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N? C 350 / 1

I

(Comunicações)

COMISSÃO
ECU (')
9 de Dezembro de 1994

(94/C 350 /01 )

Montante na moeda nacional para uma unidade :

Franco belga e
Franco luxemburguês
Coroa dinamarquesa
Marco alemão

Dracma grega
Peseta espanhola
Franco francês
Libra irlandesa
Lira italiana

Florim neerlandês

Escudo português
Libra esterlina

39,3831
7,49488
1,91538

295,481
160,320
6,57325
0,791459
1977,94

2,14503

195,852
0,777096

Dólar dos Estados Unidos
Dólar canadiano

Iene japonês
Franco suíço
Coroa norueguesa
Coroa sueca
Marca finlandesa
Xelim austríaco
Coroa islandesa
Dólar australiano
Dólar neozelandês
Rand sul-africano

1,21188
1,67749

121,491
1,62453
8,33593
9,11711

5,91883
13,4822
83,6683
1,56533
1,90998
4,31981

A Comissão dispõe actualmente de um telex de resposta automática que dá a cotação das moedas mais
importantes. Este serviço funciona diariamente das 15 h 30 m às 13 h do dia seguinte.
Procedimento de utilizaçao :
— chamar o telex n? 23789 em Bruxelas ,

— dar o seu próprio número de telex,
— introduzir o código «cccc» que acciona o disparo do sistema de resposta automática, o qual transmite a
seguir as cotações do ecu,
— não interromper a transmissão cujo término será automaticamente assinalado pelo código «ffff».

Nota : A Comissão dispõe igualmente de um telex com respondedor automático (com o n? 21791 ) e uma
telecopiadora com respondedor automático (com o n? 296 10 97) que fornecem dados diários relati
vos ao cálculo das taxas de conversão aplicáveis no âmbito da política agrícola comum.

O Regulamento (CEE) n? 3180/78 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978 (JO n? L 379 de

30 . 12. 1978 , p. 1 ), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1971 / 89

(JO n? L 189 cie 4 . 7 . 1989 , p . 1 ).
Decisão 80/ 1184/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1980 (Convenção de Lomé) (JO n? L 349
de 23 . 12. 1980, p. 34).
Decisão n? 3334/ 80/CECA da Comissão, de 19 de Dezembro de 1980 (JO n? L 349 de 23. 12 . 1980,
P" 27) "

Regulamento Financeiro de 16 de Dezembro de 1980, relativo ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JO n? L 345 de 20 . 12. 1980, p. 23).
Regulamento (CEE) n? 3308 /80 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980 (JO n? L 345 de 20. 12.
1980, p . 1 ).

Decisão do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimento de 13 de Maio de 1981
(JO n? L 311 de 30 . 10. 1981 , p. 1 ).
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Comunicação das decisões tomadas no âmbito de diversos processos de adjudicação no sector
agrícola (cereais)
(94/C 350 /02)

(Ver comunicação no «Jornal Oficial das Comunidades Europeias» n°. L 360 de 21 de Dezembro de
1982, página 43)
Adjudicação semanal
Adjudicação permanente

Decisão da
Comissão de

Restituição máxima

8 . 12 . 1994

Recusa de propostas

8 . 12 . 1994

Recusa de propostas

Regulamento (CE) n? 1166/94 da Comissão, de 24 de Maio de 1994, relativo à
abertura de um concurso para a restituição à exportação de trigo mole para todos
os países terceiros
(JO n? L 130 de 25 . 5 . 1994, p. 15)

Regulamento (CE) n? 1081 /94 da Comissão, de 10 de Maio de 1994, relativo à
abertura de um concurso para a restituição à exportação de cevada para todos os
países terceiros
(jO n? L 120 de 11 . 5. 1994, p. 21 )

Regulamento (CE) n? 1082/94 da Comissão, de 10 de Maio de 1994, relativo a
uma medida especial de intervenção para a cevada em Espanha
(JO n? L 120 de 11 . 5. 1994, p. 24)

Ausência de propostas

Regulamento (CE) n? 2305/94 da Comissão, de 26 de Setembro de 1994, relativo
a um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz bran
queado de grãos redondos com destino a determinados países terceiros
(JO n? L 251 de 27. 9. 1994, p. 7)

8 . 12 . 1994

Recusa de propostas

Regulamento (CE) n? 2306/94 da Comissão, de 26 de Setembro de 1994, relativo
a um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz bran
queado de grãos médios e longos A com destino a determinados países terceiros
(JO n? L 251 de 27. 9. 1994, p. 9)

8 . 12 . 1994

Recusa de propostas

Regulamento (CE) n? 2307/94 da Comissão, de 26 de Setembro de 1994, relativo
a um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz bran
queado de grãos médios e longos A com destino a determinados países terceiros
(JO n? L 251 de 27. 9. 1994, p. 11 )

8 . 12 . 1994

por tonelada

285,00 ecus

Redução máxima

Regulamento (CE) n? 2709/94 da Comissão, de 8 de Novembro de 1994, relativo

à abertura de um concurso para a redução do direito nivelador de importação de

sorgo para Espanha proveniente de países terceiros
(JO n? L 288 de 9. 11 . 1994, p. 1 )
Regulamento (CE) n? 2710/94 da Comissão, de 8 de Novembro de 1994, relativo

8 . 12 . 1994

à abertura de um concurso para a redução do direito nivelador de importação de

Recusa de propostas

Ausência de propostas

milho para Espanha proveniente de países terceiros
(JO n? L 288 de 9. 11 . 1994, p. 3)
Regulamento (CE) n? 2711 /94 da Comissão, de 8 de Novembro de 1994, relativo

à abertura de um concurso para a redução do direito nivelador de importação de
milho para Espanha proveniente de países terceiros
(JO n? L 288 de 9. 11 . 1994, p. 4)

Regulamento (CE) n? 2712/94 da Comissão, de 8 de Novembro de 1994, relativo
à abertura de um concurso para a redução do direito nivelador de importação de
sorgo para Espanha proveniente de países terceiros
(JO n? L 288 de 9. 11 . 1994, p. 5)

52,97 ecus
8 . 12 . 1994

por' tonelada

8 . 12 . 1994

Recusa de propostas
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Não oposição a uma operação de concentração notificada
(Processo n? IV/M.503 — British Steel/Svensk Stâl/NSD)
(94/C 350 /03)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 7 de Novembro de 1994, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada acima
referida e declará-la compatível com o mercado comum. Esta decisão é tomada com base no
n? 1 , alínea b), do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 4064/ 89 do Conselho ('). Os terceiros
que demonstrem um interesse suficiente podem obter uma cópia desta decisão, enviando um
pedido escrito para :
Comissão das Comunidades Europeias,
Direcçao-Geral da Concorrência (DG IV),
Task Force Concentrações,
Avenue de Cortenberg 150 ,
B-1049 Bruxelas

[telecopiador : (32 2) 296 43 01 ].
0) JO n? L 395 de 30 . 12 . 1989, p. 1 , e
TO n? L 257 de 21 . 9 . 1990, p. 13 (rectificação).

Não oposição a uma operação de concentração notificada
(Processo n? IV/M.519 — Ericsson/Raychem)
(94/C 350 /04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 21 de Novembro de 1994, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada
acima referida e declará-la compatível com o mercado comum. Esta decisão é tomada com
base no n? 1 , alínea b), do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 4064/ 89 do Conselho ('). Os
terceiros que demonstrem um interesse suficiente podem obter uma cópia desta decisão, en
viando um pedido escrito para :
Comissão dàs Comunidades Europeias,
Direcção- Geral da Concorrência (DG IV),
Task Force Concentrações,
Avenue de Cortenberg 150 ,
B-1049 Bruxelas

[telecopiador : (32 2) 296 43 01 ].
0) JO n? L 395 de 30. 12. 1989, p. 1 , e
TO n? L 257 de 21 . 9. 1990, p. 13 (rectificação).
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Notificação prévia de uma operação de concentração
(Processo n? IV/M.520 — Direct Line/Bankinter)
(94/C 350 /05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1 . A Comissão recebeu, em 2 de Dezembro de 1994, uma notificação de um projecto de
concentração, nos termos do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 4064/ 89 do Conselho (*),
através da qual as empresas Direct Line Group Limited, propriedade do grupo Royai Bank of
Scotland plc, e Bankinter SA, adquirem na acepção do n? 1 , alínea b), do artigo 3? do referido
regulamento o controlo conjunto da empresa Bankinter Aseguradora SA mediante aquisição de
acções de uma empresa recentemente criada que constitui uma empresa comum.
2.

O sector económico abrangido da concentração é o dos seguros não vida.

3 . Após uma análise preliminar, a Comissão considera que a operação de concentração
notificada pode encontrar-se abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CEE)
n? 4064/ 89 . Contudo, a Comissão reserva-se a faculdade de tomar uma decisão final sobre
este ponto .

4 . A Comissão solicita aos terceiros interessados que apresentem à Comissão as observações
que entenderem sobre o projecto de concentração em causa.

As observações devem ser recebidas pela Comissão, o mais tardar, dez dias após a data da
publicação da presente comunicação. Podem ser enviadas por telefax ou pelo correio e devem
mencionar o número de processo IV/M.520 — Direct Line/Bankinter, para o seguinte ende
reço :

Comissão das Comunidades Europeias, .
Direcção-Geral da Concorrência (DG IV),
Task Force Concentrações,
Avenue de Cortenberg 150,
B-1049 Bruxelas .

[telefax : (32-2) 296 43011 .

O JO n? L 395 de 30 . 12. 1989, p. 1 ; JO n? L 257 de 21 . 9. 1990, p. 13 (rectificação).

Diplomas, certificados e outros títulos de formação no domínio da arquitectura que são objecto
de um reconhecimento mútuo entre Estados-membros

(94/C 350 /06)

[Actualização da comunicação 89/C 205/06 de 10 de Agosto de 1989 (x)]
Na página 6, no que diz respeito à França, no final do primeiro travessão é inserida a frase
seguinte :

«. . . incluindo no âmbito da formação profissional contínua e da promoção social (DPLG dans
le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale);».
(') JO n? C 205 de 10. 8 . 1989, p. 5 .
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N? C 350 / 5

APLICAÇAO DOS ARTIGOS 92? E 93? DO TRATADO CE E DO ARTIGO 61 ? DO

ACORDO EEE AOS AUXÍLIOS DE ESTADO NO SECTOR DA AVIAÇÃO
(94/C 350 / 07)
(Texto relevante para efeitos do EEE)
I. INTRODUÇÃO

1.1 . Liberalização do transporte aéreo na Comunidade

Todos estes factores, combinados com a concorrên
cia cada vez mais agressiva nos mercados não comu
nitários, levaram várias transportadoras aéreas a

efectuarem importantes restruturações que, em al
guns casos, envolveram intervenções estais .

1 . O transporte aéreo na Comunidade tem sido carac
terizado por níveis elevados de intervencionismo
estatal e bilateralismo. Embora um certo grau de
concorrência entre as transportadoras aéreas não es
tivesse excluído, os efeitos potencialmente distorce
dores dos auxílios estatais eram, no passado, suplan
tados pelas regras, economicamente mais importan
tes, relativas ao controlo das tarifas, acesso aos mer
cados e, especialmente, repartição da capacidade, in
cluídas nos acordos bilaterais restritivos entre os Es
tados-membros .

No entanto, o Conselho já concluiu o seu programa
de liberalização do transporte aéreo comunitário (x).
Assim, numa situação de maior concorrência na Co
munidade, é claramente necessário aplicar de forma
mais estrita as regras relativas aos auxílios de Estado.
2 . As medidas de liberalização do mercado e concor
rência, que estão actualmente em vigor, alteraram
fundamentalmente o enquadramento económico do
transporte aéreo. As medidas estimulam a concorrên
cia e, em certa medida, diminuíram os poderes dis
cricionários das autoridades nacionais e alargaram a
margem de manobra das transportadoras aéreas para
tomarem decisões , com base na sua própria situação
económica e financeira, sobre tarifas, novas rotas e
capacidade a colocar no mercado .

