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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

DIRECTIVA 94/68/CE DA COMISSÃO
de 16 de Dezembro de 1994

que adapta ao progresso técnico a Directiva 78/318/CEE do Conselho, relativa à aproximação
das legislações dos Estados-membros respeitantes aos dispositivos limpa pára-brisas e lava
pára-brisas dos veículos a motor
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta a Directiva 70/156/CEE do Conselho, de
6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das

legislações dos Estados-membros respeitantes à recepção
dos veículos a motor e seus reboques ( J ), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/8 l /CEE da
Comissão (2),
artigo 13?,

e,

nomeadamente,

o

n?

2

do

seu

/630/CEE da Comissão ( s ), define o procedimento a
seguir para determinar diferentes características dos veí
culos, que devem ser mantidos;
Considerando que, à luz do progresso técnico, é possível
adaptar a Directiva 78/318/CEE por forma a tornar o
método e as especificações de ensaio mais próximos das
condições reais de funcionamento destes sistemas;

Considerando que as disposições da presente directiva
estão em conformidade com o parecer do Comité para a
adaptação ao progresso técnico instituído pela Directiva
70/156/CEE,

Tendo em conta a Directiva 78/318/CEE, de 21 de
Dezembro de 1977, relativa à aproximação das legisla

ções dos Estados-membros respeitantes aos dispositivos
limpa pára-brisas e lava pára-brisas dos veículos a
motor (3 ), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 .

Considerando que a Directiva 78/318/CEE é uma das
directivas específicas do procedimento de recepção CEE

A Directiva 78/318/CEE é alterada como segue :

instituído pela Directiva 70/156/CEE; que, por conse
guinte, as disposições da Directiva 70/156/CEE respeitan
tes aos sistemas, componentes e unidades técnicas dos
veículos são aplicáveis no que respeita à presente direc

1 . No artigo 1 ?, a expressão « definida no anexo I da
Directiva 70/156/CEE » é substituída pela expressão
« definida na parte A do anexo II da Directiva 70/

tiva;

Considerando que, nomeadamente, o n? 4 do artigo 3? e
o n? 3 do artigo 4? da Directiva 70/156/CEE determinam
que cada directiva específica seja acompanhada de uma
ficha de informações que inclua os pontos relevantes do
anexo I daquela directiva e de uma ficha de recepção de
modelo baseada no anexo VI da mesma directiva, a fim
de facilitar a informatização dessa recepção;
Considerando que a Directiva 77/649/CEE do Conselho,
de 27 de Setembro de 1977, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes ao campo
de visão do condutor dos veículos a motor (4 ), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 90/
(')
(2)
(3)
(4 )

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

42 de 23 . 2 . 1970, p.
264 de 23 . 10. 1993 ,
81 de 28 . 3 . 1978 , p.
267 de 19 . 10. 1977,

1.
p. 49 .
49 .
p. 1 .

/156/CEE ».

2 . O artigo 2? é alterado do seguinte modo :
a ) No primeiro travessão, a expressão « anexos I a
V» é substituída pela expressão « anexos pertinen
tes ».

b) No segundo e terceiro travessões, a expressão « na
acepção do artigo 9?A da Directiva 70/156/CEE »
é substituída pela expressão « na acepção do
artigo 2? da Directiva 70/156/CEE ».
3 . O artigo 3? é alterado do seguinte modo:
a ) O n? 1 é alterado como segue :
i) no primeiro travessão, a expressão « anexos I
a V » é substituída pela expressão « anexos
pertinentes »,
(5) JO n? L 341 de 6. 12. 1990, p. 20.
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ii) no segundo travessão, a expressão « na acep
ção do artigo 9°.A da Directiva 70/156/CEE » é
substituída pela expressão « na acepção do
artigo 2? da Directiva 70/156/CEE »;
b ) No n? 2 a expressão « na acepção do artigo 9?A
da Directiva 70/156/CEE» é substituída pela
expressão « na acepção do artigo 2? da Directiva
70/156/CEE ».
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3.
Sem pejuízo do disposto no n? 2, os Estados
-membros, no que se refere a peças de substituição,
devem continuar a conceder a recepção CEE aos disposi
tivos lava pára-brisas em conformidade com a versão
inicial da Directiva 78/318/CEE, desde que esses disposi
tivos :

— se destinem a veículos já em circulação
e

4. No artigo 4?, a expressão «ponto 2.2 » é substituída
pela expressão « ponto 2.1 ».
5 . No artigo 5?, a expressão « anexos I a VII » é substi
tuída pela expressão « anexos ».

— satisfaçam os requisitos da referida directiva aplicáveis
no momento da primeira matrícula desses veículos.
Artigo 3 .

6. A lista de anexos e os anexos I, II, VI e VII da
Directiva 78/318/CEE são alterados em conformidade

com o anexo da presente directiva.

Artigo 2?
1.
A partir de 1 de Julho de 1995 , os Estados
-membros não podem, por motivos relacionados com
dispositivos limpa pára-brisas e lava pára-brisas:
— recusar a recepção CEE ou a recepção de âmbito
nacional a um modelo de veículo a motor ou a um

tipo de dispositivos limpa pára-brisas e lava pára
-brisas,
nem

— proibir a matrícula, venda ou entrada em circulação
de veículos ou a venda ou entrada em serviço de
dispositivos limpa pára-brisas e lava pára-brisas,
se os dispositivos limpa pára-brisas e lava pára-brisas
satisfizerem os requisitos da Directiva 78/318/CEE, com a
redacção que lhe é dada pela presente Directiva.

A partir de 1 de Janeiro de 1996, os Estados

2.

-membros :

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva antes de 1
de Julho de 1995. Desse facto informarão imediatamente
a Comissão.

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publi
cação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.
2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das principais disposições de direito nacional que
adoptarem no domínio regulado pela presente directiva .

Artigo 4 .
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

— deixam de poder conceder a recepção CEE
e

— podem recusar a recepção de âmbito nacional

a um modelo de veículo, por motivos relacionados com
os dispositivos limpa pára-brisas e lava pára-brisas, e a
um tipo de dispositivo lava pára-brisas, se não forem
satisfeitos os requisitos da Directiva 78/318/CEE, com a
redacção que lhe é dada pela presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1994.

Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO

1 . Na lista de anexos :

— são suprimidos os asteriscos a seguir aos títulos dos anexos I a V e a nota de pé-de-página
correspondente,

— o título do anexo I passa a ter a seguinte redacção: « Âmbito de aplicação, definições, pedido de
recepção CEE, recepção CEE, especificações, procedimento de ensaio, marcações, alterações de
recepções, conformidade da produção »,

— o título do anexo VI passa a ter a seguinte redacção: « Ficha de informações (veículo)»,
— o título do anexo VII passa a ter a seguinte redacção: « Ficha de informações (unidade técnica )»,
e

—- no final da lista, é aditado o seguinte texto:

« Anexo VIII: Ficha de recepção CEE (veículo)

Anexo IX: Ficha de recepção CEE ( unidade técnica )».
2 . O anexo I é alterado do seguinte modo:

— O título do anexo passa a ter a seguinte redacção:

«ÂMBITO DE APLICAÇÃO, DEFINIÇÕES, PEDIDO DE RECEPÇÃO CEE, RECEPÇÃO CEE,
ESPECIFICAÇÕES, PROCEDIMENTO DE ENSAIO, MARCAÇÕES, ALTERAÇÕES DE RECEP
ÇÕES, CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO ».
— O ponto 2.1 é suprimido.
— Os pontos 2.2, 2.3 e 2.4 são renumerados 2.1 , 2.2 e 2.3 , respectivamente.

— O ponto 2.1.2 (anteriormente 2.2.2 ) passa a ter a seguinte redacção:
«2.1.2.

Forma e dimensões do pára-brisas e sua fixação, quando possam afectar as zonas de
visão objecto do anexo IV;».

— O ponto 2.5 é suprimido.

— Os pontos 2.6 e 2.7 são renumerados 2.4 e 2.5 e a expressão « encosto do banco » é substituída por
« tronco ».

— Os pontos 2.8 a 2.21 são renumerados 2.6 a 2.Í9, respectivamente.
— O ponto 2.18 ( anteriormente 2.20) passa a ter a seguinte redacção:
« 2.1,8 .

Pulverizador

Por "pulverizador " entende-se um dispositivo que serve para dirigir o líquido de lavagem
para o pára-brisas.».

— O ponto 3.1.1 passa a ter a seguinte redacção:

« 3.1.1 .

O pedido de recepção CEE de um modelo de veículo no que diz respeito aos dispositivos
limpa pára-brisas e lava pára-brisas, em conformidade com o n! 4 do artigo 3? da
Directiva 70/156/CEE, deve ser apresentado pelo fabricante ».

— O ponto 3.1.2 passa a ter a seguinte redacção:
« 3.1.2 .

No anexo VI figura um modelo de ficha de informações.».

— Os pontos 3.1.2.1 , 3.1.2.2 e 3.1.2.3 são suprimidos. O ponto 3.1.2.4 é renumerado 3.1.3 .
— O ponto 3.2.1 passa a ter a seguinte redacção:

« 3.2.1 .

O pedido de recepção CEE de um tipo de dispositivo lava pára-brisas como unidade
técnica, em conformidade com o n? 4 do artigo 3? da Directiva 70/156/CEE, deve ser
apresentado pelo fabricante.».

— O ponto 3.2.2 passa a ter a seguinte redacção:
« 3.2.2 .

No anexo VII figura um modelo de ficha de informações.».
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— O ponto 3.2.2.1 é suprimido. O ponto 3.2.2.2 é renumerado 3.2.3 e passa a ter a seguinte
redacção:

« 3.2.3.

Deve ser fornecida ao serviço técnico que efectua os ensaios de recepção uma amostra do
tipo de dispositivo a recepcionar. Se necessário, o serviço técnico poderá solicitar uma
amostra suplementar. Essas amostras devem ostentar, claramente legíveis e indeléveis, a
marca ou firma do requerente, bem como a identificação do tipo.».

— O ponto 4 passa a ter a seguinte redacção:

«4. RECEPÇÃO CEE».
— O ponto 4.1 passa a ter a seguinte redacção:

«4.1 .

Se os requisitos relevantes forem satisfeitos, deve ser concedida a recepção CEE de
modelo, em conformidade com os nos 3 e 4 do artigo 4? da Directiva 70/156/CEE.».

— O ponto 4.2 é suprimido.

— Os pontos 4.3, 4.3.1 e 4.3.2 são renumerados 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 e passam a ter a seguinte
redacção:
«4.2.

O modelo da ficha de recepção CEE figura:

4.2.1 .

Para os pedidos referidos no ponto 3.1 , no anexo VIII.

4.2.2.

Para os pedidos referidos no ponto 3.2, no anexo IX.».

— O ponto 4.4 é renumerado 4.3 e passa a ter a seguinte redacção:
«4.3 .
A cada modelo de veículo ou tipo de dispositivo lava pára-brisas recepcionado deve ser
atribuído um número de recepção, em conformidade com o anexo VII da Directiva
70/156/CEE. Um Estado-membro não pode atribuir o mesmo número a outro modelo de
veículo ou tipo de dispositivo e lava pára-brisas.».
— Os pontos 4.4 a 4.8 são suprimidos.
— O ponto 5.1.4 passa a ter a seguinte redacção:

« 5.1.4.

As frequências referidas no ponto 5.1.3 devem ser obtidas nas condições especificadas
nos pontos 6.1.1 a 6.1.6 e 6.1.8 .».

— O ponto 5.1.7 passa a ter a seguinte redacção:

«5.1.7.

O dispositivo deve poder suportar um bloqueio de 15 segundos. É permitida a utilização
de dispositivos automáticos de protecção dos circuitos, desde que, para um eventual
recomeço do funcionamento, não seja necessário accionar comandos que não sejam o
comando do limpa pára-brisas. O método e as condições de ensaio são descritas no
ponto 6.1.7.».

— O ponto 5.1.9.1 passa a ter a seguinte redacção:
« 5.1.9.1 . Quando submetidos a uma corrente de ar de velocidade relativa igual a 80 % da
velocidade máxima do veículo, mas que não ultrapasse 160 km/h, os dispositivos limpa
pára-brisas, funcionando à frequência máxima, devem continuar a varrer com a mesma
eficiência a zona especificada no ponto 5.1.2.1 , nas condições descritas no ponto
6.1.10.2 .».

