender as mudanças e para «reorientar» todas as
suas políticas com coerência e oportunidade. Os reptos do
alargamento, da globalização e da moeda única exigem
uma política de concorrência mais rigorosa e,
simultaneamente, mais perspicaz, respaldada por uma
presença institucional mais forte e mais interveniente da
Comissão Europeia em todos os níveis internacionais.

A Comissão partilha a opinião do Comité Económico e Social,
segundo a qual a política de concorrência não está isolada das
outras políticas da União. A Comissão empenha-se,
nomeadamente no quadro das consultas interserviços e no
momento das decisões adoptadas pelo Colégio, em aplicar este
princípio, sem prejuízo do respeito das regras do Tratado.





Comissão Europeia

XXIX Relatório sobre a Política de Concorrência — 1999

Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias

2001 — 429 p. — 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-828-9988-8

Preço no Luxemburgo (IVA excluído): EUR 21

O Relatório sobre a Política de Concorrência é publicado anualmente pela Comissão Europeia 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.





BELGIQUE/BELGIË

Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 538 43 08
Fax (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

La librairie européenne/
De Europese Boekhandel
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 295 26 39
Fax (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurop.be
URL: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 552 22 11
Fax (32-2) 511 01 84
E-mail: eusales@just.fgov.be

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S
Herstedvang 12
DK-2620 Albertslund
Tlf. (45) 43 63 23 00
Fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: http://www.schultz.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192
D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80
Fax (49-221) 97 66 82 78
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

ELLADA/GREECE

G. C. Eleftheroudakis SA
International Bookstore
Panepistimiou 17
GR-10564 Athina
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5
Fax (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr
URL: elebooks@hellasnet.gr

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado
Trafalgar, 27
E-28071 Madrid
Tel. (34) 915 38 21 11 (libros)
Tel. (34) 913 84 17 15 (suscripción)
Fax (34) 915 38 21 21 (libros),
Fax (34) 913 84 17 14 (suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Mundi Prensa Libros, SA
Castelló, 37
E-28001 Madrid
Tel. (34) 914 36 37 00
Fax (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

FRANCE

Journal officiel
Service des publications des CE
26, rue Desaix
F-75727 Paris Cedex 15
Tél. (33) 140 58 77 31
Fax (33) 140 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://www.journal-officiel.gouv.fr

IRELAND

Alan Hanna’s Bookshop
270 Lower Rathmines Road
Dublin 6
Tel. (353-1) 496 73 98
Fax (353-1) 496 02 28
E-mail: hannas@iol.ie

ITALIA

Licosa SpA
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552
I-50125 Firenze
Tel. (39) 055 64 83 1
Fax (39) 055 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Messageries du livre SARL
5, rue Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. (352) 40 10 20
Fax (352) 49 06 61
E-mail: mail@mdl.lu
URL: http://www.mdl.lu

NEDERLAND

SDU Servicecentrum Uitgevers
Christoffel Plantijnstraat 2
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

ÖSTERREICH

Manz’sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH
Kohlmarkt 16
A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-Mail: manz@schwinge.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037
P-2700 Amadora
Tel. (351) 214 95 87 87
Fax (351) 214 96 02 55
E-mail: dlb@ip.pt

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA
Sector de Publicações Oficiais
Rua da Escola Politécnica, 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoce@incm.pt
URL: http://www.incm.pt

SUOMI/FINLAND

Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln
Keskuskatu 1/Centralgatan 1
PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.com
URL: http://www.akateeminen.com

SVERIGE

BTJ AB
Traktorvägen 11-13
S-221 82 Lund
Tlf. (46-46) 18 00 00
Fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

UNITED KINGDOM

The Stationery Office Ltd
Customer Services
PO Box 29
Norwich NR3 1GN
Tel. (44) 870 60 05-522
Fax (44) 870 60 05-533
E-mail: book.orders@theso.co.uk
URL: http://www.itsofficial.net

ÍSLAND

Bokabud Larusar Blöndal
Skólavördustig, 2
IS-101 Reykjavik
Tel. (354) 552 55 40
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

NORGE

Swets Blackwell  AS
Østenjoveien 18
Boks 6512 Etterstad
N-0606 Oslo
Tel. (47) 22 97 45 00
Fax (47) 22 97 45 45
E-mail: info@no.swetsblackwell.com

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz
c/o OSEC
Stampfenbachstraße 85
PF 492
CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15
Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

B@LGARIJA

Europress Euromedia Ltd
59, blvd Vitosha
BG-1000 Sofia
Tel. (359-2) 980 37 66
Fax (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

|ESKÁ REPUBLIKA

ÚVIS
odd. Publikaci
Havelkova 22
CZ-130 00 Praha 3
Tel. (420-2) 22 72 07 34
Fax (420-2) 22 71 57 38
URL: http://www.uvis.cz

CYPRUS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry
PO Box 21455
CY-1509 Nicosia
Tel. (357-2) 88 97 52
Fax (357-2) 66 10 44
E-mail: demetrap@ccci.org.cy

EESTI

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
(Estonian Chamber of Commerce and Industry)
Toom-Kooli 17
EE-10130 Tallinn
Tel. (372) 646 02 44
Fax (372) 646 02 45
E-mail: einfo@koda.ee
URL: http://www.koda.ee

HRVATSKA

Mediatrade Ltd
Pavla Hatza 1
HR-10000 Zagreb
Tel. (385-1) 481 94 11
Fax (385-1) 481 94 11

MAGYARORSZÁG

Euro Info Service
Szt. István krt.12
II emelet 1/A
PO Box 1039
H-1137 Budapest
Tel. (36-1) 329 21 70
Fax (36-1) 349 20 53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
URL: http://www.euroinfo.hu