(') O denominado «primeiro pacote», adoptado em Dezembro
de 1987, introduziu novas regras relativas às tarifas aéreas,
repartição da capacidade e acesso aos mercados para os voos
regulares intracomunitários entre os principais aeroportos. O
«segundo pacote», adoptado em Julho de 1990, abriu o
acesso aos serviços decorrentes das terceira e quarta liberda
des entre praticamente todos os aeroportos da Comunidade
e expandiu significativamente os direitos associados à quinta
liberdade. Este pacote contém também importantes disposi
ções relativas à repartição da capacidade. Os serviços de

carga aérea foram liberalizados por um regulamento de Fe

vereiro de 1991 . Em Julho de 1992, o Conselho adoptou o
terceiro, e último, pacote de medidas de liberalização, que

permite o livre exercício das liberdades do ar na Comuni

dade a partir de 1 de Janeiro de 1993 ; as restrições remanes
centes que ainda impendem sobre o transporte aéreo domés
tico serão eliminadas a partir de 1 de Abril de 1997 . O pa
cote também abole a repartição da capacidade de passagei

Nalguns casos, essas alterações resultaram em con
centrações e acordos estratégicos com outras compa
nhias aéreas . A este respeito, deve notar-se que os
artigos 85? e 86? do Tratado e os artigos 53? e 54?
do Acordo EEE são integralmente aplicáveis ao sec
tor da aviação por força dos Regulamentos (CEE)
n? 3975 / 87 e (CEE) n? 3976/ 87 do Conselho, de 14
de Dezembro de 1987 . Para além disso, a partir de
1990 , a Comissão dispõe do Regulamento (CEE) n?
4064/ 89, relativo ao controlo das concentrações en
tre empresas, para avaliar essas operações .
No ambiente mais concorrencial, os auxílios do Es

tado podem assumir uma importância estratégica
substancialmente maior para os governos que procu
rem proteger os interesses económicos das «suas »
companhias aéreas . Isto poderia levar a uma «cor
rida» aos subsídios, que prejudicaria não só o inte
resse comum mas também a realização dos objecti
vos básicos do processo de liberalização .

1.2 . O relatório de 1992 sobre os auxílios de Estado

3 . Para poder ter uma visão correcta da situação, a Co
missão efectuou um inquérito em 1991 / 1992 , do
qual resultou um inventário dos auxílios de Estado
existentes (2) no sector do transporte aéreo . Esse re
latório foi publicado em Março de 1992 .
O relatório revelou que várias companhias aéreas es
tavam a beneficiar de intervenções estatais, frequen
temente sob a forma de auxílios operacionais direc
tos ou de auxílios destinados a melhorar a estrutura

financeira das companhias . Foram igualmente revela
dos vários auxílios estatais potenciais sob a forma de
concessões de direitos exclusivos .

ros e confere às companhias aéreas a liberdade de fixarem as

tarifas . Para além disso, a aplicação das regras da concor
rência passou a abranger o sector do transporte aéreo para
acompanhar estes desenvolvimentos e os regulamentos rele
vantes [Regulamentos (CEE) n? 3975 / 87 e (CEE) n?
3976/87] foram modificados de modo a passarem a incluir a
concorrência no interior de um Estado-membro .

(2) Ver : Comissão das Comunidades Europeias «Relatório da
Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a
avaliação dos regimes de auxílios em favor das transportado
ras aéreas comunitárias », doe. SEC(92) 431 final de 19 de
Março de 1992 .
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A Comissão é de opinião que os requisitos de trans
parência não estão a ser implementados satifatoria
mente. Durante o inquérito, a Comissão criticou em
vários casos as lacunas da informação comunicada.
Esta situação forçou a Comissão a pedir informações
adicionais em alguns casos para poder chegar a con
clusões definitivas .

1.3 . O relatório de 1994 do Comité des Sages
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deve suscitar um interesse significativo por
parte do sector privado e deve levar em última
instância à privatização ;
c) A validade do plano e as suas hipóteses de su
cesso devem ser avaliadas por profissionais in
dependentes contratados pela Comissão Euro
peia para participar no processo de avaliação
da Comissão . Os resultados desta avaliação
devem ser tornados públicos conjuntamente
com a decisão final da Comissão ;

4 . No Verão de 1993 , a Comissão criou um comité de

peritos no sector do transporte aéreo («Comité des
Sages») com & missão de analisar a situação da avia
ção civil na Comunidade e de fazer recomendações
sobre futuras iniciativas políticas . O relatório final
foi publicado em 1 de Fevereiro de 1994 . No que
respeita aos auxílios estatais, o Comité des Sages fez
as seguintes recomendações :
« Recomendações :

— No interesse dos consumidores e da própria in
dústria, as injecções financeiras nas transportado
ras aéreas (ou nos serviços de assistência aero
portuária), qualquer que seja a sua forma, não
devem, regra geral, ser aprovadas se forem in
compatíveis com as práticas comerciais normais .

d) Compromisso por parte do Governo em ques
tão de se abster de interferir, financeiramente
ou de qualquer outra forma, nas decisões co
merciais tomadas pelas transportadoras envol
vidas ;

e) Proibição da utilização pela companhia aérea
dos dinheiros públicos para comprar ou ex
pandir a sua própria capacidade para além do
desenvolvimento global do mercado. Pelo
contrário, devem ser previstas reduções de ca
pacidade ;

f) Prova aceitável de que os interesses concor
renciais das outras companhias aéreas não são
afectados negativamente ;

— A Comissão Europeia deve aplicar estritamente
as disposições do Tratado relativas aos auxílios
estatais e elaborar linhas de orientação claras
para a avaliação de pedidos excepcionais de au
torização de auxílios estatais .

g) Monitorização cuidadosa, com a assistência
de peritos profissionais independentes , da im
plementação dos planos de reestruturação.»

— Contudo, durante um período breve, a aprovação
de auxílios estatais pode ser considerada quando
esses auxílios forem compatíveis com o interesse
comunitário ao promoverem uma reestruturação
conducente a uma maior competitividade neste
contexto ; o apoio à viabilização comercial de
uma transportadora aérea (ou de serviços de as
sistência aeroportuária) pode revestir interesse
comunitário se a posição dos concorrentes for
salvaguardada.

5 . Em geral, a Comissão acolheu favoravelmente a ava
liação do Comité, que de facto confirma a política
actual da Comissão sob muitos aspectos . Noutros as
pectos , a Comissão está pronta a seguir as recomen
dações do Comité tal como descritas nestas orienta
ções . Por exemplo, a Comissão pode decidir recorrer
à consulta de peritos em casos difíceis e publicou um
convite à apresentação de propostas com vista ao es
tabelecimento de uma lista de peritos de aviação
apropriados . A Comissão baseou-se tanto quanto
possível nas recomendações do Comité na elabora
ção dos capítulos individuais das presentes orienta

As condições de aprovação destes auxílios devem
incluir os seguintes aspectos, embora não devam
necessariamente limitar-se a eles :

a) Uma cláusula clara e genuína de "auxílio
único, pela última vez";
b) Apresentação de um plano de reestruturação
que leve à viabilidade económica e financeira
num prazo específico comprovado pelo acesso
aos mercados comerciais de capital. O plano

ções .

No cumprimento das suas responsabilidades decor
rentes dos artigos 92? e 93? do Tratado, a Comissão
já aplica alguns dos princípios recomendados pelo
Comité des Sages . Por exemplo, a Comissão exami
nou sempre o impacte dos auxílios na concorrência
na Comunidade e também tem aplicado o princípio
de que os auxílios de Estado só são aceitáveis se esti
verem associados a um programa completo de rees
truturação. Em caso recentes , a Comissão impôs
condições destinadas a restringir a interferência dos
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governos na gestão das companhias aéreas (3), e
proibiu a utilização de auxílios estatais para aquisi
ção de participações accionistas noutras transporta
doras aéreas da Comunidade (4). No entanto, algu
mas das ideias do Comité não são aceitáveis pela
Comissão. A Comissão não pode mudar ou alterar o
Tratado CE. Isto significa, nomeadamente, que a
condição de o auxílio ser o último tem, natural
mente, de ser interpretada em conformidade com a
legislação comunitária. Isto implica que tal condição
não impede um Esnado-membro de notificar um
novo auxílio a uma companhia que já tenha recebido
auxílio . De acordo com a jurisprudência do Tribunal
de Justiça, a Comissão tomará em consideração em
casos destes todos os elementos relevantes (5). Um
elemento importante da apreciação da Comissão será
o facto de a companhia já ter recebido auxílio de
Estado (ver capítulo V abaixo). Portanto, a Comis

7 . Estas novas orientações pretendem dar resposta a
duas preocupações principais :

são não admitirá mais auxílios a não ser em circuns

emprego . Os auxílios de Estado devem ser a excep
ção e não a regra, na medida em que, em princípio,
não são autorizados pelo n? 1 do artigo 92? A Co
missão está perfeitamente consciente de que as trans
portadoras aéreas comunitárias estão actualmente,
por motivos estruturais e de outra ordem, numa si
tuação difícil, e terá isso em conta. Contudo, a crise
actual exige sérios esforços por parte das transporta
doras, que necessitam de se adaptar às mudanças do

— reflectir a realização do mercado interno do
transporte aéreo,

— aumentar a transparência dos diferentes níveis do
processo de avaliação em relação, em primeiro
lugar, aos dados a fornecer pelos Estados-mem
bros na notificação e, em segundo lugar, aos cri
térios e procedimentos aplicados pela Comissão .

8 . Tendo em vista o aumento da competitividade das
companhias europeias de aviação, que continua a ser
o objecto final da Comunidade (7), a Comissão subli
nha que uma gestão mais comercial é a única forma
de atingir melhores resultados financeiros , tendo to
talmente em conta neste contexto a dimensão do

tâncias excepcionais, imprevistas e externas à em
presa. Para além disso, uma vez que o artigo 222?
do Tratado é neutro relativamente ao regime de pro
priedade, a Comissão não pode condicionar a auto
rização do auxílio à privatização da companhia aé
rea. Contudo, a participação de capital de risco pri
vado no capital social da empresa será levado em
consideração na análise da Comissão .

mercado . A Comissão não sabe exactamente como

será o futuro «panorama da aviação» nem tem a in
tenção de determinar os aspectos que devem ser es

1.4 . Objectivos das presentes orientações

sencialmente deixados ao livre arbítrio do mercado .

6 . Em 1984, a Comissão, ao descrever o seu programa
de liberalização para o sector do transporte aéreo no
«Memorando da aviação civil n? 2 », estabeleceu um
conjunto de linhas de orientação e critérios para a
avaliação dos auxílios de Estado a favor das trans
portadoras aéreas, com base nos artigos 92? e 93? do
Tratado CEE (anexo IV do memorando n? 2) (6).

A Comissão pretende criar um enquadramento equi
tativo no qual as companhias aéreas da Comunidade
possam efectivamente concorrer numa base de igual
dade . Com estes objectivos presentes, as presentes li
nhas de orientação devem contribuir para clarificar a
posição da Comissão em matéria de auxílios de Es
tado às transportadoras aéreas comunitárias .