— Ao ponto 5.1.10 é aditada uma frase com a seguinte redacção:

« Este requisito não se aplica aos dispositivos que, quando recolhidos, permaneçam numa zona do
pára-brisas oculta por partes do veículo (como a tampa do motor, o . painel de instrumentos,
etc.).».

— O ponto 5.2.2 passa a ter a seguinte redacção:

« 5.2.2.

O funcionamento dos dispositivos lava pára-brisas não deve ser perturbado pela
exposição aos ciclos de temperatura definidos nos pontos 6.2.3 e 6.2.4.».

— A seguir ao ponto 6.1.10.1 é aditado um novo ponto 6.1.10.2 com a seguinte redacção:
« 6.1.10.2. Nos casos em que a superfície exterior do pára-brisas tiver sido preparada como é
descrito nos pontos 6.1.8 e 6.1.9, o lava pára-brisas poderá ser utilizado em todos os
ensaios .».

— A segunda frase do ponto 6.2.3.1 passa a ter a seguinte redacção:

«O dispositivo será, em seguida, submetido a uma temperatura ambiente de 20 ± 2 °C até que o gelo
esteja completamente derretido, mas nunca por um período superior a quatro horas.».
— A segunda frase do ponto 6.2.5.1 passa a ter a seguinte redacção:
« Estando o veículo parado e sem influência significativa de correntes de ar, apontar o ou os
pulverizadores, caso sejam ajustáveis, para a zona-alvo da superfície exterior do pára-brisas.».
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Os pontos 7, 8 e 9 passam a ter a seguinte redacção:
« 7.

MARCAÇÕES

7.1 .

Os dispositivos lava pára-brisas conformes com um tipo recepcionado como unidade
técnica ao abrigo da presente directiva devem ostentar uma marca de recepção CEE.

7.2.

Essa marca deve consistir num rectângulo envolvendo a letra "e", seguida dos números
ou letras distintivos do Estado-membro que procedeu à recepção:
1
2
3
4
6
9

para
para
para
para
para
para

a Alemanha,
a França,
a Itália,
os Países Baixos,
a Bélgica,
a Espanha,

11
13
18
21
23
IRL

para
para
para
para
para
para

o Reino Unido,
o Luxemburgo,
a Dinamarca,
Portugal,
a Grécia,
a Irlanda;

Deve ainda incluir, na proximidade do rectângulo, o "número de recepção de base " que
constitui a secção 4 do número de recepção referido no anexo VII da Directiva
70/156/CEE, precedido pelo número sequencial de dois algarismos atribuído à mais
recente alteração técnica significativa da Directiva 78/318/CEE à data da concessão da
recepção CEE. O número sequencial correspondente à presente directiva é 00.
7.3 .

A marca de recepção CEE deve ser aposta no reservatório do líquido do dispositivo lava
pára-brisas de um modo indelével e claramente legível, mesmo quando o dispositivo
estiver instalado num veículo.

7.4.

Apresenta-se em apêndice um exemplo da marca de recepção CEE.

8.

ALTERAÇÕES DE RECEPÇÕES

8.1 .

No caso de alterações das recepções concedidas nos termos da presente directiva,
aplicam-se as disposições do artigo 5? da Directiva 70/156/CEE.

9.

CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO

9.1 .

As medidas destinadas a garantir a conformidade da produção devem ser tomadas de
acordo com o disposto no artigo 10? da Directiva 70/156/CEE.».

— Os pontos 10 a 12 são suprimidos.

— É aditado o seguinte apêndice:
«Apêndice

Modelo da marca de recepção CEE
a > 12 mm

O dispositivo lava pára-brisas com esta marca de recepção CEE é um dispositivo recepcionado em
Espanha (e 9) em conformidade com a presente directiva, a que foi atribuído o número de recepção
de base 0148 . Os valores numéricos são utilizados apenas como exemplo.».

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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3 . O anexo II passa a ter a seguinte redacção:

— «É aplicável o anexo III da Directiva 77/649/CEE do Conselho.».
— A nota de pé-de-página (') é suprimida.
4. Os anexos VI e VII são suprimidos e são substituídos pelos novos anexos VI e VII que se seguem.
ANEXO VI

Ficha de informações n?
nos termos do anexo I da Directiva 70/156/CEE do Conselho, relativa à recepção CEE de um modelo de
veículo no que diz respeito aos dispositivos limpa pára-brisas e lava pára-brisas (Directiva 78/318/CEE
do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/6 8/CE)

As seguintes informações, se aplicáveis, devem ser fornecidas em triplicado e incluir um índice. Se houver
desenhos, devem ser fornecidos à escala adequada e com pormenor suficiente, em formato A4 ou
dobrados nesse formato. Se houver fotografias, estas devem ter o pormenor suficiente.
No caso de os sistemas, componentes ou unidades técnicas possuírem controlos electrónicos, fornecer as
informações relevantes relacionadas com o seu desempenho.
0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca ( firma do fabricante):

0.2.

Modelo e designação(ões ) comercial(is) geral(is):

0.3 .

Meios de identificação do modelo, se marcados no veículo (b):

0.3.1 .

Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (c):

0.5 .

Nome e morada do fabricante :

0.8 .

Morada(s) da(s ) linha(s) de montagem:

1.

CONSTITUIÇÃO GERAL DO VEÍCULO

1.1 .

Fotografias e/ou desenhos de um veículo representativo:

2.

MASSAS E DIMENSÕES (e) (em kg e mm)

2.6 .

Massa do veículo carroçado em ordem de marcha, ou massa do quadro com cabina se o
fabricante não fornecer a carroçaria (com líquido de arrefecimento, lubrificantes, combustí
vel, ferramentas, roda de reserva e condutor) (o) ( máximo e mínimo para cada versão):

3.

MOTOR ( q)

3.2.1.8.

Potência útil máxima (t):

3.2.5 .

Sistema eléctrico

3.2.5.1 .

Tensão nominal:

3.2.5.2.

Gerador

3.2.5.2.1 .

Tipo:

3.2.5.2.2 .

Saída nominal :

4.

TRANSMISSÃO (v)

4.7.

Velocidade máxima do veículo e relação de transmissão na qual é atingida (em km/h)

kW a ..... . min"1
V, terra positiva/negativa (')

VA

(w):

9.

CARROÇARIA

9.4.1 .

Dados dos pontos de referência primários com o pormenor suficiente para permitir a sua
rápida identificação e a verificação da posição de cada um em relação aos outros e ao
ponto R:

9.5.1 .

Pára-brisas

Os números dos pontos de pé-de-página utilizados nesta ficha de informações correspondem aos do anexo I da
Directiva 70/156/CEE.

Os pontos não relevantes para efeitos da presente directiva são omitidos.
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9.5.1.2.

Método de montagem:

9.5.1.4.

Número(s) de recepção:

9.6 .

Limpa pára-brisas

9.6.1 .

Descrição técnica pormenorizada ( incluindo fotografias ou desenhos):

9.7.

Lava pára-brisas

9.7.1 .

Descrição técnica pormenorizada (incluindo fotografias ou desenhos) ou, se aprovado como
unidade técnica, número de recepção:

9.8 .

Dispositivos de degelo e de desembaciamento

9.8.2.

Consumo eléctrico máximo:

9.10 .

Arranjos interiores

9.10.3 .

Bancos

9.10.3.5 .

Coordenadas ou desenho do ponto R (x)

9.10.3.5.1 .

Banco do condutor:

9.10.3.6 .

Ângulo previsto de inclinação do encosto

kW

9.10.3.6.1 . Banco do condutor:

9.10.3.7.

Gama de regulação do banco

9.10.3.7.1 . Banco do condutor:

9.10.5 .

Sistemas de aquecimento no habitáculo

9.10.5.3 .

Consumo eléctrico máximo:

kW

ANEXO VII

Ficha de informações n?

relativa à recepção CEE como unidades técnicas de dispositivos lava pára-brisas ( Directiva 78/31 8/CEE
do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/6 8/CE)

As seguintes informações, se aplicáveis, devem ser fornecidas em triplicado e incluir um índice. Se houver
desenhos, devem ser fornecidos à escala adequada e com pormenor suficiente, em formato A4 ou
dobrados nesse formato. Se houver fotografias, estas devem ter o pormenor suficiente.
No caso de os sistemas, componentes ou unidades técnicas possuírem controlos electrónicos, fornecer as
informações relevantes relacionadas com o seu desempenho.
0.

GENERALIDADES

0.1 . Marca (firma do fabricante):

0.2. Modelo e designação(ões) comercial(is) geral(is):
0.5 .

Nome e morada do fabricante:

0.7. No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de
recepção CEE:

0.8 . Morada(s) da(s) linha(s) de montagem:

1.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1.1 . Descrição técnica pormenorizada (incluindo fotografias ou desenhos), identificando os componen
tes que podem ser montados no compartimento do motor.
1.2. Eventuais restrições de utilização e condições de montagem:».
5 . São aditados os seguintes anexos VIII e IX:
« ANEXO VIII
MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]

FICHA DE RECEPÇÃO CEE
Comunicação relativa à:

— recepção (')
(') Riscar o que não interessar.

Carimbo da autoridade administrativa

N? L 354/7
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— extensão da recepção ( 1 )
— recusa da recepção (*)

— revogação da recepção (')

de um modelo/tipo ( 1 ) de veículo/componente/unidade técnica ( 1 ) no que diz respeito à Directiva
78/318/CEE do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/68/CE.
Número de recepção:
Razãò da extensão

Secção I

0.1 .

Marca (firma do fabricante):

0.2.

Modelo/tipo (*) e designação(ões) comercial(is) geral(is):

0.3.

Meios de identificação do modelo/tipo (*), se marcados no veículo/componente/unidade téc
nica 0 ) (2):

0.3.1 . Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (3):

0.5.

Nome e morada do fabricante :

0.7.

No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de
recepção CEE:

0.8.

Morada(s) da(s) linha(s) de montagem:

Secção II

1.

Informações adicionais (se aplicável): (ver apêndice)

2.

Serviço técnico responsável pela realização dos ensaios:

3.

Data do relatório de ensaio:

4.

Número do relatório de ensaio:

5.

Eventuais observações: (ver apêndice)

6.

Local:

7.

Data :

8.

Assinatura :

9.

Está anexado o índice do dossier de recepção, que está arquivado nas autoridades de recepção e
pode ser obtido a pedido.

Apêndice

à ficha de recepção CEE n ?
relativa à recepção de um modelo de veículo no que diz respeito à Directiva
78 / 318 / CEE , com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94 / 68 / CE
1.

Informações adicionais

1.1 .

Limpa pára-brisas — número de escovas:

1.2.

Lava pára-brisas — método de funcionamento:
— marca de recepção (quando aplicável ):

5.

Observações:
(por exemplo, válido tanto para veículos com condução à esquerda çomo para veículos com
condução à direita )

(') Riscar o que não interessar.
(2) Se os meios de identificação do modelo/tipo contiverem caracteres não relevantes para a descrição dos modelos/tipos de
veículo, componente ou unidade técnica abrangidos por esta ficha de recepção, tais caracteres devem ser representados
na documentação por meio do símbolo "?" (por exemplo, ABC??123 ??).
(3) Conforme definida na parte A do anexo II da Directiva 70/156/CEE.
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ANEXO IX
MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]

FICHA DE RECEPÇÃO CEE

Carimbo da autoridade administrativa

Comunicação relativa à:

—
—
—
—

recepção (')
extensão da recepção (1 )
recusa da recepção (')
revogação da recepção (')

de um modelo/tipo (') de veículo/componente/unidade técnica (') no que diz respeito à Directiva
78/31 8/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/68/CE.
Número de recepção:
Razão da extensão:

Secção I

0.1 .

Marca (firma do fabricante ):

0.2.
0.3 .

Modelo/tipo (') e designação(ões) comercial(is) geral(is):
Meios de identificação do modelo/tipo ( 1 ), se marcados no veículo/componente/unidade técni
ca C ) (2):

0.3.1 . Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (3):

0.5 .