MALTA

Miller Distributors Ltd
Malta International Airport
PO Box 25
Luqa LQA 05
Tel. (356) 66 44 88
Fax (356) 67 67 99
E-mail: gwirth@usa.net

POLSKA

Ars Polona
Krakowskie Przedmiescie 7
Skr. pocztowa 1001
PL-00-950 Warszawa
Tel. (48-22) 826 12 01
Fax (48-22) 826 62 40
E-mail: books119@arspolona.com.pl

ROMÂNIA

Euromedia
Str.Dionisie Lupu nr. 65, sector 1
RO-70184 Bucuresti
Tel. (40-1) 315 44 03
Fax (40-1) 312 96 46
E-mail: euromedia@mailcity.com

SLOVAKIA

Centrum VTI SR
Nám. Slobody, 19
SK-81223 Bratislava
Tel. (421-7) 54 41 83 64
Fax (421-7) 54 41 83 64
E-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk
URL: http://www.sltk.stuba.sk

SLOVENIJA

Gospodarski Vestnik
Dunajska cesta 5
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386) 613 09 16 40
Fax (386) 613 09 16 45
E-mail: europ@gvestnik.si
URL: http://www.gvestnik.si

TÜRKIYE

Dünya Infotel AS
100, Yil Mahallessi 34440
TR-80050 Bagcilar-Istanbul
Tel. (90-212) 629 46 89
Fax (90-212) 629 46 27
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

ARGENTINA

World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

AUSTRALIA

Hunter Publications
PO Box 404
Abbotsford, Victoria 3067
Tel. (61-3) 94 17 53 61
Fax (61-3) 94 19 71 54
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

BRESIL

Livraria Camões
Rua Bittencourt da Silva, 12 C
CEP
20043-900 Rio de Janeiro
Tel. (55-21) 262 47 76
Fax (55-21) 262 47 76
E-mail: livraria.camoes@incm.com.br
URL: http://www.incm.com.br

CANADA

Les éditions La Liberté Inc.
3020, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, Québec G1X 3V6
Tel. (1-418) 658 37 63
Fax (1-800) 567 54 49
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

Renouf Publishing Co. Ltd
5369 Chemin Canotek Road, Unit 1
Ottawa, Ontario K1J 9J3
Tel. (1-613) 745 26 65
Fax (1-613) 745 76 60
E-mail: order.dept@renoufbooks.com
URL: http://www.renoufbooks.com

EGYPT

The Middle East Observer
41 Sherif Street
Cairo
Tel. (20-2) 392 69 19
Fax (20-2) 393 97 32
E-mail: inquiry@meobserver.com
URL: http://www.meobserver.com.eg

INDIA

EBIC India
3rd Floor, Y. B. Chavan Centre
Gen. J. Bhosale Marg.
Mumbai 400 021
Tel. (91-22) 282 60 64
Fax (91-22) 285 45 64
E-mail: ebicindia@vsnl.com
URL: http://www.ebicindia.com

JAPAN

PSI-Japan
Asahi Sanbancho Plaza #206
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102
Tel. (81-3) 32 34 69 21
Fax (81-3) 32 34 69 15
E-mail: books@psi-japan.co.jp
URL: http://www.psi-japan.co.jp

MALAYSIA

EBIC Malaysia
Suite 45.02, Level 45
Plaza MBf (Letter Box 45)
8 Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel. (60-3) 21 62 92 98
Fax (60-3) 21 62 61 98
E-mail: ebic@tm.net.my

MÉXICO

Mundi Prensa México, SA de CV
Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com

PHILIPPINES

EBIC Philippines
19th Floor, PS Bank Tower
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.
Makati City
Metro Manilla
Tel. (63-2) 759 66 80
Fax (63-2) 759 66 90
E-mail: eccpcom@globe.com.ph
URL: http://www.eccp.com

SOUTH AFRICA

Eurochamber of Commerce in South Africa
PO Box 781738
2146 Sandton
Tel. (27-11) 884 39 52
Fax (27-11) 883 55 73
E-mail: info@eurochamber.co.za

SOUTH KOREA

The European Union Chamber of
Commerce in Korea
5th FI, The Shilla Hotel
202, Jangchung-dong 2 Ga, Chung-ku
Seoul 100-392
Tel. (82-2) 22 53-5631/4
Fax (82-2) 22 53-5635/6
E-mail: eucck@eucck.org
URL: http://www.eucck.org

SRI LANKA

EBIC Sri Lanka
Trans Asia Hotel
115 Sir Chittampalam
A. Gardiner Mawatha
Colombo 2
Tel. (94-1) 074 71 50 78
Fax (94-1) 44 87 79
E-mail: ebicsl@slnet.ik

UNITED STATES OF AMERICA

Bernan Associates
4611-F Assembly Drive
Lanham MD 20706-4391
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)
E-mail: query@bernan.com
URL: http://www.bernan.com

ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/
AUTRES PAYS

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer
Wahl/Please contact the sales office of
your choice/Veuillez vous adresser au
bureau de vente de votre choix
Office for Official Publications of the European
Communities
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455
Fax (352) 29 29-42758
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
URL: http://eur-op.eu.int

1/2001

Venta • Salg • Verkauf • Pvlèseiw • Sales • Vente • Vendita • Verkoop • Venda • Myynti • Försäljning
http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm



Comissão Europeia

XXIX Relatório
sobre a Política de Concorrência

1999
(publicado conjuntamente

com o Relatório Geral sobre a Actividade
da União Europeia — 1999)

SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS 
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

L-2985 Luxembourg�

Preço no Luxemburgo (IVA excluído): EUR 21

1
6

8
K

D
-28-00-018-P

T-C

1999

PT

X
X

IX
 R

elatório sobre a P
olítica de C

oncorrência

ISBN 92-828-9988-8

9 789282 899885