A avaliação dos auxílios de Estado descritos no rela
tório de 1992 (ver capítulo 1.2) baseou-se nas regras

II. ÂMBITO DAS PRESENTES ORIENTAÇÕES

do Tratado relativas aos auxílios de Estado e nos cri

térios de avaliação do anexo IV do memorando n? 2 .
Um dos objectivos do relatório era o de fornecer à
Comissão dados actualizados que pudessem ser utili
zados para o estabelecimento de linhas de orientação
revistas adaptadas à nova situação do sector europeu
do transporte aéreo.
(3) Decisão 91 /555/CEE da Comissão, de 24 de Julho de 1991
— Processo C-21 /91 , ex N 204/ 91 , Sabena ( 1991 ), JO n? L
300 de 31 . 10 . 1991 , p. 4ÍI .
Decisão da Comissão de 21 de Dezembro de 1993 — Pro

cesso C-34/93 ex NN 557/93, Aer Lingus, JO n? L 54 de
25 . 2 . 1994, p . 30 .

(4) Decisão da Comissão de 22 de Julho de 1992 — Processo N
294/92 , Ibéria.
Decisão da Comissão — Processo C-34 /93 , ex NN 557/93 ,

II. 1 . Auxílios de Estado às transportadoras aéreas
9 . Em 1 de Janeiro de 1994, o Acordo relativo ao Es
paço Económico Europeu (seguidamente denomi
nado «Acordo») celebrado entre a Comunidade Eu
ropeia e os Estados da AECL, entrou em vigor. O
Acordo contém disposições relativas aos auxílios de

s

Estado (artigo 61 ?), que reproduzem essencialmente
o artigo 92? do Tratado . De acordo com o artigo
62? do Acordo, a aplicação das regras relativas aos
auxílios de Estado nos países participantes da AECL
é da responsabilidade do Órgão de Fiscalização da
AECL (OFA), enquanto que a Comissão é responsá
vel pela aplicação das regras relativas aos auxílios de

Aer Lingus , ob . cit.

Estado nos Estados-membros da Comunidade Euro

Decisão da Comissão — Processo C-21 /91 , ex N 204 /91 ,

peia. Na presente comunicação, a Comissão referir
-se-á ao Espaço Económico Europeu como EEE e às

Sabena ( 1991 ) ob . cit.
(5) Ver Tribunal de Justiça processo C-261 / 89, Itália contra
Comissão (Comsal), CTJ 1991 , 1-4437, fundamentos 20-21 .
(6) Comissão das Comunidades Europeias, «Memorandum n? 2
on civil aviation : progress towards the development of a

Community air transpon; policy», doe. COM(84) 72 final,
de 15 de Março de 1984 .

(7) Ver : Comunicação da Comissão, de 1 de Junho de 1994, «O
futuro da aviação civil na Europa», COM(94) 218 final, e
decisão da Comissão de 27 de Julho de 1994 — Processo
C-23 /94 , Air France, JO n? L 254 de 30 . 9 . de 1994 .
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companhias aéreas estabelecidas na Comunidade Eu
ropeia e nos Estados da AECL como companhias
europeias de aviação ou concorrentes europeus.
10 . As presentes orientações dizem respeito aos auxílios
concedidos pelos Estados-membros da Comunidade
às transportadoras aéreas .

Estes podem incluir actividades acessórias ao trans
porte aéreo, cuja subsidiação directa ou indirecta
possa beneficiar as companhias aéreas como, por
exemplo, escolas de pilotagem (8), lojas francas,
instalações aeroportuárias, franquias e encargos
aeroportuários, nos limites a definir nos capítulos se
guintes .
No entanto, a presente comunicação não tem a in
tenção de abranger a concessão de subsídios à pro
dução de aviões (9). Pelo contrário, os auxílios con
cedidos às companhias aéreas para promover a aqui
sição ou operação de determinados aviões cabem no
âmbito destas orientações .
A questão de saber se, e em que condições, os direi
tos , exclusivos devem ser tratados ao abrigo do artigo
92? do Tratado e do artigo 61 ? do Acordo é discu
tida com um certo detalhe no capítulo VIII.
II.2 . Relações com países terceiros
11 . O campo de aplicação da presente comunicação são
os auxílios de Estado concedidos pelos Estados
-membros no sector da aviação . A Comissão está
consciente de que auxílios de Estado concedidos por
países terceiros a companhias aéreas não comunitá
rias podem afectar a competitividade das transporta
doras aéreas comunitárias nas rotas em que compe
tem com as primeiras. No entanto, o facto de trans
portadoras não comunitárias beneficiarem de auxí
lios de Estado não pode ser invocado como motivo

para a não aplicação das disposições mandatórias do
Tratado em matéria de auxílios de Estados . Estas

disposições são aplicáveis independentemente de paí
ses terceiros concederem ou não auxílios .

Para além disso, as condições de acesso ao mercado
e de limitação da concorrência estabelecidas em mui
tos acordos bilaterais com países terceiros parecem
ser muito mais importantes do ponto de vista econó

mico que eventuais auxílios de Estado.
Consequentemente, a Comissão não tem a intenção
de tratar nesta comunicação os auxílios de Estado a
(8) Decisão da Comissão que inicia o procedimento previsto no
n? 2 do artigo 93? relativamente à aquisição de uma escola
de pilotos pela KLM — Processo C-31 /93, JO n? C 293 de
29 . 10 . 1993 .

(9) Neste contexto, deve mencionar-se que os fabricantes de
aviões têm recentemente assumido o papel do relutante sec
tor bancário no financiamento de uma parte considerável
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companhias aéreas de países terceiros . No caso de
eventuais auxílios de Estado por parte de países ter
ceiros possibilitarem a prática de tarifas muito bai
xas, esses casos de dumping tarifário devem ser trata
dos no contexto da política externa da Comunidade
relativamente a países terceiros no sector da aviação .
II . 3 . Investimentos dos Estados em infra-estruturas

12 . A construção ou expansão de projectos de infra-es
truturas (tais como aeroportos, auto-estradas, pon
tes, etc.) representa uma medida geral de política
económica que não pode ser controlada pela Comis
são ao abrigo das regras do Tratado em matéria de
auxílios de Estado (10). As decisões relativas ao de
senvolvimento de infra-estruturas não cabem no âm

bito de aplicação da presente comunicação, na me
dida em que têm por objectivo dar resposta a neces
sidades de planeamento ou implementar políticas na
cionais no domínio do ambiente e dos transportes .
Este princípio geral apenas é válido para a constru
ção de infra-estruturas pelos Estados-membros, sem
prejuízo da avaliação de possíveis elementos de auxí

lio resultantes do tratamento preferencial de compa

nhias específicas no que diz respeito à respectiva uti
lização da infra-estrutura. Consequentemente, a Co
missão pode avaliar actividades desenvolvidas nos
aeroportos que possam beneficiar companhias aéreas
directa ou indirectamente .

II.4 . Privilégios fiscais e auxílios sociais

13 . O artigo 92? do Tratado não distingue as medidas
de intervenção estatal com base nas suas causas ou
objectivos, definindo-as antes em termos dos respec
tivos efeitos . Consequentemente, o alegado objectivo
fiscal ou social de uma medida específica não impede
que lhe seja aplicável o disposto no artigo 92? (n) do
Tratado e no artigo 61 ? do Acordo.
Em princípio, a redução ou adiamento de contribui
ções fiscais ou sociais não constituem um auxílio de
Estado na acepção do n? 1 do artigo 92? do Tratado
e do n? 1 do artigo 61 ? do Acordo mas uma medida
geral, a não ser que confiram uma vantagem compe
titiva a empresas específicas de evitarem custos que
normalmente teriam que suportar com base nos seus
próprios recursos financeiros, impedindo assim o
funcionamento normal das forças de mercado (12).
A Comissão tem uma posição favorável em relação
aos auxílios sociais, dado que trazem benefícios eco
nómicos superiores e para além do interesse da firma
envolvida, facilitando alterações estruturais e redu
zindo as privações e muitas vezes apenas nivelam as

diferenças nas obrigações colocadas às companhias
pelas legislações nacionais.

dos investimentos em aviões . Esta fonte de financiamento

tem sido muito importante, especialmente para alguns novos
intervenientes, para quem o financiamento através do sector
bancário apresentava dificuldades especiais. No caso dos fa
bricantes cie aviões receberem auxílios estatais, pode-se con
cluir que esses auxílios beneficiam indirectamente o sector
da aviação. Contudo, os efeitos potenciais noutros sectores
dos auxílios de Estado à indústria transformadora estão

fora do âmbito destas orientações e serão tomados em con

sideração na avaliação desses auxílios específicos.

(10) Resposta da Comissão à questão escrita n? 28 do deputado
Dehousse, de 10 de Abril de 1967, JO n? L 118 de 20 . 6.
1967, p. 2311 /67.

(") Processo 173 /73 , Itália contra Comissão, CTJ 1974, 709,
fundamentos 27 e 28, p. 718-719.
(l ) Processo 301 / 87, França contra Comissão (processo Bous
sac), CTJ 1990, p. 307, fundamento 41 , p. 362 .
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III. SUBSIDIAÇÃO À EXPLORAÇAO DE ROTAS AEREAS
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essas que a transportadora aérea não respeitaria se
atendesse apenas aos seus interesses comerciais».

III. 1 . Auxílios operacionais

14 . O relatório sobre os auxílios de Estado no sector da

aviação preparado pela Comissão em 1991 / 1992 (13)
revelou vários auxílios directos destinados a apoiar
serviços aéreos, na sua maior parte domésticos, atra
vés da cobertura das respectivas perdas operacionais .

O Regulamento (CEE) n? 2408 /92 do Conselho de
termina que estas obrigações de serviço público po
dem ser impostas por um Estado-membro relativa
mente a serviços aéreos regulares para um aeroporto
que sirva uma região periférica ou em desenvolvi
mento do seu território ou numa rota de fraca densi

dade de tráfego para qualquer aeroporto regional do
seu território, se a rota em causa for considerada vi

A introdução da cabotagem consecutiva a partir de 1
de Janeiro de 1993 e a autorização de cabotagem
total a partir de 1 de Abril de 1997 (14) levaram o
Conselho a clarificar a sua posição em matéria de
subsidiação das rotas domésticas . Essa subsidiação
poderia prejudicar a implementação dos direitos de
tráfego de cabotagem , tal como acima referidos . Os
auxílios directos destinados a cobrir perdas operacio
nais não são, em geral, compatíveis com o mercado
comum e não podem beneficiar de derrogações. No
entanto, a Comissão deve igualmente ter em conta a
preocupação dos Estados-membros com a promoção
de ligações regionais com áreas desfavorecidas .

No que diz respeito aos auxílios regionais, a princi
pal preocupação da Comissão é evitar que a com
pensação recebida permita às companhias beneficiá
rias fazer subsídios cruzados a partir das rotas regio
nais subsidiadas em benefício de outras rotas em que
estejam em concorrência com transportadoras aéreas
do EEE. Por esta razão, a Comissão considera que a
concessão de subsídios directos operacionais a rotas
aéreas só pode, em princípio, ser aceite nos seguintes
dois casos .

III .2 . Obrigações de serviço público

15 . No contexto do transporte aéreo «obrigação de ser
viço público» é definida no Regulamento (CEE) n?
2408 /92 relativo ao acesso das transportadoras aé
reas * às rotas aéreas intracomunitárias (15), como

«qualquer obrigação imposta a uma transportadora
aérea, em relação a qualquer rota para cuja explora
ção lhe tenha sido concedida uma licença por um
Estado-membro, de adoptar todas as medidas neces
sárias para garantir a prestação de um serviço que
satisfaça normas estabelecidas de continuidade, regu
laridade, capacidade e fixação de preços, normas
(13) Ver doe. SEC(92) 431 fnal, ob . cit.
(14) Artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2408/92 do Conselho,
de 23 de Junho de 1992, relativo ao acesso das transporta
doras aéreas comunitárias às rotas aéreas intracomunitárias ,

JO n? L 240 de 24. 8 . 1992, p. 8 .
(15) Artigo 2?, alínea o), do .Regulamento (CEE) n? 2408 /92 .

tal para o desenvolvimento económico da região em
que se encontra o aeroporto . O regulamento também
descreve os procedimentos a seguir quando um Es
tado-membro decide impor uma obrigação de ser
viço público .