Nome e morada do fabricante :

0.7.

No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de
recepção CEE:

0.8 .

Morada(s ) da(s) linha(s ) de montagem:

Secção II

1.
2.

Informações adicionais (se aplicável): (ver apêndice )
Serviço técnico responsável pela realização dos ensaios:

3.

Data do relatório de ensaio:

4.

Número do relatório de ensaio :

5.

Eventuais observações: (ver apêndice )

6.

Local:

7.

Data :

8.

Assinatura :

9.

Está anexado o índice do dossier de recepção, que está arquivado na autoridade de recepção e
pode ser obtido a pedido.

Apêndice

à ficha de recepção CEE n ? ..... .
relativa à recepção como unidades técnicas de dispositivos lava pára-brisas no
que diz respeito à Directiva 78 / 318 / CEE , com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 94 / 68 / CE
1.
1.1 .
5.

Informações adicionais:
Eventuais restrições de utilização e condições de montagem:
Observações:».

(') Riscar o que não interessar.
(2) Se os meios de identificação do modelo/tipo contiverem caracteres não relevantes para a descrição dos modelos/tipos de
veículo, componente ou unidade técnica abrangidos por esta ficha de recepção, tais caracteres devem ser representados
na documentação por meio do símbolo "?" (por exemplo, ABC??123 ??).
(') Conforme definida na parte A do anexo II da Directiva 70/156/CEE.
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DIRECTIVA 94/78/CE DA COMISSÃO

de 21 de Dezembro de 1994

que adapta ao progresso técnico a Directiva 78/549/CEE do Conselho no que respeita ao
recobrimento das rodas dos veículos a motor

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 70/156/CEE do Conselho, de

6 de Fevereiro de 1970, relativa à recepção dos veículos a
motor e seus reboques ( J ), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 93/8 l/CEE da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 13?,
Tendo em conta a Directiva 78/549/CEE do Conselho, de
12 de Junho de 1978, relativa à aproximação das legisla
ções dos Estados-membros respeitantes ao recobrimento
das rodas dos veículos a motor (3 ), e, nomeadamente, o
seu artigo 4?,

Artigo 1 .

A Directiva 78/549/CEE é alterada como segue:
1 . No artigo 1 ?, a expressão «definida no anexo I da
Directiva 70/156/CEE » é substituída pela expressão
« definida na parte A do anexo II da Directiva 70/
/156/CEE ».

2 . Os anexos I e II são alterados em conformidade com

o anexo da presente directiva (pontos 1 , 2 e 3 ).
3 . É aditado um novo anexo III.

Artigo 2 .

Considerando que a Directiva 78/549/CEE é uma das
directivas específicas do procedimento da recepção CEE
de modelo instituído pela Directiva 70/156/CEE; que, por
conseguinte, as disposições da Directiva 70/156/CEE res
peitantes aos sistemas, componentes e unidades técnicas
dos veículos são aplicáveis no que respeita à referidá
directiva;

1 . A partir de 1 de Julho de 1995, os Estados
-membros não podem, por motivos relacionados com o
recobrimento das rodas :

— recusar a recepção CEE ou a recepção de âmbito
nacional a um modelo de veículo a motor,
nem

Considerando que, nomeadamente, o n? 4 do artigo 3? e
o n? 3 do artigo 4? da Directiva 70/156/CEE determinam
que cada directiva específica seja acompanhada de uma
ficha de informações que inclua os pontos relevantes do
anexo I daquela directiva e de uma ficha de recepção de
modelo baseada no anexo VI da mesma, a fim de facilitar

a informatização dessa recepção;

Considerando que o número de automóveis de passagei
ros com quatro rodas motoras está a aumentar, seja a
tracção às quatro rodas permanente ou engatada automá
tica ou manualmente; que, à luz do progresso técnico, é
necessário rever alguns parâmetros ligados à concepção e
funcionamento desses automóveis de passageiros e alterar
algumas disposições da Directiva 78/549/CEE, de um
modo que reflicta a situação actual e futura do mercado e
tenha em conta as práticas mais correctas no que se
refere a projecto, construção e segurança do funciona
mento;

— proibir a matrícula, venda ou entrada em circulação
de veículos,

se o recobrimento das rodas satisfizer os requisitos da
Directiva 78/549/CEE, com a redacção que lhe é dada
pela presente directiva.
A partir de 1 de Janeiro de 1996, os Estados

2.

-membros :

— deixam de poder conceder a recepção CE
e

— podem recusar a recepção de âmbito nacional

a um modelo de veículo, por motivos relacionados com o
recobrimento das rodas, se não forem satisfeitos os
requisitos da Directiva 78/549/CEE, com a redacção que
lhe é dada pela presente directiva.

Considerando que as disposições da presente directiva
estão em conformidade com o parecer do Comité para a
adaptação ao progresso técnico instituído pela Directiva
70/156/CEE,
(!) JO n? L 42 de 23 . 2. 1970, p. 1 .
(2) JO n? L 264 de 23. 10. 1993, p. 49.
(3) JO n? L 168 de 26. 6. 1978, p. 45.

Artigo 3 .

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva antes de 1
de Julho de 1995. Desse facto informarão imediatamente
a Comissão.
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Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publi
cação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros .

Artigo 4.

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1994 .

2.

Os

Estados-membros

comunicarão

à

Comissão

o texto das principais disposições de direito nacional
que adoptarem no domínio regulado pela presente direc
tiva .

Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 354/12

ANEXO

1 . Antes do título « Anexo I » é inserido o seguinte:
« Lista de anexos

Anexo I:

Prescrições gerais, prescrições especiais, utilização de correntes, pedido de recepção CEE de
modelo, recepção CEE de modelo, alterações de recepções, conformidade da produção

Anexo II:

Ficha de informações

Anexo III: Ficha de recepção de modelo».

2. O anexo I é alterado como segue:
a) O anexo I passa a ter o título

«PRESCRIÇÕES GERAIS, PRESCRIÇÕES ESPECIAIS, UTILIZAÇÃO DE CORRENTES, PEDIDO
DE RECEPÇÃO CEE DE MODELO, RECEPÇÃO CEE DE MODELO, ALTERAÇÕES DE
RECEPÇÕES, CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO»;
b ) O ponto 2.1 passa a ter a seguinte redacção:

«2.1 .

Quando o veículo estiver em ordem de marcha (ver o ponto 2.6 do anexo II), tiver um
passageiro instalado no banco da frente e as rodas estiverem paralelas ao eixo longitudinal
do veículo, os elementos de recobrimento das rodas devem satisfazer as condições a seguir
referidas:»;

c) O ponto 2.1.1 passa a ter a seguinte redacção:

«2.1.1 . Na parte delimitada pelos planos radiais que formam um ângulo de 30° para a frente e de
50° para trás do eixo da roda (ver a figura 1 ), a largura total (q) dos elementos de
recobrimento das rodas deve ser suficiente para cobrir, pelo menos, a largura total (b) do
pneumático, tendo em conta as condições extremas da combinação pneumático/roda
especificadas pelo fabricante, indicadas no ponto 1.3 do apêndice do anexo III. No caso de
rodas duplas, deve ser tomada em consideração a largura total (t) dos dois pneumáti
cos .»;

d) O ponto 3.1 passa a ter a seguinte redacção:

«3.1 .

No caso dos veículos que possuam apenas duas rodas motoras, o fabricante deve assegurar
que o veículo esteja concebido de modo a que pelo menos um tipo de correntes de neve
possa ser utilizado em pelo menos um dos tipos de roda e pneumáticos aprovados para as
rodas motoras do modelo de veículo em questão. O fabricante deve especificar no ponto 1.2
do apêndice do anexo III uma combinação corrente/pneumático/roda adequada ao veícu
lo.»;

e) A seguir ao ponto 3.1 são aditados os novos pontos 3.2 e 3.3, com a seguinte redacção:
« 3.2.

No caso dos veículos com quatro rodas motoras, incluindo os veículos em que um eixo
motor pode ser desengatado manual ou automaticamente, o fabricante deve assegurar que o
veículo esteja concebido de modo a que pelo menos um tipo de correntes de neve possa ser
utilizado em pelo menos um dos tipos de roda e pneumático aprovados para pelo menos
um eixo motor, que não possa ser desengatado, desse modelo de veículo. O fabricante deve
especificar no ponto 1.2 do apêndice do anexo III uma combinação corrente/pneumático/
/roda adequada ao veículo, bem como as rodas motoras nas quais essas correntes podem ser
aplicadas.

3.3 .

Cada um dos veículos pertencentes à série de veículos conformes com um modelo de veículo
objecto de recepção CEE deve ser acompanhado de instruções sobre o tipo ou tipos de
correntes que podem ser utilizadas.»;

f) O ponto 4.1 passa a ter a seguinte redacção:
«4.1 .

O pedido de recepção CEE de um modelo de veículo no que diz respeito ao recobrimento
das rodas, em conformidade com o n? 4 do artigo 3? da Directiva 70/156/CEE, deve ser
apresentado pelo fabricante.»;

g) O ponto 4.2 passa a ter a seguinte redacção:
«4.2.

No anexo II figura um modelo da ficha de informações.»;

h ) Os pontos 4.2.1 e 4.2.2 são suprimidos.
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i)

São aditados os novos pontos 5, 6 e 7 com a seguinte redacção:
« 5.

RECEPÇÃO CEE DE MODELO

5.1 .

Se os requisitos relevantes forem satisfeitos, deve ser concedida a recepção CEE de modelo,
em conformidade com o n? 3 do artigo 4? da Directiva 70/156/CEE.

5.2.

No anexo III figura um modelo da ficha de recepção CEE.

5.3 .

A cada modelo de veículo recepcionado deve ser atribuído um número de recepção, em
conformidade com o anexo VII da Directiva 70/156/CEE. Um Estado-membro não pode
atribuir o mesmo número a outro modelo de veículo .

6.

MODIFICAÇÕES DO MODELO E ALTERAÇÕES DE RECEPÇÕES

6.1 .

No caso de modificações do modelo de veículo recepcionado nos termos da presente
directiva, aplicam-se as disposições do artigo 5? da Directiva 70/156/CEE.

7.

CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO

7.1 .

Como regra geral, as medidas destinadas a garantir a conformidade da produção devem ser
tomadas de acordo com o disposto no artigo 10? da Directiva 70/156/CEE.».

3 . O anexo II é substituído pelo novo anexo II que se segue.
« ANEXO II

Ficha de informações n?

nos termos do anexo I da Directiva 70/156/CEE do Conselho, relativa à recepção CEE de um modelo de
veículo no que diz respeito ao recobrimento das rodas (Directiva 78/549/CEE, com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 94/78/CEE)
As seguintes informações, se aplicáveis, devem ser fornecidas em triplicado e incluir um índice. Se houver
desenhos, devem ser fornecidos à escala adequada e com pormenor suficiente, em formato A4 ou
dobrados nesse formato. Se houver fotografias, estas devem ter o pormenor suficiente.
No caso de os sistemas, componentes ou unidades técnicas possuírem controlos electrónicos, fornecer as
informações relevantes relacionadas com o seu desempenho.
0.

GENERALIDADES

0.1 .

Marca (firma do fabricante):

0.2.

Modelo e designação(ões) comercial(is) geral(is):

0.3 .

Meios de identificação do modelo, se marcados no veículo (b):

0.3.1 .

Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo <c>:

0.5 .

Nome e morada do fabricante :

0.8.

Morada(s) da(s) linha(s) de montagem:

1.

CONSTITUIÇÃO GERAL DO VEÍCULO

1.1 .

Fotografias e/ou desenhos de um veículo representativo:

1.3 .

Número de eixos e rodas :

1.3.1 .

Número e posição de eixos com rodado duplo:

2.

MASSAS E DIMENSÕES'6'

(em kg e mm ) (ver desenho, quando aplicável )
2.4.

Gama de dimensões (exteriores) do veículo:

2.4.1 .

Para o quadro sem carroçaria:

Os números dos pontos e as notas de pé-de-página utilizados nesta ficha de informações correspondem aos do anexo I
da Directiva 70/ 156/CEE.

Os pontos não relevantes para efeitos da presente directiva são omitidos.
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2.4.1.3 .

Altura em vazio (*) (para suspensões ajustáveis em altura, indicar a posição normal de
marcha ):

2.4.2.
2.4.2.3.

Para o quadro com carroçaria:
Altura em vazio (') (para suspensões ajustáveis em altura, indicar a posição normal de
marcha ):

2.6.

Massa do veículo carroçado em ordem de marcha ou massa do quadro com cabina se o
fabricante não fornecer a carroçaria (com líquido de arrefecimento, lubrificantes, combustí

vel, ferramentas, roda de reserva e condutor)'0® (máximo e mínimo para cada versão):
6.

SÚSPENSÃO

6.6 .

Pneumáticos e rodas:

6.6.1 .

Combinação(ões) pneumático/roda [para os pneumáticos, indicar a designação ou dimensão,
o índice de capacidade de carga mínimo, o símbolo da categoria de velocidade mínima; para
as rodas, indicar a(s) dimensão(ões) da jante e saliência(s)]:

6.6.1.1 .

Eixos :

6.6.1.1.1 .

Eixo 1 :

6.6.1.1.2 .

Eixo 2 :

6.6.1.1.3 .

Eixo 3 :

6.6.1.1.4.

Eixo 4 :

6.6.4.

Combinação(ões) corrente/pneumático/roda no eixo da frente e/ou da retaguarda adequa
da(s) ao modelo de veículo, conforme recomendado pelo fabricante:

9.

CARROÇARIA

9.16 .

Recobrimento das rodas:

9.16.1 .

Breve descrição do veículo no que diz respeito ao recobrimento das suas rodas:

9.16.2.

Desenhos pormenorizados do recobrimento das rodas e sua posição no veículo, mostrando a
dimensão especificada na Figura 1 do Anexo I da Directiva 78/459/CEE, e tendo em conta os
extremos das combinações pneumático/roda:»

4. É aditado o seguinte anexo III.
«ANEXO III

MODELO

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)]

FICHA DE RECEPÇÃO CEE

Carimbo da autoridade administrativa

Comunicação relativa à:
— recepção (')

— extensão da recepção (')
— recusa da recepção (*)
— revogação da recepção (í )

de um modelo/tipo (') de veículo/componente/unidade técnica (') no que diz respeito à Directiva
78/549/CEE, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/78/CEE.
Número de recepção:
Razão da extensão:

( l ) Riscar o que não interessar.
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Secção I

0.1 .

Marca (firma do fabricante ):

0.2.

Modelo/tipo í 1 ) e designação(ões) comercial(is ) geral(is):

0.3 .

Meios de identificação do modelo/tipo ('), se marcados no veículo/componente/unidade téc
nica (2):

0.3.1 . Localização dessa marcação:

0.4.

Categoria do veículo (3 ):

0.5 .

Nome e morada do fabricante :

0.7.

No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de
recepção CEE:

0.8 .

Morada(s) da(s) linha(s ) de montagem:

Secção II

1.

Informações adicionais (se aplicável ): (ver apêndice).

2.

Serviço técnico responsável pela realização dos ensaios:

3.

Data do relatório de ensaio:

4.

Número do relatório de ensaio :

5.

Eventuais observações: (ver apêndice ).

6.

Local :

7.

Data :

8.

Assinatura:

9.

Está anexado o índice do dossier de recepção, que está arquivado nas autoridades de recepção e
pode ser obtido a pedido.

Apêndice

à ficha de recepção CEE n?
relativa à recepção de um modelo de veículo no que diz respeito à Directiva
78 / 549 / CEE , com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94 / 78 / CEE
1.

Informações adicionais:

1.1 . Breve descrição do veículo no que diz respeito ao recobrimento das suas rodas:
1.2. Combinação(ões) de dimensões de corrente/pneumático/roda no eixo da frente e/ou da retaguarda
especificada(s ) pelo fabricante:

1.3. Combinação(ões) pneumático/roda, incluindo as saliências, especificada(s) pelo fabricante:
5.

Observações:»

(') Riscar o que não interessar.
( 2) Se os meios de identificação de modelo/tipo contiverem caracteres não relevantes para a descrição dos modelos/tipos de
veículo, componente ou unidade técnica abrangidos por esta ficha de informações/ficha de recepção, tais caracteres
devem ser representados na documentação por meio do símbolo «?» (por exemplo, ABC?? 123 ??).
( 3) Conforme definida na parte A do anexo II da Directiva 70/156/CEE.
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DIRECTIVA 94/79/CE DA COMISSÃO

de 21 de Dezembro de 1994

que altera a Directiva 91/414/CEE, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no
mercado

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

3. O ponto 1.2 da introdução dos anexos II e III passa a
ter a seguinte redacção:
« 1.2 . Se for caso disso, ser obtida com base na
versão adoptada mais recente dos métodos de

Europeia,

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de

ensaio referidos ou descritos no presente

15 de Julho de 1991 , relativa à colocação dos produtos
fitofarmacêuticos no mercado ( J ), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 94/43/CE (2), e, nomeada
mente, o n? 2 do seu artigo 18?,

anexo; no caso dos estudos iniciados antes da

Considerando que os anexos II e III da Directiva 91/
/414/CEE prevêem os requisitos que devem ser satisfeitos
pelo processo a apresentar pelos requerentes, respectiva
mente, para a inclusão de uma substância activa no
anexo I e para a autorização de um produto fitofarma
cêutico;

Considerando que é necessário indicar nos anexos II e III,
de modo tão preciso quanto possível, todas as informa
ções exigidas aos requerentes, tais como as circunstân
cias, condições e protocolos técnicos na base dos quais
certos dados têm de ser produzidos; que essas disposições
devem ser introduzidas assim que estejam disponíveis,
para permitir que os requerentes as utilizem na prepara
ção dos seus processos;
Considerando que é possível introduzir agora mais espe
cificações relativamente aos dados exigidos quanto aos
estudos toxicológicos e de metabolismo da substância
activa previstos na parte A, secção 5, do anexo II;
Considerando que é também possível introduzir mais
especificações relativamente aos dados exigidos quanto
aos estudos toxicológicos do produto fitofarmacêutico
previstos na parte A, secção 7, do anexo III;
Considerando que as medidas previstas na presente direc
tiva estão em conformidade com o parecer do Comité
fitossanitário permanente,

entrada em vigor da alteração do presente
anexo, a informação deve ter sido obtida com
base em métodos de ensaio adequados valida
dos a nível internacional ou nacional ou, na
sua ausência, em métodos aceites pela autori
dade competente.».

4. Ao ponto 1.3 da introdução dos anexos II e III é
aditado o seguinte texto:
«Designadamente, sempre que seja feita referência no
presente anexo a um método CEE que consista na
transposição de um método criado por uma organiza
ção internacional (por exemplo, a OCDE), os Esta
dos-membros podem aceitar que a informação exigida
seja obtida com base na versão mais recente do
referido método se, no início dos estudos, o método
CEE ainda não tiver sido actualizado .».

Artigo 2o.

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva até 31 de Janeiro
de 1996 . Do facto informarão imediatamente a Comis
são .

As disposições adoptadas pelos Estados-membros devem
conter uma referência à presente directiva ou ser acompa
nhadas dessa referência aquando da sua publicação ofi
cial. Os Estados-membros determinarão o modo como tal
referência será feita .

Artigo 3?
A presente directiva entra em vigor em 1 de Fevereiro de

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

1995 .

Artigo 4°.

Artigo 1°

A Directiva 91/414/CEE é alterada do seguinte modo:

Os Estados-membros são os destinatários da presente

1 . Na parte A do anexo II, a secção intitulada «5 .
Estudos toxicológicos e de metabolismo relativos à
substância activa » é substituída pelo anexo I da
presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1994.

2. Na parte A do anexo III, a secção intitulada « 7.
Estudos toxicológicos» é substituída pelo anexo II da
presente directiva.
(') JO n? L 230 de 19. 8. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? L 227 de 1 . 9. 1994, p. 31 .

directiva .

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO I

« 5.

ESTUDOS TOXICOLÓGICOS E DE METABOLISMO

Introdução

i ) As informações fornecidas, juntamente com as relativas a uma ou mais preparações que
contenham a substância activa, devem ser suficientes para permitir uma avaliação dos riscos,
para o homem, associados à manipulação e utilização dos produtos fitofarmacêuticos que
contenham a substância activa, bem como dos resultantes dos resíduos que permaneçam nos
alimentos e na água. Além disso, as informações fornecidas devem ser suficientes para:
— permitir uma decisão quanto à inclusão ou não de uma substância activa no anexo I,
— especificar as condições adequadas ou restrições a associar a uma eventual inclusão no
anexo I,

— classificar a substância activa relativamente aos riscos,

— estabelecer uma ingestão diária aceitável (IDA) para o homem,
— estabelecer o ou os níveis aceitáveis de exposição do operador (NAEO ),
— especificar os símbolos de risco, as indicações de perigo, as frases relativas à natureza dos
riscos e os conselhos de prudência no que se refere à protecção do homem, dos animais e
do ambiente, a incluir na embalagem (recipiente),
— identificar as medidas de primeiros socorros, bem como as medidas adequadas de
diagnóstico e tratamento a tomar em caso de envenenamento, no homem
e

— permitir a avaliação da natureza e extensão dos riscos para o homem, os animais (espécies
normalmente alimentadas e criadas ou consumidas pelo homem) e outras espécies não
visadas de vertebrados .

ii ) É necessário investigar e relatar todos os efeitos potencialmente nocivos detectados no decurso
dos estudos toxicológicos de rotina ( incluindo efeitos em órgãos e sistemas específicos, tais
como a imunotoxicidade e a neurotoxicidade ) e realizar os estudos adicionais que possam ser
necessários para identificar os mecanismos provavelmente implicados, determinar os níveis sem
efeitos adversos observáveis (NSEAO ) e avaliar a importância desses efeitos. Todos os dados
biológicos disponíveis e as informações relevantes para a avaliação do perfil toxicológico da
substância ensaiada devem ser comunicados.

iii ) Atendendo à influência que as impurezas podem ter no comportamento toxicológico, é
essencial que seja fornecida, para cada estudo apresentado, uma descrição pormenorizada
(especificação) do material utilizado, em conformidade com o ponto 11 da secção 1 . A
especificação da substância activa utilizada nos ensaios deve ser a mesma daquela a utilizar no
fabrico de preparações a autorizar, excepto nos casos em que seja exigido ou permitido o uso
de material marcado com isótopos radioactivos.
iv) Sempre que sejam realizados com uma substância activa produzida no laboratório ou num
sistema-piloto de produção, os estudos devem ser repetidos com a substância activa produzida
à escala industrial, excepto se for possível demonstrar que, para efeitos de ensaio e avaliação
toxicológica, o material utilizado no ensaio é essencialmente o mesmo. Em caso de dúvida,
devem ser apresentados estudos complementares adequados que permitam decidir quanto à
eventual necessidade de repetição dos estudos.
v) No caso de estudos em que a administração se prolongue por um certo período, deve ser
utilizado de preferência um único lote de substância activa, se a estabilidade o permitir.

vi ) Em todos os estudos deve ser indicada a dose real obtida, expressa em mg/kg de peso corporal
do animal ou noutras unidades convenientes. Sempre que a administração se processe através
da alimentação, o composto a testar deve ser distribuído de maneira uniforme nos alimen
tos .

vii ) Sempre que, em resultado do metabolismo ou de outros processos verificados nas plantas
tratadas, ou em resultado da transformação dos produtos tratados, o resíduo final (ao qual
serão expostos os consumidores ou os trabalhadores tal como definidos no ponto 7.2.3 do
anexo III) contenha uma substância diferente da substância activa e que não esteja identificada
como um metabolito nos mamíferos, será necessário efectuar estudos de toxicidade relativos a

esses constituintes do resíduo final, excepto se for possível demonstrar que a exposição do
consumidor ou do trabalhador a essas substâncias não constitui um risco significativo para a
saúde. Os estudos toxicocinéticos e de metabolismo relativos aos metabolitos e produtos de
degradação só devem ser realizados se não for possível avaliar a toxicidade do metabolito
através dos resultados já disponíveis, respeitantes à substância activa.
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viii) A via de administração da substância testada depende das principais vias de exposição.
Quando a exposição se verifique principalmente através da fase gasosa, pode ser conveniente
realizar estudos de inalação em vez de estudos orais.