16 . Se nenhuma transportadora aérea tiver começado ou
estiver prestes a dar início à prestação de serviços aé
reos regulares numa rota de acordo com as obriga
ções de serviço público impostas para essa mesma
rota, o Estado-membro pode limitar o acesso a essa
rota a uma só transportadora aérea por um período
não superior a três anos, no termo do qual a situa
ção terá de ser revista (16). O direito de explorar tais
serviços será oferecido a qualquer transportadora aé
rea comunitária autorizada a explorar esses serviços
aéreos , através do procedimento de concurso público
descrito no artigo 4? do Regulamento (CEE) n?
2408 /92 (17). Quando a capacidade oferecida exce
der 30 000 lugares por ano, deve notar-se que o
acesso a uma rota só pode ser restringido a uma
transportadora se não for possível assegurar um ser
viço adequado e ininterrupto através de outras for
mas de transporte (n? 2 do artigo 4?). O objectivo
desta disposição é assegurar as ligações de transporte
para certas regiões, especialmente quando o volume
de tráfego for pequeno e o serviço não puder ser
prestado por outros modos de transporte.

Os Estados-membros podem assim indemnizar a
transportadora aérea seleccionada para executar a
obrigação de serviço público imposta, em conformi
dade com o n? 1 , alínea h), do artigo 4? do regula
mento . Essa indemnização deverá tomar em conta os
custos e receitas (isto é, a perda) gerados pelo ser
viço. O desenvolvimento e implementação destes sis
temas deve ser transparente. A este respeito, a Co
missão espera que a companhia seleccionada tenha
(i6) n? ^ alínea d), do artigo 4? do Regulamento (CEE) n?
2408 /92 , ob . cit.

(17) As regras comunitárias sobre os contratos públicos de for
necimento não se aplicam à atribuição de concessões exclu
sivas por lei ou contrato, que são unicamente reguladas pelo
procedimento previsto no n? 1 do Regulamento (CEE) n?
2408 / 92, ob . cit.
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um sistema de contabilidade analítica suficiente

mente sofisticado para imputar os custos relevantes
(incluindo os custos fixos) e as receitas .

10 . 12 . 94

piente (19); um reembolso que esteja limitado às per
das sofridas devido à exploração de uma rota especí
fica não acarreta nenhum benefício específico para a
companhia seleccionada com base nos critérios ob
jectivos previstos no n? 1 do artigo 4? do regula
mento .

17 . O artigo 77? do Tratado e o artigo 49? do Acordo,
que determinam que os auxílios que vão ao encontro
das necessidades de coordenação dos transportes ou
que correspondem ao reembolso de certas prestações
inerentes à noção de serviço público são compatíveis
com o Tratado, não se aplicam ao transporte aéreo .
O artigo 84? do Tratado exclui expressamente a
aplicação destas disposições ao transporte aéreo e o
artigo 47? do Acordo estipula que o artigo 49? é
aplicável aos transportes por caminho-de-ferro, por
estrada e por via navegável. Consequentemente, o
reembolso das perdas das companhias aéreas devidas
ao cumprimento de obrigações de serviço público
deve ser avaliado com base nas regras gerais do Tra
tado aplicáveis ao transporte aéreo (18). A aceitabili
dade do reembolso será considerada à luz dos prin
cípios relativos aos auxílios de Estado, tal como in
terpretados na jurisprudência do Tribunal de Justiça.

18 . Neste contexto é importante que as companhias aé
reas que tenham acesso a uma rota para a qual tenha
sido imposta uma obrigação de serviço público só se
jam compensadas após terem sido seleccionadas com
base num concurso público .

Este procedimento de concurso permite ao Estado
-membro avaliar a oferta para a rota em causa e fa
zer a sua escolha tendo em consideração os interes
ses dos utilizadores e o custo da compensação . No
Regulamento (CEE) n? 2408 /92, o Conselho estabe
leceu regras uniformes e não discriminatórias para a
distribuição dos direitos de tráfego aéreo nas rotas
em que tenham sido impostas obrigações de serviço

público. Paríi além disso, os critérios de cálculo da
compensação foram claramente estabelecidos . Os

Consequentemente, a Comissão considera que a
compensação pelo cumprimento de obrigações de
serviço público não envolve auxílios, desde que a
transportadora tenha sido correctamente seleccio
nada através de um convite à apresentação de pro
postas, com base na limitação do acesso à rota a
uma única transportadora, e o montante máximo da
compensação não exceda o montante da perda, tal
como especificada na proposta, em conformidade
com as disposições relevantes da legislação comuni
tária e, em especial, as do terceiro pacote .

19 . Para além disso, o n? 1 , alínea i), do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 2408 /92 obriga os Estados
-membros a tomarem as medidas necessárias para
garantirem que qualquer decisão adoptada ao abrigo
do artigo em causa possa ser efectiva e rapidamente
revista, sempre que essas decisões infrinjam a legisla
ção comunitária ou as normas nacionais de execução
dessa legislação . Esta disposição, bem como a distri
buição geral de responsabilidades entre a Comuni
dade e os seus Estados-membros , implicam que a
responsabilidade pela aplicação correcta do artigo 4?
do regulamento em casos específicos cabe, em pri
meira instância, às autoridades dos Estados-membros
e, nomeadamente, aos tribunais nacionais . Isto
aplica-se especialmente à selecção por um Estado
-membro, através de um concurso público, da trans

portadora que explorará a rota sujeita à obrigação
de serviço público . Deve igualmente sublinhar-se que
a Comissão pode realizar uma investigação e tomar
uma decisão no caso do desenvolvimento de uma

rota estar a ser indevidamente limitado (n? 3 do ar

tigo 4? do regulamento).

reembolsos calculados em conformidade com o n? 1 ,

alínea h), do artigo 4? do regulamento, com base na
perda operacional suportada na rota, não podem so
brecompensar a transportadora aérea. O novo sis
tema estabelecido no «terceiro pacote», se for cor
rectamente aplicado, não permite que os reembolsos
devidos pelo cumprimento de obrigações de serviço
público envolvam quaisquer auxílios . A compensação
da perda suportada numa rota específica (incluindo
uma remuneração justa do capital empregue) por
uma companhia aérea, seleccionada duma forma
justa com base num concurso público, é uma opera
ção comercial neutra entre o Estado relevante e a
companhia aérea seleccionada, que não pode ser

Contudo, esta última prerrogativa, bem como os di
reitos e obrigações das autoridades nacionais decor

rentes do supramencionado n? 1 , alínea i), do artigo
4?, não prejudicam os poderes exclusivos da Comis
são decorrentes das regras relativas aos auxílios de
Estado previstas no próprio Tratado (ver também
ponto 15 supra), que têm precedência sobre as dispo
sições da legislação comunitária derivada. No caso
de haver indícios claros de que um Estado-membro
não seleccionou a melhor oferta, a Comissão pode
solicitar informações ao Estado-membro para verifi
car se a concessão inclui elementos de auxílio de Es

considerada como um auxílio . O carácter essencial
de um auxílio reside no benefício do reci

tado . De facto, é provável que existam elementos de
auxílio nos casos em que os Estados-membros

(1S) Ver processo 1.56/77, Comissão contra Bélgica, CTJ 1978 ,

(19) Ver processo 173/73, Governo italiano contra Comissão,
CTJ 1974, p. 709.

p . 1881 .
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se comprometam a pagar uma compensação finan
ceira às transportadoras seleccionadas superior à que
pagariam à transportadora que tenha submetido a
melhor (não necessariamente a de preço mais baixo)
proposta .

20 . O n? 1 , alínea f). do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 2408 /92 refere a compensação exigida
como apenas um dos critérios a considerar na selec
ção das propostas. No entanto, a Comissão consi
dera que o montante da compensação é o principal
critério de selecção . Na realidade, os outros crité
rios , como a adequação dos serviços, os preços e os
níveis de serviço exigidos, já estão normalmente in
cluídos nas próprias obrigações de serviço público .
Consequentemente, só em casos excepcionais, devi
damente justificados, a transportadora seleccionada
poderá ser diferente da que exigir uma menor com
pensação financeira .

N? C 350 / 11

23 . A compensação das perdas suportadas por uma
transportadora que não tenha sido seleccionada em
conformidade com o disposto no artigo 4? do Regu
lamento (CEE) n? 2408 /92 continuará a ser avaliada
com base nas regras gerais relativas aos auxílios de
Estado . Este princípio é também aplicável às com
pensações que não são calculadas com base nos cri
térios previstos no n? 1 , alínea h), do artigo 4? do
regulamento .

Isto significa que os reembolsos relativos aos serviços
públicos para as ilhas gregas e para as ilhas do
Atlântico (Açores) (21), apesar de estarem actual
mente excluídos do âmbito de aplicação do Regula
mento (CEE) n? 2408 /92 , estão sujeitos ao disposto
nos artigos 92? e 93? do Tratado e no artigo 61 ? do
Acordo. Ao avaliar estas compensações , a Comissão
verificará se os auxílios desviam volumes significati
vos de tráfego ou permitem às transportadoras subsi
diarem cruzadamente outras rotas — intracomunitá

21 . Deve sublinhar-se que se a Comissão receber queixas
relativas a alegadas injustiças no processo de adjudi
cação, pedirá prontamente informações ao Estado
-membro em causa. Se a Comissão concluir que o
Estado-membro em causa não seleccionou a melhor

oferta considerará muito provavelmente que a trans
portadora seleccionada recebeu auxílios na acepção
do artigo 92? do Tratado e do artigo 61 ? do Acordo .
No caso de o Estado-membro não ter notificado o

auxílio em conformidade com o n? 3 do artigo 93?
do Tratado, a Comissão considerará que o auxílio,
no caso de a compensação já ter sido paga, foi ile
galmente concedido e instaurará o procedimento
previsto no n? 2 do artigo 93? A Comissão pode
emitir uma ordem provisória suspendendo o paga
mento do auxílio até à conclusão do procedi
mento (20). No âmbito desse procedimento, a Comis
são pode contratar, ou requerer ao Estado-membro
que contrate, um consultor independente para ava
liar as diferentes propostas .
22 . O artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2408 /92 do
Conselho permite que as concessões exclusivas em
rotas domésticas atribuídas por lei ou contrato conti
nuem a aplicar-se, sob determinadas condições, até
ao termo do seu período de vigência ou durante três
anos, expirando no termo do mais curto destes dois
prazos . O eventual reembolso pago às transportado
ras que beneficiem destas concessões exclusivas pode
envolver elementos de auxílio, especialmente nos ca
sos em que as transportadoras não tenham sido se
leccionadas através de um concurso público [tal
como previsto no n° 1 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 2408 /92], A Comissão lembra que estes
reembolsos devem <;er notificados para que lhe seja
possível avaliar se incluem elementos de auxílio de
Estado .

(20) Ver processo C-301 / 87, França contra Comissão, CTJ
1990, p. 1-307, e processo C-142 / 87, Bélgica contra Comis
são, CTJ 1990 , p . 1-959 .

rias, regionais ou domésticas — em que concorram
com outras transportadoras aéreas comunitárias .
Considerar-se-á que não é esse o caso quando os
reembolsos se basearem nos custos e receitas (isto é,

nas perdas) geradas pelo serviço. Mais uma vez, a
Comissão sublinha que estas compensações devem
ser notificadas .