5.1 .

Estudos relativos à absorção, distribuição, excreção e metabolismo, em mamíferos

Neste domínio podem ser necessários apenas dados muito limitados, indicados a seguir, e relativos a
uma única espécie experimental (normalmente o rato). Estes dados podem dar indicações úteis para
o delineamento e interpretação de ensaios de toxicidade posteriores. No entanto, é necessário não
esquecer que a informação relativa a diferenças entre espécies pode ser fundamental aquando da
extrapolação para o homem de dados obtidos com animais e que as informações relativas à
penetração percutânea, absorção, distribuição, excreção e metabolismo podem ser úteis na avaliação

dos riscos para o operador. É impossível especificar pormenorizadamente os dados a exigir em todos
os domínios, já que as necessidades exactas dependerão dos resultados obtidos para cada substância
ensaiada.

Objectivo do ensaio :

Os ensaios devem fornecer dados suficientes para permitir:
— uma avaliação da taxa e extensão da absorção,
— a distribuição nos tecidos e a taxa e extensão da excreção da substância ensaiada e dos
metabolitos pertinentes,
— a identificação dos metabolitos e do esquema de metabolismo.

O efeito de dose nestes parâmetros, bem como eventuais diferenças nos resultados obtidos com uma
dose única ou com doses repetidas, devem também ser analisados.
Circunstâncias em que é exigido
Deve ser realizado um estudo toxicocinético de administração única em ratos (via oral) com pelo
menos duas doses diferentes e um estudo toxicocinético de administração repetida em ratos (via
oral) com uma dose única, devendo ser comunicados os resultados destes dois estudos. Pode ser
necessário, nalguns casos, realizar estudos adicionais com outra espécie (por exemplo, cabras ou
galinhas).
Método de ensaio

Directiva 87/302/CEE da Comissão, de 18 de Novembro de 1987, que adapta ao progresso técnico,
pela nona vez, a Directiva 67/548/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, rotulagem e embalagem das
substâncias perigosas (a ), parte B, toxicocinética.
5.2.

Toxicidade aguda

Os estudos, dados e informações a fornecer e a avaliar devem ser suficientes para permitir a
identificação dos efeitos na sequência de uma exposição única à substância activa, e para determinar
ou indicar, em particular:
— a toxicidade da substância activa,

— a evolução e características dos efeitos, com informações pormenorizadas quanto às alterações de
comportamento e eventuais alterações patológicas macroscópicas observadas no exame post
mortem,

— sempre que possível, mecanismo da acção tóxica
e

— risco alternativo associado às diferentes vias de exposição.
Embora deva ser dada especial atenção à avaliação dos níveis de toxicidade registados, a informação
obtida deve também permitir a classificação da substância activa nos termos da Directiva 67/
/548/CEE do Conselho. As informações recolhidas durante os ensaios de toxicidade aguda têm um
interesse particular para a avaliação dos riscos prováveis em caso de acidente.
5.2.1 .

Oral

Circunstâncias em que é exigido
A toxicidade aguda da substância activa por via oral deve sempre constar do relatório.
Método de ensaio

O ensaio deve ser efectuado em conformidade com o anexo da Directiva 92/69/CEE da Comissão,

de 31 de Julho de 1992, que adapta ao progresso técnico, pela décima sétima vez, a Directiva
67/548/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas respeitantes à classificação, rotulagem e embalagem das substâncias perigosas (2),
método BI ou Bl.A.

(') JO n? L 133 de 30. 5. 1988, p. 1 .
(2) JO n? L 383 A de 29. 12. 1992, p. 1 .
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Cutanea

Circunstâncias em que é exigido

A toxicidade aguda da substância activa por via oral deve sempre constar do relatório.
Método de ensaio

Devem ser investigados os efeitos tópicos e sistémicos. O ensaio deve ser realizado em conformidade
com o método B3 da Directiva 92/69/CEE.

5.2.3. Inalação

Circunstâncias em que é exigido
A toxicidade por inalação da substância activa deve constar do relatório nos casos em que a
substância activa:

— seja um gás ou um gás liquefeito,
— seja destinada a ser utilizada como fumigante,
— seja destinada a ser incluída numa preparação fumigante, para aplicação em aerosol ou por
vaporização,

— seja destinada a ser aplicada com nebulizadores,

— tenha uma pressão de vapor superior a 1 x IO"2 Pa e seja destinada a ser incluída em preparações
a utilizar em espaços fechados, tais como armazéns ou estufas,

— seja destinada a ser utilizada na formulação de pós com uma proporção significativa de
partículas de diâmetro < 50 fim (> 1 % em peso )
ou

— seja destinada a ser incluída em preparações cuja aplicação dê origem a uma proporção
significativa de partículas ou gotículas de diâmetro < 50 fj,m (> 1 % em peso ).
Método de ensaio

O ensaio deve ser efectuado em conformidade com o método B2 da Directiva 92/69/CEE.

5.2.4. Irritação cutânea

Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a determinar o potencial irritante da substância activa para a pele, incluindo a
reversibilidade potencial dos efeitos observados.
Circunstâncias em que é exigido

O potencial irritante da substância activa para a pele deve ser sempre determinado, salvo nos casos
em que, nos termos do método de ensaio, sejam previsíveis efeitos graves para a pele, ou nos casos
em que possam ser excluídos quaisquer efeitos.
Método de ensaio

O ensaio de irritação cutânea deve ser realizado em conformidade com o método B4 da Directiva
92/69/CEE.

5.2.5. Irritação ocular

Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a determinar o potencial irritante da substância activa para os olhos, incluindo a
reversibilidade potencial dos efeitos observados.
Circunstâncias em que é exigido

Os ensaios de irritação ocular devem ser sempre realizados excepto nos casos em que, nos termos do
método de ensaio, sejam previsíveis efeitos oculares graves.
Método de ensaio

A irritação ocular aguda deve ser determinada em conformidade com o método B5 da Directiva
92/69/CEE.

5.2.6 . Sensibilização cutânea
Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a fornecer informações suficientes para avaliar a capacidade da substância activa
de provocar reacções de sensibilização da pele.
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Circunstâncias em que é exigido
Este ensaio deve ser sempre realizado, salvo nos casos em que a substância seja um sensibilizante
conhecido.

Método de ensaio
O ensaio deve ser realizado em conformidade com o método B6 da Directiva 92/69/CEE.

5.3 .

Toxicidade a curto prazo

Os estudos de toxicidade a curto prazo devem ser delineados de forma a fornecer informações
quanto à quantidade de substância activa que pode ser tolerada sem efeitos tóxicos, nas condições
do ensaio. Estes estudos fornecem informações úteis sobre os riscos para aqueles que manipulam e
utilizam preparações que contêm a substância activa. Os estudos a curto prazo proporcionam,
nomeadamente, indicações essenciais quanto a eventuais acções cumulativas da substância activa e
quanto aos riscos para os trabalhadores susceptíveis de uma exposição intensiva. Além disso, as
informações fornecidas pelos estudos a curto prazo são úteis para o delineamento dos estudos de
toxicidade crónica.

Os estudos, dados e informações a fornecer e analisar devem ser suficientes para permitir a
identificação dos efeitos da exposição repetida à substância activa e, em particular, determinar ou
indicar:

—
—
—
—

a relação entre a dose e os efeitos adversos,
a toxicidade da substância activa, incluindo, sempre que possível, o NSEAO,
os órgãos alvo, se for caso disso,
a evolução no tempo e as características do envenenamento, com informações completas quanto
às alterações de comportamento e a eventuais alterações patológicas detectadas no exame post
mortem,

— efeitos tóxicos específicos e alterações patológicas produzidas,
— quando for relevante, a persistência e irreversibilidade de determinados efeitos tóxicos observa
dos, após interrupção da administração,
— sempre que possível, o mecanismo da acção tóxica
e

— o risco relativo decorrente das diversas vias de exposição.
5.3.1 . Estudo de toxicidade por via oral de 28 dias
Circunstâncias em que é exigido
Os estudos a curto prazo (28 dias), embora não obrigatórios, podem ser úteis para a determinação
do intervalo de concentrações a ensaiar. Se forem realizados, os estudos devem constar do relatório,
uma vez que os resultados podem ser particularmente importantes para a identificação de respostas
adaptativas, nem sempre detectáveis em estudos de toxicidade crónica.
Método de ensaio
O ensaio deve ser realizado em conformidade com o método B7 da Directiva 92/69/CEE.

5.3.2. Estudo de toxicidade por via oral de 90 dias
Circunstâncias em que é exigido
A toxicidade a curto prazo ( 90 dias) da substância activa por via oral, quer no rato quer no cão,
deve constar sempre do relatório. Sempre que se verifique que a sensibilidade do cão é significativa
mente maior, e que seja provável que esta informação possa ser útil na extrapolação dos resultados
obtidos para o homem, deve ser realizado um estudo de toxicidade de 12 meses com cães, devendo
os respectivos resultados constar do relatório.
Método de ensaio

Directiva 87/302/CEE, parte B, teste da toxicidade oral subcrónica.
5.3.3 .

Outras vias

Circunstâncias em que é exigido
Para a avaliação da exposição do operador podem ser necessários estudos adicionais de absorção
cutânea.

Para as substâncias voláteis (pressão de vapor > IO"2 Pa), é necessário um parecer especializado para
decidir se os estudos a curto prazo devem ser realizados com exposição oral ou por inalação.
Método de ensaio

— Estudo de 28 dias, exposição cutânea: Directiva 92/69/CEE, método B9.

— Estudo de 90 dias, exposição cutânea: Directiva 87/302/CEE, parte B, estudo de toxicidade
dérmica subcrónica.
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— Estudo de 28 dias, por inalação: Directiva 92/69/CEE, método B8 .

— Estudo de 90 dias, por inalação: Directiva 87/302/CEE, parte B, estudo de toxicidade subcrónica
por inalação.
5.4 .

Teste de genotoxicidade
Objectivo do ensaio

Estes estudos são importantes para:

— a previsão do potencial genotóxico,
— a identificação precoce de substâncias cancerígenas genotóxicas,
— o esclarecimento do mecanismo de acção de algumas substâncias cancerígenas.
Para evitar artefactos devidos aos sistemas de ensaio, não devem ser utilizadas doses excessivamente
tóxicas nos ensaios de mutagenia, quer in vitro quer in vivo. Este princípio deve ser considerado

como uma orientação geral. É importante manter uma atitude flexível, dependendo a escolha dos.
ensaios a realizar em cada etapa da interpretação dos resultados obtidos na etapa anterior.
5.4.1 . Estudos in vitro

Circunstâncias em que são exigidos
Os ensaios de mutagenia in vitro (ensaio bacteriano de mutação de genes, ensaio de clastogénese em
células de mamíferos e ensaio de mutação de genes em células de mamíferos) devem ser sempre
realizados.
Método de ensaio

São aceites os seguintes testes :

— Directiva 92/69/CEE, método B14, teste de mutação reversa em Salmonella Typhimurium,
— Directiva 92/69/CEE, método BIO, teste citogenético in vitro em células de mamíferos,
— Directiva 87/302/CEE, parte B, teste de mutação génica com células de mamíferos in vitro.
5.4.2 . Estudos in vivo em células somáticas

Circunstâncias em que é exigido

Se todos os , resultados dos estudos in vitro forem negativos, os estudos a realizar posteriormente
terão que ser feitos tendo em consideração outra informação relevante disponível ( incluindo dados
de toxicocinética, toxicodinâmica e físico-químicos e dados relativos a substâncias análogas ). Os
estudos podem ser in vivo ou in vitro utilizando um sistema diferente de metabolização do/dos
anteriormente utilizados .

Se o teste citogenético in vitro for positivo, deve fazer-se sempre um teste in vivo com células
somáticas (análise da metafase em medula óssea de roedores ou teste do micronúcleo em
roedores ).

Quando qualquer dos dois testes de mutação génica in vitro for positivo, deve efectuar-se um teste in
vivo para detecção de síntese não programada de ADN, ou um teste das malhas (" spot-test") no
ratinho .
Método de ensaio

São aceites os seguintes métodos de ensaio:
— Directiva 92/69/CEE, método B12, teste de micronúcleo,

— Directiva 87/302/CEE, parte B, teste das malhas ("spot-test") no ratinho,

— Directiva 92/69/CEE, método Bll , teste citogenético in vivo em medula óssea de mamíferos,
análise cromossómica .

5.4.3. Estudos in vivo em células germinativas
Circunstâncias em que é exigido

Se o resultado de qualquer dos ensaios in vivo efectuados em células somáticas for positivo, pode
justificar-se a realização de testes in vivo para a detecção de efeitos em células germinativas. A
necessidade de realizar estes testes será avaliada caso a caso, tendo em consideração informações
relativas à toxicocinética, utilização e exposição previsível. Os testes, para serem adequados, devem
incluir a análise da interacção com o ADN (tal como o ensaio de dominância letal), estudar possíveis
efeitos hereditários e, eventualmente, proceder a uma avaliação quantitativa desses efeitos. Dada a
sua grande complexidade, estes estudos quantitativos só serão realizados quando existir uma forte
justificação.
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5.5 .

Toxicidade a longo prazo e carcinogenia
Objectivo do ensaio

Os estudos a longo prazo realizados e incluídos no relatório devem, juntamente com outras
informações relevantes sobre a substância activa, ser suficientes para permitir a identificação dos
efeitos decorrentes de uma exposição repetida à substância activa e, nomeadamente, para:
— identificar os efeitos adversos resultantes da exposição à substância activa,
— identificar os órgãos alvo, caso existam,
— determinar a relação dose-resposta,
— identificar alterações nos sinais tóxicos e manifestações observadas
e

— determinar o NSEAO .

Da mesma forma, os estudos de carcinogenia devem, juntamente com outras informações pertinentes
sobre a substância activa, ser suficientes para permitir a avaliação dos riscos para o homem em
resultado de uma exposição repetida à substância activa, nomeadamente:
— identificar os efeitos carcinogénicos resultantes da exposição à substância activa,
— determinar a especificidade, ao nível da espécie e ao nível dos órgãos, dos tumores induzidos,
— determinar a relação dose-resposta
e

— para os agentes cancerígenos não genotóxicos, identificar a dose máxima que não induz qualquer
efeito adverso (dose limiar ).

Circunstâncias em que é exigido
A toxicidade e o carácter cancerígeno a longo prazo devem ser determinados para todas as
substâncias activas. Caso, em circunstâncias excepcionais, seja afirmado que tais testes são
desnecessários, essa afirmação deve ser devidamente fundamentada, nomeadamente com dados de
toxicocinética que demonstrem que a substância activa não é absorvida no intestino, nem através da
pele ou do sistema pulmonar.
Condições de ensaio

Deve ser efectuado um estudo a longo prazo (dois anos) da toxicidade e da carcinogenia por via oral
da substância activa em ratos; estes estudos podem ser combinados.
Deve ser efectuado um estudo de carcinogenia da substância activa em ratinhos.

Quando for sugerido um mecanismo de carcinogenia não genotóxico, esta sugestão deve ser bem
fundamentada e corroborada pelos dados experimentais pertinentes, incluindo os necessários para
elucidar o possível mecanismo interveniente.
Embora os pontos de referência a utilizar para a determinação da resposta ao tratamento devam ser
resultantes de um controlo concomitante, os dados de controlos históricos podem ser úteis para a
interpretação de determinados estudos de carcinogenia. Caso sejam apresentados, os dados de
controlos históricos devem referir-se a estudos contemporâneos realizados com a mesma espécie e
estirpe, mantida em condições semelhantes. As informações a fornecer no que se refere aos dados de
controlos históricos devem incluir:

— a identificação da espécie e da estirpe, o nome do fornecedor e a identificação específica do
estabelecimento, caso o fornecedor tenha mais do que uma localização geográfica,
— o nome do laboratório e datas de realização do estudo,

— a descrição das condições gerais em que os animais foram mantidos, incluindo o tipo ou marca
dos alimentos e, sempre que possível, a quantidade consumida,

— a idade aproximada, em dias, dos animais de controlo no início do estudo e no momento do
sacrifício ou morte,

— a descrição do padrão de mortalidade observado no grupo de controlo, durante o estudo ou no
seu termo, e outras observações pertinentes (por exemplo, doenças, infecções),
— o nome do laboratório e dos investigadores encarregues do exame e responsáveis pela colheita e
interpretação dos dados patológicos do estudo
e

— uma declaração da natureza dos tumores que possam ter sido combinados para produzir dados
de incidência.

As doses a testar, incluindo a mais elevada, devem ser seleccionadas com base nos resultados dos
testes de curta duração, bem como nos dados referentes ao metabolismo e à toxicocinética, sempre
que estes estejam disponíveis aquando da planificação dos estudos em questão. A dose máxima no
estudo de carcinogenia deve provocar manifestações mínimas de toxicidade, tais como um ligeiro
decréscimo (inferior a 10% ) da progressão do peso do corpo, sem provocar necrose dos tecidos nem
saturação metabólica e sem alterar substancialmente o tempo de vida normal devido a efeitos
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diferentes dos tumores. Se for efectuado um estudo separado de toxicidade a longo prazo, a dose
máxima deve provocar sinais inequívocos de toxicidade, sem provocar uma letalidade excessiva.
Doses mais elevadas, causando toxicidade excessiva, não são consideradas relevantes para as
avaliações previstas.

A incidência de tumores benignos e malignos não deve ser considerada em conjunto, nem na colheita
de dados nem na elaboração dos relatórios, a não ser que existam provas inequívocas de que os
tumores benignos se tornam malignos com o tempo. Da mesma forma, tumores distintos e não
associados, quer benignos quer malignos, que ocorram no mesmo órgão, não devem ser considera
dos em conjunto no relatório. Para evitar equívocos, deve ser utilizada na classificação e registo dos
tumores a terminologia da American Society of Toxicologic Pathologists ( 1 ) ou do Hannover
Tumour Registry ( RENI), por exemplo. O sistema utilizado deve ser indicado.

É essencial incluir no material biológico, seleccionado para exame histopatológico, material
susceptível de fornecer informações adicionais sobre lesões identificadas durante o exame macroscó
pico. Sempre que estejam disponíveis e que possam ser úteis para elucidar o mecanimso de acção,
devem ser utilizadas e constar do relatório técnicas histológicas especiais (de coloração), técnicas
histoquímicas e observações ao microscópio electrónico.
Métodos de ensaio

Os estudos devem ser efectuados em conformidade com os seguintes métodos, constantes da
Directiva 87/302/CEE, parte B: teste de toxicidade crónica, teste de carcinogénese ou teste
combinado de toxicidade crónica/carcinogénese.
5.6 .

Toxicidade para a reprodução

Os efeitos adversos no que diz respeito à reprodução dividem-se em duas categorias principais:
— distúrbios da fertilidade masculina ou feminina
e

— repercussões no desenvolvimento normal da descendência (toxicidade para o desenvolvimento).
Devem ser estudados e mencionados no relatório os efeitos possíveis em todos os aspectos da
fisiologia da reprodução, quer nos machos quer nas fêmeas, bem como possíveis efeitos ao nível de
desenvolvimento pré-natal e pós-natal. Caso, em circunstâncias excepcionais, seja afirmado que os
testes são desnecessários, essa afirmação deve ser devidamente fundamentada. Embora os pontos de
referência a utilizar na determinação da resposta ao tratamento devam ser resultantes de um
controlo concomitante, os dados de controlos históricos podem ser úteis para a interpretação de
determinados estudos de reprodução. Os dados de controlos históricos apresentados devem referir-se
a estudos contemporâneos realizados com a mesma espécie e estirpe, mantida em condições
semelhantes. As informações a fornecer no que se refere aos dados de controlos históricos devem
incluir:

— a identificação da espécie e da estirpe, o nome do fornecedor e a identificação específica do
estabelecimento, caso o fornecedor tenha mais do que uma localização geográfica,
— o nome do laboratório e datas de realização do estudo,

— a descrição das condições gerais em que os animais foram mantidos, incluindo o tipo ou marca
dos alimentos e, sempre que possível, a quantidade consumida,
— a idade aproximada, em dias, dos animais de controlo no início do estudo e no momento do
sacrifício ou morte,

— a descrição do padrão de mortalidade observado no grupo de controlo, durante o estudo ou no

seu termo, e outras observações pertinentes (por exemplo, doenças, infecções),
— o nome do laboratório e dos investigadores encarregues do exame e responsáveis pela colheita e
interpretação dos dados toxicológicos do estudo.
5.6.1 . Estudos multigerações
Objectivos do ensaio
Os estudos incluídos no relatório devem, juntamente com outras informações relevantes sobre a
substância activa, ser suficientes para permitir a identificação dos efeitos, no que se refere à
reprodução, decorrentes de uma exposição repetida à substância activa, nomeadamente:
( ! ) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria — Guides for Toxicologic Pathology.
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— identificar os efeitos directos e indirectos da exposição à substância activa na reprodução,

— identificar um eventual aumento dos efeitos tóxicos gerais (observado durante os testes de
toxicidade crónica e a curto prazo),
— determinar a relação dose-resposta,

— identificar alterações nos sinais tóxicos e manifestações observadas
e

— determinar o NSEAO .

Circunstâncias em que é exigido

O relatório deve sempre incluir um estudo da toxicidade para a reprodução em ratos, pelo menos
em duas gerações.
Método de ensaio

Os testes devem ser efectuados em conformidade com a parte B da Directiva 87/302/CEE — teste de
toxicidade sobre a reprodução de duas gerações. Além disso, o relatório deve mencionar o peso dos
órgãos reprodutivos.
Estudos complementares
Quando for necessário para uma melhor interpretação dos efeitos ao nível da reprodução, e caso
não estejam disponíveis tais informações, poderá ser útil realizar os seguintes estudos complementa
res :

— estudos independentes de machos e fêmeas,
— delineamentos com três níveis de dose,

— teste da dominância letal para a fertilidade dos machos,
— acasalamento de machos tratados com fêmeas não tratadas e vice-versa,

— influência na espermatogénese,
— influência na oogénese,

— motilidade, mobilidade e morfologia dos espermatozóides
e

— estudo da actividade hormonal .

5.6.2. Estudos de toxicidade para o desenvolvimento
Objectivo dos ensaios
Os estudos a incluir no relatório devem, juntamente com outras informações pertinentes sobre a
substância activa, ser suficientes para permitir a avaliação dos efeitos de uma exposição repetida à
substância activa no desenvolvimento embrionário e fetal, nomeadamente para:

— identificar os efeitos directos e indirectos da exposição à substância activa no desenvolvimento
embrionário e fetal,

:— identificar uma eventual toxicidade materna,

— determinar a relação entre as respostas observadas e a dose, tanto nas fêmeas progenitoras, como
na descendência,

— identificar alterações dos sinais tóxicos e manifestações observadas
e

— determinar o NSEAO.

Além disso, os ensaios fornecerão informações adicionais sobre um eventual aumento dos efeitos
tóxicos gerais nas fêmeas grávidas.

Circunstâncias em que são exigidos
Estes testes devem ser sempre realizados.
Condições do ensaio

Os testes de toxicidade para o desenvolvimento devem ser efectuados em ratos e em coelhos, por via
oral. As malformações e as variações devem ser registadas separadamente. O relatório deve incluir
um glossário da terminologia e especificar os princípios de diagnóstico de todas as malformações e
variações.
Método de ensaio

Os testes devem ser efectuados em conformidade com a parte B da Directiva 87/302/CEE — teste de
teratogénese — roedores e não roedores.
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5.7.

Estudos de neurotoxicidade retardada

Objectivos do ensaio

O ensaio deve fornecer dados suficientes para determinar se uma exposição aguda à substância
activa pode provocar neurotoxicidade retardada.
Circunstâncias em que são exigidos
Estes estudos devem ser realizados para as substâncias com estrutura semelhante ou aparentada à
das substâncias capazes de produzir neurotoxicidade retardada, tais como os organofosforados.
Método de ensaio

Os ensaios devem ser realizados em conformidade com a norma de ensaio 418 da OCDE.