III . 3 . Auxílios de natureza social

24 . O n? 2, alínea a), do artigo 92? do Tratado e o n? 2 ,
alínea a), do artigo 61 ? do Acordo consideram os
auxílios de natureza social atribuídos a consumidores

individuais compatíveis com o mercado comum,
desde que esses auxílios sejam concedidos sem qual
quer discriminação relacionada com a origem dos
produtos . Esta disposição, que até ao presente rara
mente tem sido utilizada, pode ter uma certa rele
vância no caso da subsidiação operacional directa de
rotas aéreas, desde que o auxílio seja efectivamente
para benefício dos consumidores finais .
O auxílio deve ser de natureza social, ou seja, deve,
em princípio, cobrir apenas categorias específicas de
passageiros que viajem numa rota (por exemplo,
crianças, deficientes, pessoas com baixos rendimen
tos). Contudo, no caso de a rota estabelecer ligações
com uma zona desfavorecida, principalmente ilhas, o

auxílio pode cobrir toda a população dessa região.
O auxílio deve ser concedido sem qualquer discrimi
nação relacionada com a origem dos serviços, ou
seja, quaisquer que sejam as transportadoras aéreas
do EEE que explorem os serviços . Isto também im
plica que não existam barreiras à entrada na rota em
causa de qualquer transportadora aérea comunitária .

(21) Ver processo C-7/93 (reembolso do défice suportado pela
TAP nas rotas para as ilhas do Atlântico), TO n? C 178 de
30 . 6 . 1993 .
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mará em conta os factores abaixo discutidos para
cada tipo de intervenção abrangido pela presente co
municação . Estes factores são indicados como um
elemento de orientação para os Estados-membros re
lativamente à atitude da Comissão em casos indivi
duais .

25 . O Tratado estabelece o princípio da neutralidade re
lativamente ao regime da propriedade (22) e o princí
pio da igualdade (23) entre empresas públicas e priva
das .

O processo de avaliação da Comissão é feito em
duas fases . Para determinar se existe um auxílio, a
Comissão, em conformidade com o princípio do in
vestidor numa economia de mercado (ver capítulo

IV. 1 ), avalia na primeira fase as circunstâncias da
transacção financeira, uma vez que uma mesma me
dida pode constituir um auxílio ou uma transacção
comercial normal . No caso da Comissão considerar

que a medida envolve elementos de auxílio, determi
nará numa segunda fase se a medida é compatível
com o mercado comum ao abrigo das derrogações
previstas no n? 3 do artigo 92? do Tratado e no n? 3
do artigo 61 ? do Acordo (ver capítulo V).

A Comissão chegará a uma conclusão fundamentada
sobre se a transacção financeira tem ou não carácter
de auxílio de Estado . A Comissão verificará a vali

dade e coerência da transacção financeira, bem
como se esta é comercialmente razoável .

Em conformidade com o princípio da neutralidade, a
Comissão considerará, regra geral, o auxílio como
correspondendo à diferença entre as condições em
que os fundos foram disponibilizados pelo Estado à
companhia aérea e as condições que um investidor
privado consideraria aceitáveis, em condições nor
mais de mercado, para aplicar fundos numa empresa
privada comparável (24).
Se o auxílio for utilizado para cobrir parcialmente
perdas , quaisquer eventuais créditos fiscais associa
dos às perdas devem ser adicionados ao montante do
auxílio . Se esses créditos fiscais fossem mantidos

para contrabalançar lucros futuros ou transferidos
para terceiros , a empresa estaria a receber duas vezes
o auxílio .

IV. 1 . Injecções de capital

27 . As injecções de capital não envolvem auxílios de Es
tado quando a participação pública numa empresa é
aumentada, desde que o capital injectado seja pro
porcional ao número de acções possuídas pelas auto
ridades e seja acompanhado por uma injecção de ca
pital feita por um accionista privado ; a participação
do accionista privado deve ter significado económico
real (25).

26 . A Comissão não tem por missão provar que o pro

grama financiado pelo Estado será lucrativo, sem
qualquer margem de dúvida, antes de o aceitar como
uma transacção comercial normal. A avaliação da

Comissão não pode substituir a do investidor, mas a
Comissão tem de estabelecer com um grau razoável
de certeza que o programa financiado pelo Estado
seria aceitável por um investidor na economia de
mercado . Se a operação tiver características que indi
quem que um accionista privado não arriscaria o seu
próprio capita] em circunstâncias similares, essa ope
ração será considerada como um auxílio de Estado .

28 . O princípio do investidor numa economia de mer
cado será normalmente satisfeito quando a estrutura
da empresa e as perspectivas futuras forem tais que
seja razoável esperar que o capital investido seja nor
malmente remunerado num prazo de tempo razoá
vel, através do pagamento de dividendos ou da apre
ciação do capital, tomando como referência uma
empresa privada comparável .

Em conformidade, a Comissão analisará a situação
comercial e financeira passada, presente e futura da
empresa .

Ao decidir se a aplicação de fundos públicos em em
presas públicas constitui um auxílio, a Comissão to
(") Artigo 222? do Tratado : «O presente Tratado em nada pre
judica o regime «ia propriedade nos Estados-membros».
(") Ver : Processo 305/ 89, Itália contra Comissão (conhecido
por processo Alfa Romeo), CTJ 1991 , p. 1603, fundamento
24, p . 1641 ; processo 303 / 88 , Italia contra Comissão (co

nhecido por processo ENI-Lanerossi), CTJ 1991 , p. 1433,
fundamento 20, p. 1476 ; «Communication of the Commis
sion to the Member States concerning public authorities
holdings in company capital», 17 de Setembro de 1984, Bo
letim CE, 9-1984, ponto 1 .

Na sua avaliação, a Comissão não se limitará nor

malmente à rentabilidade a curto prazo da empresa.
O comportamento de um investidor privado, com o
qual deve ser comparada a intervenção do investidor
público, não é necessariamente a de um investidor
(24) Ver : Comunicação da Comissão aos Estados-membros so

bre a aplicação dos artigos 92? e 93? do Tratado CEE e do
artigo 5? da Directiva 80/723 /CEE da Comissão às empre
sas públicas do sector da indústria transformadora, JO n?
C 307 de 13 . 11 . 1993 , p. 7, ponto 11 .
(") « Comunicação da Comissão aos Estados-membros» de 17

de Setembro de 1984, ob. cit., ponto 3.2 .
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que aplica o seu capital com perspectivas de rentabi
lização a um prazo mais ou menos curto . A analogia
correcta é com uma empresa privada que prossiga
uma política estrutural e que se oriente por perspec
tivas de rentabilidade a longo prazo conforme o sec
tor em que opera (26).

— rácios de endividamento (dívida/capital so
cial) e o cash flow são indicadores importantes
da situação de uma companhia individual, na
medida em que permitem avaliar a capacidade
da companhia para financiar investimentos e a
operação corrente com fundos próprios (29),

Uma holding pode injectar capital fresco para garan
tir a sobrevivência de uma subsidiária que enfrente
dificuldades temporárias, mas esperará que a em
presa se torne novamente lucrativa a longo prazo, se
necessário após uma reestruturação . Estas decisões
podem ser motivadas não apenas pela possibilidade
de realizar lucros, mas também por outros objectivos
como a manutenção da imagem de um grupo inteiro

— os resultados operacionais e os resultados lí
quidos podem ser analisados ao longo de um
período de vários anos . Podem ser determina
dos rácios de rentabilidade e as respectivas
tendências podem ser objecto de avaliação,

ou a reorientação das suas actividades (27).

— valor futuro do capital e pagamentos futuros
de dividendos ;

No entanto, do mesmo modo que um investidor pri
vado, o Estado deve poder esperar que os investi
mentos de capital atinjam uma taxa de rentabilidade
normal num prazo de tempo razoável. Se uma renta
bilidade normal não puder ser atingida a curto
prazo, nem for provável a longo prazo, então pode
admitir-se que a empresa está a ser auxiliada e que o
Estado está a prescindir do benefício que um investi
dor numa economia de mercado esperaria de um in
vestimento similar.

b) Eficiência económica e técnica.

Os indicadores que podem ser considerados são,
por exemplo :
— custos operacionais e produtividade do traba
lho,

Um investidor numa economia de mercado disponi
bilizaria normalmente capital fresco se o valor ac
tual (28) dos cash flow futuros esperados do projecto
em causa (que remunerariam o investidor através do
pagamento de dividendos e/ou de ganhos de capital,
e ajustados em função do risco) exceder o investi
mento líquido.

— a idade da frota pode ser um elemento impor
tante da avaliação. Uma companhia aérea cuja
frota tenha uma idade superior à da média
europeia está certamente em desvantagem de
vido ao substancial investimento necessário

para renovação da frota. Para além disso, esta
situação está normalmente associada com
falta de investimentos ou com investimentos

29 . Para avaliar se é possível esperar uma rentabilidade
normal do investimento num prazo de tempo razoá
vel, a Comissão deverá examinar as projecções fi
nanceiras da companhia aérea em causa. Ao exami
nar se as projecções financeiras são realistas, a Co
missão pode avaliar a situação da companhia nas se
guintes áreas :
a) Situação financeira.
Podem ser tidos em conta vários indicadores, por
exemplo :

anteriores inoportunos e seria considerada
como factor negativo segundo o princípio do
investidor numa economia de mercado ;

c) Estratégia comercial para os diferentes mercados

As tendências dos diferentes mercados em que a
empresa concorre (situação passada, presente e
futura), a parte de mercado detida pela empresa
durante um período suficientemente longo e o
potencial dos mercados da companhia podem ser
avaliados e as respectivas projecções cuidadosa
mente estudadas .

(") Processo 305/ 89 (Alfa Romeo), ob. cit., fundamento 20 ;
processo 303/ 88 , ENI-Lanerossi, ob. cit., fundamento 22 ;
«Relatório sobre a avaliação dos regimes de auxílio em fa
vor

das

transportadoras

aéreas

comunitárias »,

Doe.

SEC(92) 431 final, ob. cit., anexo 2, p. 50.
(27) Processo 303/88 (Eni-Lanerossi), ob. cit., fundamento 21 ;

acórdão de 14 de Setembro de 1994, processos apensos
C-278 /92, C-279/92 e C-280/92, Espanha contra Comis
são (Imepiel), fundamento 25 , ainda não publicado.
(") Cash flow futuros actualizados com base no custo marginal
da dívida ou no custo de capital para a empresa.

A Comissão está consciente das dificuldades que
a realização destas comparações entre empresas
estabelecidas em Estados-membros diferentes en

volve, devidas especialmente a diferentes práticas
ou normas contabilísticas ou à estrutura e organi
zação dessas empresas (por exemplo, importân
(") Processo 301 /87 (Boussac), ob. cit., fundamento 40, p. 361 .
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cia do transporte de carga). Este aspecto será tido
em consideração na selecção dos pontos de refe
rência apropriados a utilizar para fazer compara
ções com as empresas públicas que recebam os
fundos .

30 . Ao aplicar o princípio do investidor numa economia
de mercado, a Comissão terá em conta o ambiente

económico geral do sector da aviação.
Na sequência de uma crise de curto prazo, os resul
tados operacionais de uma companhia podem sofrer
uma deterioração considerável. Contudo, durante
períodos normais com estabilidade macro-econó
mica, a indústria do transporte aéreo tem sempre
evidenciado, tal como muitos outros sectores de ser

viços, um crescimento considerável. Consequente
mente, não obstante os problemas de curto prazo,
uma companhia cuja estrutura seja basicamente só
lida, pode ter boas perspectivas futuras mesmo numa
situação de degradação geral da situação da indús
tria.

31 . No caso de empresas deficitárias, a introdução das
melhorias necessárias e de medidas de reestruturação
assume um papel fundamental na avaliação da Co
missão. Estas medidas devem formar um programa
de reestruturação coerente . A Comissão acolhe espe
cialmente bem situações em que são estabelecidos
planos de reestruturação por consultores financeiros
externos e independentes, após um estudo da situa
ção. Em conformidade com a recomendação do Co
mité des Sages (ver capítulo 1.3 supra), a Comissão
pode, se necessário, solicitar o parecer de um perito
independente sobre a validade do plano .