5.8 .

Outros estudos toxicológicos

5.8.1 . Estudos de toxicidade dos metabolitos referidos na alínea vii) da introdução
Os estudos complementares relativos a substâncias diferentes da substância activa não são sistemati
camente exigidos.
A necessidade de estudos complementares deve ser determinada caso a caso.
5.8.2. Estudos complementares da substância activa

Em certos casos pode ser necessário efectuar estudos complementares a fim de esclarecer os efeitos
observados. Estes estudos podem incluir:
— estudos de absorção, distribuição, excreção e metabolismo,

— estudos do potencial neurotóxico,
— estudos do potencial imunotóxico,
— estudos com outras vias de administração.

A necessidade de estudos complementares deve ser determinada caso a caso, tomando em
consideração os resultados dos estudos toxicológicos e de metabolismo já efectuados e as vias mais
importantes de exposição.

Os estudos exigidos devem ser delineados individualmente, atendendo aos parâmetros específicos a
investigar e aos objectivos a atingir.
5.9 .

Dados clínicos

Sem prejuízo do disposto no artigo 5? da Directiva 80/1107/CEE do Conselho, de 27 de Novembro

de 1980, relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes
químicos, físicos e biológicos durante o trabalho ('), devem ser apresentados os dados práticos e
informações disponíveis, pertinentes para o reconhecimento dos sintomas de envenenamento, bem
como os relacionados com a eficácia das medidas de primeiros socorros e terapêuticas. Devem
também ser fornecidas referências mais específicas a estudos farmacológicos com animais nos
domínios da pesquisa de antídotos e da segurança. Quando for apropriado, devem ser aprofundados
e incluídos no relatório dados quanto à eficiência de antagonistas potenciais.
Os dados e informações pertinentes no que se refere aos efeitos da exposição no ser humano, sempre
que estejam disponíveis e possuam a qualidade necessária, são particularmente importantes para
confirmação da validade das extrapolações efectuadas e das conclusões alcançadas no que se refere
aos órgãos alvo, às relações dose-resposta e à reversibilidade dos efeitos tóxicos. Esses dados podem
ser obtidos na sequência de casos de exposição acidental ou por motivos profissionais.
5.9.1 . Vigilância médica do pessoal das instalações fabris

Devem ser apresentados os relatórios dos programas de vigilância existentes no âmbito da medicina
do trabalho e relativos à exposição à substância activa e a outros produtos químicos, devendo ser
acompanhados de informações pormenorizadas quanto ao delineamento do programa. Estes
relatórios devem, sempre que possível, incluir dados relativos ao mecanismo de acção da substância
activa. Os relatórios devem incluir os dados disponíveis relativos a pessoas expostas à substância
activa nas fábricas ou aquando de aplicações (por exemplo, em ensaios de eficácia).

Devem ser fornecidas as informações disponíveis quanto à sensibilização, incluindo respostas
alérgicas de trabalhadores e outros indivíduos expostos à substância activa e, se for caso disso,
informações quanto à incidência de hipersensibilidade. Devem ser indicados a frequência, nível e
duração da exposição, os sintomas observados e outras informações clínicas pertinentes.
(') JO n? L 327 de 3. 12. 1980, p. 8 .
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5.9.2. Observação directa, por exemplo, casos clínicos e casos de envenenamento

Devem ser apresentados, juntamente com os relatórios de eventuais estudos de acompanhamento, os
relatórios relativos a casos clínicos e de envenenamento, desde que tenham sido publicados em
revistas técnicas ou em relatórios oficiais. Esses relatórios devem incluir a descrição completa da
natureza, intensidade e duração da exposição, bem como os sintomas clínicos observados, as
medidas de primeiros socorros e terapêuticas aplicadas e as medições e observações efectuadas. Os
resumos não são aceites.

Sempre que devidamente suportada por informação suficientemente pormenorizada, a documentação
referida pode ser particularmente importante para confirmação da validade da extrapolação ao
homem dos dados obtidos com animais e para identificação de efeitos adversos inesperados,
específicos ao homem.
5.9.3 . Observações relativas à exposição da população em geral e, ser for adequado, estudos epidemioló
gicos

Os estudos epidemiológicos disponíveis são particularmente importantes e devem ser apresentados,
desde que sejam acompanhados de informações relativas à intensidade e duração da exposição e
tenham sido realizados em conformidade com normas reconhecidas (').
5.9.4. Diagnóstico de envenenamento (determinação da substância activa, metabolitos), sintomas específi
cos de envenenamento, testes clínicos

Deve ser apresentada uma descrição pormenorizada dos sinais.clínicos e dos sintomas de envenena
mento, incluindo sinais e sintomas precoces, e uma descrição pormenorizada dos testes clínicos que
possam ser utilizados no diagnóstico, caso existam; devem também ser incluídas informações
completas quanto aos intervalos de tempo relevantes para a ingestão, exposição cutânea ou inalação
de diferentes quantidades da substância activa.
5.9.5 . Tratamento proposto: medidas de primeiros socorros, antídotos, tratamento clínico
Devem ser indicadas as medidas de primeiros socorros a utilizar em caso de envenenamento
(verificado ou suspeito) e em caso de contacto com os olhos.

Deve ser feita uma descrição completa dos regimes terapêuticos a utilizar no caso de intoxicação ou
de contacto com os olhos incluindo, se possível, o uso de antídotos. Devem ser fornecidas
informações, quer com base na experiência prática, sempre que existam e que estejam disponíveis,
quer baseada em fundamentos teóricos, relativas à eficácia de eventuais regimes de tratamento
alternativos. Devem ser descritas as contra-indicações associadas a regimes específicos, particular
mente os relacionados com insuficiências e doenças crónicas.
5.9.6. Efeitos previsíveis do envenenamento

Caso sejam conhecidos, devem ser descritos os efeitos previsíveis do envenenamento e a respectiva
duração, devendo ser mencionada a influência:
— do tipo, intensidade e duração da exposição, ou da ingestão
e

— de diferentes intervalos de tempo entre a exposição ou a ingestão e o início do tratamento.
5.10.

Resumo da toxicidade em mamíferos e avaliação global

Deve ser apresentado um resumo de todos os dados e informações fornecidos nos termos dos
pontos 5.1 a 5.10, incluindo uma avaliação pormenorizada e crítica dos dados atendendo aos
critérios e normas relevantes de avaliação e decisão, em especial no que se refere aos riscos reais ou
potenciais para o homem e os animais, e à extensão, qualidade e fiabilidade dos dados de base.
Sempre que necessário, à luz das observações relativas ao perfil analítico dos lotes de substância
activa {ponto 1.11 ) e de eventuais estudos complementares realizados [ponto 5, alínea iv)], deve ser
discutida a pertinência da utilização dos dados apresentados na avaliação do perfil toxicológico da
substância activa produzida à escala industrial.
Com base numa avaliação dos dados de base, e nos critérios e normas pertinentes de decisão, os
NSEAO propostos para cada um dos estudos devem ser justificados.

Com base nestes dados, devem ser apresentadas propostas cientificamente fundamentadas para o
estabelecimento da IDA e do(s) NAEO para a substância activa.»

(') "Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research", elaboradas pelo
Chemical Manufacturers Association's Epidemiology Task Group no âmbito do Epidemiology Resource and Informa
tion Center (ERIC) Pilot Project, 1991 .
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ANEXO II

« 7.

ESTUDOS TOXICOLÓGICOS

Para avaliar correctamente a toxicidade das preparações é necessário dispor de informações
suficientes quanto à toxicidade aguda, irritação e sensibilização provocadas pela substância activa.
Se possível devem também ser apresentadas informações adicionais quanto ao mecanismo da
toxicidade, ao perfil toxicológico e a todos os outros aspectos toxicológicos conhecidos da
substância activa .

Dada a influência que as impurezas e outros constituintes podem ter no comportamento
toxicológico, é essencial fornecer para cada estudo apresentado uma descrição pormenorizada
(especificação) do material usado. Os ensaios devem ser realizados com o produto fitofarmacêutico
a autorizar.

7.1 .

Toxicidade aguda
Os estudos, dados e informações a fornecer e a avaliar devem ser suficientes para permitir a
identificação dos efeitos decorrentes de uma exposição única à substância activa, e para determinar
. ou indicar, em particular:
— a toxicidade do produto fitofarmacêutico,
— a toxicidade do produto fitofarmacêutico relativamente à substância activa,
— a evolução e características dos efeitos, com informações pormenorizadas quanto às alterações
de comportamento e eventuais alterações patológicas macroscópicas detectadas no exame post
mortem,

— mecanismo da acção tóxica, sempre que possível
e

— risco relativo associado às diferentes vias de exposição.
Embora deva ser dada especial atenção à avaliação dos níveis de toxicidade registados, a
informação obtida deve também permitir a classificação do produto fitofarmacêutico nos termos
da Directiva 78/631/CEE do Conselho. As informações recolhidas durante os ensaios de toxicidade
aguda têm um interesse particular para a avaliação dos riscos prováveis em caso de acidente.
7.1.1 .

Oral

Circunstâncias em que é exigido
A toxicidade aguda por via oral deve ser sempre ensaiada, excepto nos casos em que o requerente
possa justificar perante a autoridade competente o recurso ao n? 2 do artigo 3? da Directiva
78/631/CEE do Conselho.
Método de ensaio

O ensaio deve ser efectuado em conformidade com o método BI ou BI .A da Directiva
92/69/CEE.
7.1.2 .

Cutânea

Circunstâncias em que é exigido

A toxicidade aguda por via cutânea deve ser sempre ensaiada, excepto nos casos em que o
requerente possa justificar perante a autoridade competente o recurso ao n? 2 do artigo 3? da
Directiva 78/631 /CEE do Conselho .
Método de ensaio
O ensaio deve ser efectuado em conformidade com o método B3 da Directiva 92/69/CEE.

7.1.3 .

Inalação
Objectivo do ensaio

O ensaio deve determinar a toxicidade por inalação, no rato, do produto fitofarmacêutico ou do
fumo por ele produzido.
Circunstâncias em que é exigido

O ensaio deve ser efectuado nos casos em que o produto fitofarmacêutico:
— seja um gás ou um gás liquefeito,
— seja formulado como um produto gerador de fumos ou como fumigante,
— seja aplicado com um nebulizador,
— seja uma preparação aplicável por vaporização,
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— seja um aerosol,

— seja um pó que contenha uma proporção significativa de partículas de diâmetro < 50 fim
(> 1 % em peso),

— seja destinado a aplicações aéreas, se a exposição por inalação for pertinente,

— contenha uma substância activa com uma pressão de vapor ' superior a 1 x IO"2 Pa e seja
destinada a ser utilizada em espaços fechados, tais como armazéns ou estufas,

— seja destinada a ser aplicada de forma a gerar uma proporção significativa de partículas ou
gotículas de diâmetro inferior a 50 fxm (> 1 % em peso).
Método de ensaio

O teste deve ser efectuado em conformidade com o método B2 da Directiva 92/69/CEE.

7.1.4.

Irritação cutânea

Objectivo do ensaio
O ensaio destina-se a determinar o potencial' irritante da substância activa para a pele, incluindo a
reversibilidade potencial dos efeitos observados.
Circunstâncias em que é exigido

O potencial do produto fitofarmacêutico de provocar irritação cutânea deve ser sempre determi
nado, salvo nos casos em que, nos termos do método de ensaio, sejam previsíveis efeitos graves
para a pele, ou nos casos em que possam ser excluídos quaisquer efeitos.
Método de ensaio

O ensaio deve ser efectuado em conformidade com o método B4 da Directiva 92/69/CEE.

7.1.5.

Irritação ocular

Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a determinar o potencial irritante do produto fitofarmacêutico para os olhos,
bem como a reversibilidade potencial dos efeitos observados.
Circunstâncias em que é exigido

Os testes de irritação ocular devem sempre ser efectuados, excepto nos casos em que, nos termos
do método de ensaio, sejam de prever efeitos oculares graves.
Método de ensaio

O teste de irritação ocular deve ser efectuado em conformidade com o método B5 da Directiva
92/69/CEE.