IV.2 . Financiamento de empréstimos

32 . A Comissão aplicará o princípio do investidor numa
economia de mercado para avaliar se os empréstimos
são feitos em condições comerciais normais e se es

ses empréstimos poderiam ter sido obtidos de um
banco comercial. No que diz respeito às condições
dos empréstimos, a Comissão terá especialmente em
conta a taxa de juro cobrada e as garantias exigidas .
A Comissão avaliará se as garantias dadas são sufi
cientes para reembolsar totalmente o empréstimo em
caso de não pagamento do mesmo e a posição finan
ceira da companhia na altura em que o empréstimo é
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IV. 3 . Garantias

33 . No que diz respeito às garantias, as presentes orien
tações reflectem completamente a posição geral da
Comissão . A Comissão comunicou aos Estados

-membros a sua posição relativamente às garantias
de empréstimos (30). De acordo com este ofício, to
das as garantias dadas pelo Estado directamente ou
através de instituições financeiras, são abrangidas
pelo disposto no n? 1 do artigo 92? do Tratado CE.
Apenas é possível detectar todas as distorções ou po
tenciais distorções da concorrência se as garantias
forem avaliadas na fase de concessão . A Comissão

apenas aceitará as garantias se elas forem contratual
mente ligadas a condições específicas, que podem ir
até à declaração obrigatória de falência da empresa
beneficiária ou procedimentos similares . A avaliação
dos elementos de auxílio das garantias envolverá
uma análise da situação financeira do mutuário (ver
capítulo IV. 1 ). O elemento de auxílio destas garan
tias será a diferença entre a taxa que o mutuário pa
garia no mercado livre e a taxa efectivamente obtida
em virtude da garantia, líquida de eventuais prémios
pagos. Se nenhuma instituição financeira, tendo em
consideração a difícil situação financeira de uma
companhia aérea, lhe fizesse um empréstimo sem
uma garantia estatal, o montante total do emprés
timo será considerado como auxílio (31).

34 . As empresas públicas cujo estatuto jurídico não per
mite a eventualidade de falência estão na realidade a

receber continuamente auxílios em todos os emprés
timos, na medida em que esse estatuto equivale a
uma garantia quando permite à empresa em questão
obter crédito em termos mais favoráveis do que os
que normalmente seriam possíveis (32).
No mesmo contexto, a Comissão considera que
quando uma autoridade pública assume uma partici
pação numa companhia em situação difícil, em con
sequência da qual, de acordo com a legislação nacio
nal, fica exposta a responsabilidade ilimitada em vez
da responsabilidade limitada normal, isto equivale a
dar uma garantia ilimitada que mantém artificial
mente as empresas em operação . Consequentemente,
esta situação tem de ser considerada um auxílio (33).

(30) Ofício a todos os Estados-membros, de 5 de Abril de 1989,
com as alterações que lhe foram introduzidas por ofício de
12 de Outubro de 1989 .

feito .

(31) Decisão da Comissão de 7 de Outubro de 1994 — Processo
C-94/94 (Olympic Airways), JO n? L 273 de 25 . 10. 1994,

O elemento de auxílio corresponde à diferença entre
a taxa que a companhia aérea pagaria em condições
normais de mercado e a taxa efectivamente paga. No
caso extremo em que é feito um empréstimo sem a
exigência de garantias a uma companhia que, em
condições normais, não conseguiria obter financia
mentos, o empréstimo corresponde efectivamente a

(32) «Comunicação da Comissão aos Estados-membros sobre a

p. 22 .

um subsídio e a Comissão avaliá-lo-á como tal .

aplicação do artigo 92? e 93? do Tratado CEE e do artigo
5? da Directiva 80/723/CEE da Comissão às empresas pú

blicas do sector da indústria transformadora», ob . cit.,
ponto 38.1 .

(") «Comunicação da Comissão aos Estados-membros sobre a

aplicação do artigo 92? e 93? do Tratado CEE e do artigo
5? da Directiva 80/723/CEE da Comissão às empresas pú

blicas do sector da indústria transformadora», ob. cit.,
ponto 38.2 .
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V. DERROGAÇÕES AO ABRIGO DO N? 3, ALÍNEAS a) E
c), DO ARTIGO 92? DO TRATADO E DO N? 3, ALÍNEAS
a) E c), DO ARTIGO 61 ? DO ACORDO

35 . Tal como mencionado no ponto 1 do capítulo II su
pra, nos casos em que a Comissão considera que as
medidas envolvem elementos de ajuda, determinará
então se o auxílio pode ser considerado compatível
com o mercado comum ao abrigo de alguma das
derrogações previstas no n? 3 do artigo 92? do Tra

N? C 350 / 15

função desta classificação, é aplicável um tecto entre
0 % e 75 % do equivalente de subvenção líquido do
auxílio ao investimento .

V.2 . Derrogações para o desenvolvimento de determina
das actividades económicas ao abrigo do n? 3, alínea
c), do Artigo 92? do Tratado

tado .

V.l . Auxílios regionais com base no n? 3, alíneas a) e c),
do artigo 92? do Tratado e do n? 3, alíneas a) e c),
do artigo 61 ? do Acordo
36 . A Comissão estabeleceu as suas orientações em ma
téria de avaliação dos auxílios regionais nomeada
mente através da sua comunicação de 1988 , que é
aplicável ao transporte aéreo (34).

Os auxílios regionais às empresas estabelecidas numa
região desfavorecida são o caso normal abordado
pelas supra mencionadas comunicações . O n? 3 , alí
neas a) e c), do artigo 92? do Tratado e o n? 3 ,
alíneas a) e c), do artigo 61 ? do Acordo permitem
considerar compatíveis com o mercado comum auxí
lios ao investimento concedidos a empresas que in
vistam em certas áreas desfavorecidas (por exemplo,
a construção de um hangar numa região assistida).
O n? 3 , alínea c), do artigo 92? Tratado e o n? 3 ,
alínea c), do artigo 61 ? do Acordo não podem ser
invocados no caso de auxílios operacionais, quais
quer que eles sejam, mas a alínea a) pode ser utili
zada no caso de empresas estabelecidas ou que te
nham investido nas regiões elegíveis para compensar
dificuldades específicas . Contudo, deve notar-se que,
em princípio, o n? 3 , alínea a), do artigo 92? do Tra
tado e o n? 3 , alínea a), do artigo 61 ? do Acordo
não podem ser invocados para considerar compatí
veis com o mercado comum auxílios operacionais no
sector dos transportes (em casos excepcionais, como
por exemplo o reembolso resultante de obrigações de
serviço público para as ilhas portuguesas, que de mo
mento não são abrangidas pelo «terceiro pacote», a
Comissão pode utilizar estes artigos para autorizar
auxílios operacionais regionais ; no capítulo III supra
são igualmente abordadas outras formas de subsidia
ção operacional).

A determinação da elegibilidade das regiões relativa
mente aos auxílios regionais é feita em conformidade
com o método e os princípios que foram claramente
estabelecidos pela Comissão. Na sua comunicação de
1988 , a Comissão seleccionou as áreas geográficas
elegíveis em conformidade com o nível de rendimen
tos por habitante e o nível de desemprego . Em
(34) Comunicação da Comissão de 12 de Agosto de 1988 (JO n?
C 212 de 12 . 8 . 1988 , p. 2), com a última redacção que lhe
foi dada pela comunicação de 4 de Julho de 1990 (JO n?
C 163 de 4. 7. 1990, p. 6).

37 . Se, ao avaliar programas de recapitalização ao
abrigo do princípio do investidor numa economia de
mercado, a Comissão chegar à conclusão de que es
tão envolvidos auxílios, avaliará, em especial, se o
auxílio pode ser considerado como compatível com o
mercado comum ao abrigo do n? 3 , alínea c), do ar
tigo 92?
O n? 3 , alínea c), do artigo 92? do Tratado, que
prevê a possibilidade de considerar compatíveis com
o mercado comum os auxílios destinados a facilitar
«o desenvolvimento de certas actividades económi

cas» é especialmente importante na avaliação dos au
xílios relevantes . Ao abrigo desta disposição, a Co
missão pode considerar auxílios à reestruturação
compatíveis com o mercado comum, quando não al
terem as condições das trocas comerciais de maneira

que contrariem o interesse comum (35). É à luz desta
última condição, a interpretar no contexto da indús
tria do transporte aéreo, que a Comissão tem de de
terminar as condições (36) que terão normalmente de
ser respeitadas para que seja possível conceder uma
derrogação.
38 . A Comissão, em conformidade com as recomenda

ções do Comité des Sages (ver capítulo 1.3 supra),
continuará a aplicar a sua política de permitir, em
casos excepcionais, a concessão de auxílios de Es
tado atribuídos em ligação com um programa de
reestruturação, especialmente se o auxílio for conce
dido, pelo menos parcialmente, para fins sociais faci
litando a adaptação da força de trabalho a um nível
mais elevado de produtividade (por exemplo, regi
mes de reforma antecipada). Contudo, a aprovação
da Comissão está sujeita a várias condições :

1 . O auxílio deve fazer parte de um programa com
pleto de reestruturação (37), sujeito à aprovação
(35) Processo 730/79 (Philip Morris Holland), CTJ 1980, p.
2671 , fundamentos 22-26, p. 2691-2692 ; processo 323 / 82
(Intermills), ob. cit., fundamento 39, p. 3832 ; processo
301 / 87 (Boussac), ob. cit., fundamento 50, p. 364 .
(36) Oitavo relatório sobre a política da concorrência, ponto
176 .

(37) Ver : Processos 296 e 318 / 82 (Leeuwarder), ob. cit., funda
mento 26, p. 825 ; processo 305/ 89 (Alfa Romeo), ob. cit.,
fundamento 22 ; processo 303/ 88 (ENI-Lanerossi), ob. cit.,
fundamento 21 ; processo 323/82 (Intermills), ob. cit., fun
damento 39, p. 3832 ; Decisão 21 /91 da Comissão (Sabena),
ob . cit.
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da Comissão, com vista à reabilitação da companhia aérea, de modo a que seja razoável esperar
que ela se torne operacionalmente viável, num
prazo de tempo razoável, normalmente sem ne
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3 . Se o retorno à viabilidade financeira e/ou a situa
ção do mercado exigirem reduções de capaci
dade (40), isso deve ser incluído no programa,

cessidade de mais auxílios .

Ao avaliar o programa, a Comissão prestará espe
cial atenção à análise do mercado e às projecções
de desenvolvimento dos diferentes segmentos de
mercado, reduções planeadas de custos, encerra
mento de rotas não rentáveis, aumentos de efi
ciência e produtividade, evolução financeira pre
vista da companhia, taxas previstas de rentabili
dade, lucros, dividendos, etc.

2 . O programa deve ser autónomo no sentido de
que não devem ser necessários mais auxílios du
rante a sua duração e de que, dados os objectivos
do programa de retorno à rentabilidade, não de
vem estar previstos nem ser provavelmente neces

4 . Os auxílios concedidos no sector da aviação afec
tam as condições das trocas comerciais entre os
Estados-membros . Para evitar que o auxílio afecte
a concorrência num grau inaceitável, as dificulda
des da companhia aérea beneficiária do auxílio
não devem ser transferidas para os seus concor
rentes . Consequentemente, só é possível conside
rar que o programa a financiar pelo auxílio de
Estado «não contraria o interesse comum» (n? 3 ,
alínea c), do artigo 92?) quando não for de natu
reza expansiva ; isto significa que o seu objectivo
não deve ser o aumento da capacidade e da oferta
da companhia aérea considerada em detrimento
dos seus concorrentes europeus directos . Seja
como for, o programa não deve levar a um au
mento do número de aviões ou da capacidade (lu
gares) oferecida nos mercados relevantes, superior
ao crescimento do mercado . Neste contexto, o

mercado geográfico a considerar pode ser o con
junto do EEE ou mercados regionais específicos
caracterizados por níveis de concorrência impor

sários outros auxílios no futuro . A Comissão

exige normalmente o compromisso escrito do Go
verno de que o auxílio em questão constituirá a
última injecção de fundos públicos, ou de quais
quer outras formas de auxílio, em conformidade
com a legislação comunitária (38). Portanto os au
xílios à reestruturação apenas deveriam, normal
mente, precisar de ser concedidos uma vez só.

tantes (41).

5 . O Governo não deve interferir na gestão da com
panhia por motivos diferentes dos decorrentes dos
seus direitos de propriedade e deve permitir que
os negócios da companhia sejam conduzidos em
conformidade com os princípios comerciais. A
Comissão pode, em casos específicos, exigir que o
estatuto da companhia seja baseado no direito co
mercial privado (42).

A Comissão é obrigada, também no futuro, a ava
liar eventuais auxílios e a sua compatibilidade
com o mercado comum . Conforme mencionado

acima ao avaliar um segundo pedido de auxílio de
Estado, a Comissão tem de ter em consideração
todos os elementos relevantes, incluindo o facto

de a companhia já ter recebido auxílio de Estado.
Portanto, a Comissão não admitirá mais auxílios
a não ser em circunstâncias excepcionais, impre
vistas e externas à empresa (39). Além disso, a fi

nalização da realização do mercado comum da
aviação em 1997 aumentará consideravelmente a
concorrência no mercado comum . Nessas circuns

tâncias# a Comissão não poderá autorizar auxílios
à reestruturação a não ser em casos muito excep
cionais e em condições muito rigorosas .

6 . O auxílio apenas deve ser utilizado para os efeitos
do programa de reestruturação e não deve ser
desproporcionado em relação às necessidades
deste. Durante o período de reestruturação, a
companhia deve abster-se de adquirir participa
ções noutras transportadoras aéreas (43).

7 . As modalidades de um auxílio que entrem em
conflito com disposições específicas do Tratado,
para além dos artigos 92? e 93?, podem ser indis
(40) Processo 305/89 (Alfa Romeo), ob. cit., fundamento 22 ;
processo 323/82 (Intermills), ob. cit., fundamento 36, p.
3832 ; processos apensos 296 e 318 / 82 (Leeuwarder), ob.
cit., fundamento 26, p. 825 .
(41) Decisão da Comissão — Processo C-34/93 (Aer Lingus),
ob . cit.

(42) Decisão da Comissão — Processo C-21 /91 (Sabena), ob.
(5S) Decisão da Comissão — Processo C-23 /94 (Air France),
ob . cit.

(M) Processo C-261 / 89 (Comsal), fundamentos 20-21 .

cit.

(4J) Decisão da Comissão — Processo C-23/94 (Air France),
TO n? L 254 de 30 . 9 . 1994 .
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sociavelmente ligadas ao objecto do auxílio de tal
modo que não seja possível considerá-los em se
parado (44). O auxílio não deve ser utilizado para
fins ou comportamentos anti-concorrenciais (por
exemplo, violação de regras do Tratado), nem
deve prejudicar a implementação das regras co
munitárias de liberalização do sector do trans
porte aéreo . Uma aplicação restritiva das liberda
des garantidas através do «terceiro pacote» pode
criar ou reforçar distorções substanciais da con
corrência, que por sua vez podem reforçar os
efeitos anticoncorrenciais do auxílio de Estado .

8 . Todos os auxílios devem ser estruturados de

modo a garantir a sua transparência e a possibili
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do mercado comum da aviação em 1997 aumentará
consideravelmente a concorrência no mercado co

mum. Nessas circunstâncias, a Comissão não poderá
autorizar auxílios à reestruturação a não ser em ca
sos muito excepcionais e em condições muito rigoro
sas .

42 . No que diz respeito aos auxílios de emergência, as
presentes orientações seguem a política geral da Co
missão (45). O auxílio de emergência para as compa
nhias aéreas pode ser justificado para o desenvolvi
mento de um programa completo de reestruturação
desde que esse programa seja aceitável ao abrigo das
presentes orientações .

tar o seu controlo .

39 . Tal como acima mencionado (ver capítulo 1.3), a
Comissão não pode seguir a recomendação do Co
mité des Sages no sentido de a reestruturação dever
forçosamente levar à privatização . Isto contrariaria o
artigo 222? do Tratado CE que é neutro em matéria
de regime de propriedade . Contudo, a participação
de capital de risco privado será tida em conta (ver
também capítulo VI infra).

VI. PRIVATIZAÇÕES EM CONFORMIDADE COM OS
ARTIGOS 92? E 93 ? DO TRATADO E COM O ARTIGO
61 ? DO ACORDO EEE

43 . Uma vez que o Tratado CE é neutro no que diz res
peito ao regime de propriedade das empresas, os Es
tados-membros podem vender livremente as suas
participações em empresas públicas . No entanto, se a
venda envolver elementos de auxílio a Comissão

40 . A Comissão verificará a forma como o programa de
reestruturação para cujo financiamento o auxílio de

pode intervir na operação .

Estado contribui é executado . Verificará nomeada

mente a forma como os compromissos e condições
associados à aprovação da Comissão são respeitados .
Esta verificação é especialmente importante quando
o auxílio é pago em parcelas . A Comissão exigirá
normalmente a apresentação de um relatório de pro
gresso a intervalos regulares, e de qualquer modo
com uma antecedência suficiente relativamente ao

Na sequência de várias decisões na área dos auxílios
de Estado e das privatizações , a Comissão desenvol
veu uma série de princípios a aplicar para identificar
eventuais auxílios nas operações de venda das parti
cipações do Estado-accionista. Esses princípios são
seguidamente enumerados :

pagamento da parcela seguinte para que possa apre
sentar os seus comentários . Para os efeitos desta ve

rificação, a Comissão pode ser assistida por consul
tores externos .

41 . Com a criação do mercado comum da aviação em 1
de Janeiro de 1993 , os efeitos negativos dos auxílios
de Estado podem distorcer seriamente a concorrên
cia no sector da aviação do EEE num grau superior
ao verificado no passado . Com a aplicação dos crité
rios acima mencionados, a Comissão pretende limi
tar tanto quanto possível esses efeitos distorcedores,
reconhecendo simultaneamente que, nomeadamente
no caso de transportadoras detidas pelo Estado,
pode ser necessário um programa de reestruturação
financiado pelo Estado para que as transportadoras
se tornem competitivas . Contudo, a criação de uma
situação concorrencial mais equitativa no sector da
aviação torna necessária a eliminação gradual dos
auxílios à reestruturação . A finalização da realização
(44) Processo C-225 /91 , Matra contra Comissão, fundamento
41 .

1 . A hipótese de se estar em presença de um auxílio
é excluída, não sendo portanto exigida notifica
ção, se a privatização preencher as seguintes con
dições :

— a venda é feita com base num convite incondi

cional à apresentação de propostas, transpa
rente e não discriminatório,

— a participação é vendida ao proponente que
oferecer o preço mais elevado,

(45) Enquadramento comunitário dos auxílios estatais de emer
gência e à reestruturação a empresas em dificuldade (comu
nicação aos Estados-membros), de 27 de Julho de 1994,
ainda não publicado.
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— as partes interessadas dispõem de um período
de tempo suficiente para preparar as suas pro
postas e recebem todas as informações neces
sárias para poderem fazer uma avaliação ade
quada.
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VII . CONCESSÃO DE DIREITOS EXCLUSIVOS RELATI

VAMENTE A ACTIVIDADES ACESSÓRIAS AO TRANS
PORTE AÉREO

44 . A concessão de direitos exclusivos no tocante a acti

2 . Por outro lado, as vendas seguintes são sujeitas às
exigências de pré-notificação do n? 3 do artigo
93? do Tratado CE, na base da presunção de que
envolvem auxílios :

— todas as vendas por processos restritos ou
quando a venda é feita por transacção comer
cial directa,

vidades acessórias ao transporte aéreo pode envolver
vantagens financeiras significativas para o concessio
nário exclusivo. Um Estado ou a entidade a quem
está confiada a exploração de uma estrutura aero
portuária pode atribuir uma concessão exclusiva a
uma companhia aérea por um preço inferior ao
preço real de mercado da concessão . No caso de o
concessionário não pagar nenhuma renda pela exclu
sividade ou de pagar uma renda inferior à que seria
fixada pelo outorgante em condições comerciais nor
mais , há um elemento de auxílio .

— todas as vendas feitas através da anulação de
dívidas pelo Estado, empresas públicas ou
qualquer outro organismo público,
— todas as vendas precedidas por uma conversão
de dívida em capital ou por uma recapitaliza
ção ,

— todas as vendas realizadas em condições que
não seriam aceitáveis numa transacção entre
investidores numa economia de mercado .

As empresas vendidas com base nas condições cons
tantes do segundo parágrafo supra devem ser avalia
das por um perito independente que deve indicar, em
circunstâncias normais, o valor de cedência global da
empresa e, no caso de a Comissão o considerar ne
cessário, o valor de liquidação . Deve ser fornecido à
Comissão um relatório especificando o valor, ou va
lores, de venda e as receitas obtidas com a venda,
para que esta possa estabelecer o montante real de
auxílio envolvido .

De qualquer modo, deve notar-se que a venda de

acções de erçpresas em processo de privatização deve
ser feita com ba.se em processos não discriminatórios
tendo em conta a liberdade de estabelecimento das

45 . As actividades acessórias relativamente às quais a
concessão de direitos exclusivos pode dar origem a
auxílios em benefício de transportadoras aéreas são
principalmente as relacionadas com as lojas francas .
No seu inventário dos auxílios de Estado no sector

da aviação (47), a Comissão sublinhou que várias
concessões para a exploração de lojas francas foram
outorgadas pelos Estados-membros às respectivas
transportadoras nacionais , na maior parte dos casos
com base em decisões discricionárias e sem recurso a

processos transparentes de concurso . Neste sector
acessório ao transporte aéreo, não há presentemente
legislação comunitária de harmonização dos proce
dimentos de atribuição das concessões ou de aber
tura do sector à concorrência . O concessionário ex

clusivo pode assim realizar lucros monopolísticos .

À luz das considerações anteriores, a Comissão con
sidera que, em termos gerais, não estão envolvidos
auxílios quando o concessionário é seleccionado em
circunstâncias que seriam aceitáveis para um outor
gante a operar em condições económicas normais de
mercado . No entanto, em certas circunstâncias, por
exemplo quando a proposta de preço mais elevado
provém de um proponente cuja situação levanta dú
vidas ou cuja solvabilidade é precária, a Comissão
compreende que o Estado-membro aceite uma pro
posta de preço mais baixo .

pessoas singulares e colectivas e a liberdade de movi
mento dç capitais .
A Comissão pode considerar compatível com o mer
cado comum um auxílio envolvido numa privatiza
ção, em conformidade com os critérios estabelecidos
no n? 3 do artigo 92? do Tratado e no n? 3 do ar
tigo 61 ? do Acordo (EEE) (46).

(46) Decisão 92/329/CEE da Comissão, de 25 de Julho de 1990
— Processo IOR-Finalp, JO n? L 183 de 3 . 7. 1992 .

Estes casos podem ser tecnicamente muito difíceis e,
consequentemente, pode ser útil dispor de um estudo
independente . Para este efeito, ao dar início ao pro
cedimento do n? 2 do artigo 93?, a Comissão pode
solicitar ao Estado-membro em causa que este no
meie um consultor independente ou pode solicitar
ela própria um parecer independente .

(47) Doe. SEC(92) 431 final, ob . cit., p. 12, 33 , 35 e 36.
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46 . A Comissão está a preparar regras comuns a nível
comunitário na área da assistência de terra e dos en

cargos aeroportuários . As práticas abusivas e as vio
lações das regras da concorrência nestas áreas são
avaliadas ao abrigo das disposições relevantes do
Tratado, nomeadamente os artigos 85? a 90?.

VIII. TRANSPARÊNCIA DAS TRANSACÇÕES FINAN
CEIRAS

N? C 350 / 19

VIII . 2 . As Directivas 80/723/CEE e 85/413/CEE, relati

vas à transparência

48 . Para garantir o respeito pelo princípio da não discri
minação e da neutralidade de tratamento, a Comis
são adoptou em 1980, com base no n? 3 do artigo
90? do Tratado, uma directiva relativa à transparên
cia das relações financeiras entre os Estados-mem
bros e as empresas públicas (49), que foi alterada pela
Directiva 85 /413 / CEE (50) de modo a passar a in
cluir, entre outros sectores, o sector dos transportes
anteriormente excluído do âmbito de aplicação da
directiva.

VIII. 1 . Falta de transparência

47 . O relatório da Comissão sobre os auxílios de Estado

no sector da aviação elaborado em 1991-1992 (4S)
demonstra claramente que é necessário aumentar a
transparência e a vigilância na área das regras relati

A directiva exige que os Estados-membros garantam
a transparência de todos os fluxos de fundos públi
cos para as empresas públicas e das respectivas utili
zações .

vas aos auxílios de Estado :

— em muitos casos, apenas foram notificadas e, as
sim, examinadas ao abrigo das regras relativas
aos auxílios de Estado as injecções de capital, fi

Embora a exigência de transparência em questão seja
aplicável a todos os fundos públicos, a directiva
menciona especificamente os seguintes fluxos como
estando abrangidos pelo seu âmbito de aplicação :

cando de fora outras formas de financiamento

público ou regimes de auxílios,

— vários regimes de garantia de tipos diferentes não

— a compensação das perdas de exploraçao,

— as entradas de capital,

foram notificados ou não foram descritos com o

nível de precisão solicitado pela Comissão. A Co
missão tem sido obrigada a pedir informações
adicionais, nomeadamente sobre as condições e
modalidades dessas garantias e listas de opera
ções cobertas por essas garantias no passado,

— foram comunicados vários casos de compensação
financeira pelos Estados-membros relativa à exe
cução de obrigações de serviço público sob várias
formas, incluindo redução de tarifas financiada
pelo orçamento do Estado, compensação das
perdas operacionais das companhias que prestam
esses serviços e subsídios a aeroportos localizados
em zonas isoladas. Contudo, em vários casos, a
falta de informação impediu a Comissão de ava

liar a situação, tendo sido pedida informação
adicional a este respeito, por exemplo uma repar
tição precisa das rotas subsidiadas incluindo da
dos de tráfego e pormenores relativos a concor
rentes existentes .

(4S) Dok. SEC(92) 431 final, ob. cit.

— as entradas a fundo perdido ou os empréstimos
em condições privilegiadas,

— a concessão de vantagens financeiras sob forma
de não percepção de benefícios ou de não co
brança de créditos,

— a renúncia a uma remuneração normal dos recur

sos públicos utilizados,

— a compensaçao de encargos impostos pelos pode
res públicos .

Em conformidade com o artigo 1 ? da directiva, o
âmbito de aplicação da «directiva transparência»
abrange não só os fluxos directos de fundos dos po
deres públicos para as empresas públicas, mas tam
(49) Directiva 80/723/CEE, JO n? L 195 de 29. 7. 1980, p. 35 .
(50) JO n? L 229 de 28 . 8 . 1995, p. 20.
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bém a atribuição de recursos públicos pelos poderes
públicos por intermédio de empresas públicas ou de
instituições financeiras .

— o auxílio estiver ligado a objectivos específicos de
investimento. Excluem-se os auxílios operacio

49 . O artigo 5° da «directiva transparência» obriga os
Estados-membros, nomeadamente, a fornecer as in
formações necessárias para garantir a transparência
quando a Comissão o considerar necessário . A Co
missão procederá em conformidade. A Comissão
pode examinar a oportunidade de alargar o âmbito
da Directiva 93 / 84/CEE (S1), que altera a Directiva

A Comissão não tem a intenção de limitar o âmbito
de aplicação deste procedimento acelerado de auto
rização às pequenas e médias empresas ("). As trans

80 /723 /CEE, aos transportes aéreos .

IX. PROCEDIMENTO ACELERADO DE AUTORIZAÇAO
DE AUXÍLIOS DE MONTANTE LIMITADO

50 . Tendo em vista a simplificação administrativa, a Co
missão decidiu estabelecer na presente comunicação
um procedimento acelerado de autorização de regi

nais .

portadoras aéreas, mesmo quando são relativamente
pequenas, não satisfazem os critérios estabelecidos
para as PME.
O tecto de 1 milhão de ecus leva em consideração as

características da indústria do transporte aéreo, que
é «capital-intensiva». O preço de um avião, por
exemplo, excede largamente o limite de 1 milhão de
ecus . O objectivo deste procedimento acelerado é o
de tornar mais rápida a aprovação de auxílios de pe
queno montante concedidos principalmente para fins
regionais não abrangidos pelas obrigações de serviço
público .

mes de auxílios de baixo montante no sector da avia

ção (").

A Comissão tomará uma decisão sobre as notifica

ções completas no prazo de vinte dias úteis .

A Comissão aplicará os procedimentos administrati
vos mais eficazes com vista a novos regimes de auxí
lio ou à modificação de regimes existentes notifica
dos em conformidade com o n? 3 do artigo 93? do
Tratado CE, se :
— o montante do auxílio dado ao mesmo beneficiá

X. APLICAÇÃO E RELATÓRIOS FUTUROS
51 . As presentes orientações serão aplicadas pela Comis

são a partir da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

rio não exceder 1 milhão de ecus durante um pe
ríodo de três anos,

A Comissão publicará, a intervalos regulares, relató
rios sobre a aplicação das regras relativas aos auxí
lios de Estado, bem como inventários dos auxílios

(51) Directiva 93/84/CEE da Comissão, de 30 de Setembro de
1993, que altera a Directiva 80/723/CEE, relativa à trans

parência das relações financeiras entre os Estados-membros
e as empresas públicas (JO n? L 254 de 12 . 10. 1993 , p. 16.
(") Em 2 de Julho de 1992, a Comissão adoptou uma comuni
cação sobre o procedimento acelerado relativo a auxílios às
PME (JO n? C 213 de 19. 8 . 1992, p. 10), que não se aplica
aos auxílios no sector dos transportes.

existentes . O próximo relatório será apresentado em
1995 . A Comissão decidirá também em tempo opor
tuno sobre a actualização das presentes orientações .

(") Ver a comunicação sobre o procedimento acelerado relativo
a auxílios às PME, ob . cit.
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Comuhicação aos operadores do sector das bananas
(94/C 350 /08 )

1 . O Regulamento (CEE) n? 404/93 do Conselho, de 13 de Fevereiro de 1993 , que estabelece
a organização comum de mercado no sector das bananas ('), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3518 /93 da Comissão (2), e o Regulamento (CEE) n? 1442/93 da Comissão, de 10
de Junho de 1993 , que estabelece normas de execução do regime de importação de bananas
na Comunidade (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?

2444/94 (4), são aplicáveis à Áustria, à Finlândia e à Suécia a partir da sua adesão à União
Europeia, em 1 de Janeiro de 1995 .

2 . Consequentemente, é necessário estabelecer a lista dos operadores que comercializaram, nos
novos Estados-membros, nos três anos do período de referência — 1991 , 1992 e 1993 —
bananas originárias de países terceiros não ACP, de Estados ACP e bananas comunitárias,
bem como das quantidades por estes comercializadas durante o mesmo período .
E conveniente que, sem esperar a publicação das normas de execução transitórias eventual
mente necessárias na sequência da adesão dos novos Estados-membros à União, os operado
res acima referidos, estabelecidos na União na sua composição em 31 de Dezembro de
1994, contactem as autoridades competentes de um único Estado-membro, por si escolhido,
a seguir indicadas .
Um processo comparável é aplicado, sob a responsabilidade das autoridades designadas pe
los novos Estados-membros, para os operadores em causa neles estabelecidos.
3 . E conveniente que os operadores interessados estabelecidos na União :
a) Transmitam às autoridades competentes, de preferência antes de 16 de Dezembro de
1994 :

— um pedido de inscrição na ou nas listas distintas de operadores das categorias A e B
referidas no artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 1442 /93 , se nelas não estiverem já
inscritos,

— a indicação das quantidades de bananas (peso líquido) que comercializaram nos no
vos Estados-membros, repartidas de acordo com :

i) cada uma das funções definidas no n? 1 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1442 / 93 ,

ii) cada uma das origens mencionadas no n? 2, alínea a), do artigo 4? do mesmo
regulamento.

b) Mantenham à disposição dos Estados-membros, para os controlos que se revelarem ne
cessários, todos os documentos susceptíveis de comprovar as quantidades de bananas
comercializadas comunicadas em aplicação da alínea a) e o exercício das funções indica
das . Os tipos de documentos são mencionados no artigo 7? do Regulamento (CEE) n?
1442/93 . Os operadores devem, se for caso disso, poder indicar o nome dos vendedores
e dos compradores que tenham efectuado as outras funções para as mesmas quantidades.

0)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
TO

n?
n?
n?
n?

L 47 de 25 . 2 . 1993, p. 1 .
L 320 de 22 . 12 . 1993 , p . 15
L 142 de 12. 6. 1993, p. 6.
L 261 de 11 . 10. 1994, p. 3 .
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4. A presente comunicação não prejudica as disposições transitórias que a Comissão venha a
adoptar para facilitar a aplicação nos novos Estados-membros do regime de contingente
pautal no sector das bananas. Designadamente, as transmissões efectuadas pelos operadores
em aplicação da alínea a) da presente comunicação não representam aceitação das informa
ções nem reconhecimento de direitos a título do regime de importação em causa.

5 . As autoridades competentes para o estabelecimento da lista dos operadores e das quantida
des comercializadas são as seguintes :
BÉLGICA

IRLANDA

Office central des contingents et licences

Department of Agriculture, Food and Forestry

Rue de Mot 24 /26
B- 1 040 Bruxelles

Agriculture House (7W)

Horticulture Division
Kildare Street
IRL-Dublin 2

DINAMARCA

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK- 1780 København K

ITÁLIA
Ministério del commercio con l'estero

DG Import/Export — Div. IV
Viale Boston
1-00144 Roma

ALEMANHA

Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft
Referat 35

Adickesallee, 40
D-60322 Frankfurt am Main

LUXEMBURGO

Ministère de 1' agriculture
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de l'horticulture

16, route d'Esch
BP 1904

ESPANHA

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162 — planta 4
E-28071 Madrid

L-1019 Luxembourg
PAÍSES BAIXOS

Produktschap voor groenten en fruit
Bezuidenhoutseweg 153
NL-2594 AG Den Haag

GRÉCIA

Postbus 90403

Ministère de l'agriculture
DG de la production végétale
Direction «Dentrokipeftikis»

NL-2509 LK Den Haag

2, rue Acharnon

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República 79

GR-10176 Athen

PORTUGAL

Ministério do Comércio e Turismo

P-1000 Lisboa

FRANÇA

REINO UNIDO

Office de développement de l'économie agricole
dans les départements d'outre-mer
(Odéadom)

Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House

28-32, boulevard de Grenelle

Hampshire Court

F-75015 Paris

UK-Newcastle, NE4 7YE