7.1.6.

Sensibilização cutânea
Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a fornecer informações suficientes para avaliar a capacidade do produto
fitofarmacêutico de provocar reacções de sensibilização cutânea.
Circunstâncias em que é exigido

Os ensaios devem sempre ser efectuados, excepto nos casos em que a substância activa ou os
adjuvantes possuam propriedades sensibilizadoras conhecidas.
Método de ensaio

Os ensaios devem ser efectuados em conformidade com o método B6 da Directiva 92/69/CEE.

7.1.7.

Estudos complementares para misturas de produtos fitofarmacêuticos
Objectivo do ensaio

Nalguns casos pode ser necessário efectuar os estudos indicados nos pontos 7.1.1 a 7.1.6 com uma
mistura de produtos fitofarmacêuticos que, de acordo com as indicações do rótulo, devam ser
misturados com outros produtos fitofarmacêuticos e/ou com adjuvantes, aquando da preparação
da calda. A necessidade de estudos complementares deve ser avaliada caso a caso, tendo em
consideração os resultados dos estudos de toxicidade aguda dos produtos fitofarmacêuticos
individuais, a possibilidade de exposição à combinação de produtos em questão e as informações
disponíveis ou experiência prática existente no que se refere aos produtos em causa ou a produtos
semelhantes.
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7.2.

Dados relativos à exposição

7.2.1 .

Exposição do operador

N? L 354/29

Os riscos que incorrem aqueles que utilizam produtos fitofarmacêuticos dependem das proprieda
des físicas, químicas e toxicológicas do produto fitofarmacêutico, mas também do tipo de produto
(diluído ou não), e da via, grau e duração da exposição. O relatório deve incluir informações
suficientes para permitir avaliar a extensão provável da exposição à(s) substância(s) activa(s) e/ou
aos compostos tóxicos relevantes existentes no produto fitofarmacêutico, nas condições propostas
de utilização. As informações devem também servir de base para a determinação das medidas de
protecção adequadas, incluindo a escolha do equipamento de protecção pessoal a utilizar pelos
operadores e a indicar no rótulo.
7.2.1.1 . Estimativa da exposição do operador
Objectivo da estimativa

Deve ser feita uma estimativa, se possível baseada num modelo de cálculo adequado, que permita
avaliar o nível de exposição provável do operador nas condições propostas de utilização.
Circunstâncias em que é exigido

Deve ser sempre feita uma estimativa da exposição do operador.
Condições da estimativa

Deve ser feita uma estimativa para cada tipo de método e de equipamento proposto para a
aplicação do produto fitofarmacêutico, tendo em conta as exigências decorrentes da aplicação das
disposições relativas à classificação e rotulagem constantes da Directiva 78/63 l/CEE para o
manuseamento de produtos diluídos ou não diluídos, bem como os diversos tipos e dimensões de
recipientes a utilizar, as operações de preparação da calda e de carregamento, a aplicação do
produto fitofarmacêutico, as condições climáticas e as operações correntes de limpeza e manuten
ção do equipamento de aplicação.
A estimativa inicial deve ser feita partindo do princípio que o operador não utiliza qualquer
equipamento de protecção pessoal.

Se for adequado, será feita uma segunda estimativa partindo do princípio de que o operador utiliza
um equipamento de protecção eficaz, de fácil obtenção e cuja utilização seja viável. Sempre que
sejam indicadas medidas de protecção no rótulo, a estimativa será feita tendo em conta essas
indicações.

7.2.1.2. Determinação da exposição do operador
Objectivo do ensaio

O ensaio deve fornecer dados suficientes para permitir avaliar a exposição provável do operador
nas condições de utilização propostas.
Circunstâncias em que é exigido

Devem ser apresentados dados relativos à exposição real, para a(s) via(s ) pertinente(s), sempre que
a avaliação dos riscos indicar que foi excedido um limite fixado por razões de saúde — por
exemplo, caso os resultados da estimativa da exposição do operador prevista no ponto 7.2.1.1
indiquem que:
— o nível aceitável de exposição do operador (NAEO ), estabelecido no âmbito da inclusão da ou
das substâncias activas no anexo I
e/ou

— os valores limite para a substância activa e/ou para o(s ) composto(s ) de interesse toxicológico
contido(s) no produto fitofarmacêutico, estabelecidos nos termos da Directiva 80/1 107/CEE do
Conselho e da Directiva 90/394/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1990, relativa à
protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o
trabalho (')
podem ser excedidos.

Os dados relativos à exposição real devem também ser fornecidos quando não estejam disponíveis
os modelos de cálculo ou dados necessários para a estimativa prevista no ponto 7.2.1.1 .
Caso a via cutânea seja a via de exposição mais importante, o teste de absorção cutânea ou o
estudo de toxicidade cutânea subaguda podem, se não tiverem sido realizados anteriormente,
constituir testes alternativos úteis para a obtenção de dados que permitam tornar mais precisa a
estimativa prevista no ponto 7.2.1.1 .
(') JO n? L 196 de 26. 7. 1990, p. 1 .
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Condições de ensaio

O ensaio deve ser realizado em condições de exposição realistas, atendendo às condições de
utilização propostas.
7.2.2.

Exposição de pessoas estranhas

Pode acontecer que pessoas estranhas se encontrem expostas aquando da aplicação de produtos
fitofarmacêuticos. Devem ser fornecidas informações suficientes para permitir a escolha de
condições adequadas de utilização, incluindo a interdição de permanência de pessoas estranhas nas
áreas em tratamento e a detérminação de distâncias a respeitar.

Objectivo da estimativa

A estimativa destina-se a avaliar, sempre que possível através de um modelo de cálculo adequado,
o nível provável de exposição das pessoas estranhas, nas condições propostas de utilização.
Circunstâncias em que é exigida

Deve ser sempre efectuada uma estimativa da exposição das pessoas estranhas.
Condições da estimativa

A estimativa da exposição das pessoas estranhas deve ser feita para cada tipo de método de
aplicação. A estimativa será feita partindo do princípio de que os estranhos não utilizam qualquer
equipamento de protecção pessoal.
Caso a estimativa indique existirem motivos para preocupação, pode ser exigida a determinação da
exposição real das pessoas estranhas.
7.2.3 .

Exposição dos trabalhadores

Após a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, também o pessoal que trabalha nos campos ou
nas instalações tratadas, ou que manipula as plantas ou produtos vegetais tratados em cuja
superfície subsistem resíduos do produto, pode estar exposto. Devem ser fornecidas informações
suficientes para permitir a escolha de medidas de protecção adequadas, incluindo intervalos de
espera e de reentrada.
7.2.3.1 . Estimativa da exposição dos trabalhadores
Objectivo da estimativa

A estimativa destina-se a avaliar, sempre que possível através de um modelo de cálculo adequado,
o nível provável de exposição das pessoas estranhas, nas condições propostas de utilização.
Circunstâncias em que é exigida

Deve ser sempre efectuada uma estimativa da exposição dos trabalhadores.
Condições da estimativa

Deve ser feita uma estimativa da exposição dos trabalhadores para cada cultura e para cada
operação a efectuar.
A primeira estimativa será feita utilizando dados disponíveis quanto à exposição previsível,
partindo do princípio que o trabalhador não utiliza qualquer equipamento de protecção pessoal.
Quando for adequado, será feita uma segunda estimativa partindo do princípio de que o
trabalhador utiliza um equipamento de protecção eficaz, de fácil obtenção e cuja utilização seja
viável.

Se necessário, será feita ainda uma estimativa com base nos dados obtidos, relativamente à
quantidade de resíduos desalojáveis nas condições de utilização propostas.

7.2.3.2. Determinação da exposição dos trabalhadores
Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a fornecer dados suficientes para permitir uma avaliação do nível provável de
exposição dos trabalhadores nas condições de utilização propostas.
Circunstâncias em que é exigido
Devem ser incluídos no relatório dados relativos à exposição real, pela(s) via(s) de exposição
pertinentes, sempre que a avaliação dos riscos indicar que foi excedido um limite fixado por razões
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de saúde — por exemplo, caso os resultados da estimativa da exposição dos trabalhadores prevista
no ponto 7.2.3.1 . indiquem que:
— o nível aceitável de exposição do operador (NAEO ), estabelecido no âmbito da inclusão das
substância(s) activa(s) no anexo I
e/ou

— os valores limite para a substância activa e/ou para o(s) composto(s) de interesse toxicológico
contido(s) no produto fitofarmacêutico, estabelecidos nos termos das Directivas 80/1107/CEE e
90/394/CEE do Conselho

podem ser excedidos.

Os dados relativos à exposição real devem também ser fornecidos quando não estejam disponíveis
os modelos de cálculo ou dados necessários para a estimativa prevista no ponto 7.2.3.1 .
Caso a exposição cutânea seja a via de exposição mais importante, o teste de absorção cutânea,
caso não esteja já disponível, pode constituir um teste alternativo útil para a obtenção de dados
que permitam tornar mais precisa a estimativa prevista no ponto 7.2.3.1 .
Condições de ensaio
O ensaio deve ser realizado em condições de exposição realistas, tendo em conta as condições de
utilização propostas.
7.3 .

Absorção cutânea
Objectivo do ensaio

O ensaio destina-se a medir a absorção da substância activa e dos compostos com importância
toxicológica através da pele.
Circunstâncias em que é exigido
O estudo deve ser realizado sempre que a exposição cutânea constitua uma via de exposição
significativa e que a avaliação dos riscos indique que foi excedido um limite fixado por razões de
saúde — por exemplo, caso os resultados da estimativa ou da determinação da exposição do
operador, previstas nos pontos 7.2.1.1 e 7.2.1.2., sugiram que:
— o ou os níveis aceitáveis de exposição do operador (NAEO ), estabelecido(s) no âmbito da
inclusão das substância(s) activa(s) no anexo I
e/ou

— os valores limite para a substância activa e/ou para o(s) composto(s) de interesse toxicológico
contido(s) no produto fitofarmacêutico, estabelecidos nos termos das Directivas 80/1107/CEE e
90/394/CEE do Conselho

podem ser excedidos.
Condições de ensaio
Em princípio, devem ser incluídos no relatório os resultados de um estudo de absorção cutânea in
vivo em ratos. Se, após a inclusão dos resultados da estimativa com base nos dados do estudo de
absorção cutânea in vivo, persistirem indícios de exposição excessiva, pode ser necessário realizar
um estudo de absorção comparativo in vitro, em pele de rato e em pele humana.
Método de ensaio

Devem ser utilizados os elementos adequados da norma de ensaio 417 da OCDE. Para o
delineamento destes ensaios pode ser necessário ter em consideração os resultados dos estudos de
absorção cutânea efectuados com a(s) substância(s) activa(s).
7.4.

Dados toxicológicos disponíveis relativos a substâncias inertes

Deve ser apresentada cópia da notificação e ficha de segurança apresentadas para cada adjuvante,
nos termos da Directiva 67/548/CEE e da Directiva 91/155/CEE da Comissão, de 5 de Março de
1991 , que define e estabelece, nos termos do artigo 10? da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as
modalidades do sistema de informação específico relativo às preparações perigosas ( 1 ). Devem
também ser apresentadas todas as outras informações disponíveis.

(') JO n? L 76 de 22. 3 . 1991 , p. 35.»
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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 21 de Junho de 1994

que declara a compatibilidade de uma operação de concentração com o mercado comum
e com o funcionamento do Acordo EEE

[IV/M.430 — Procter 8c Gamble/VP Schickedanz (11)1
(O texto em língua inglesa é o único que faz fé)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

( 94/893/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

seguimento da retirada, em 17 de Janeiro de 1994,
da sua notificação inicial de 9 de Dezembro de

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

1993 .

Europeia,

A segunda notificação refere-se a uma transacção
alterada, na medida em que inclui uma proposta de
alienação relativamente a parte das actividades da
VPS no domínio da protecção íntima feminina (ver

Tendo em conta o Regulamento ( CEE) n? 4064/89 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao
controlo das operações de concentração de empresas (*),
e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 8?,

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 57?,

considerando 8 infra ).

(2)

Tendo em conta a decisão da Comissão de 17 de

Fevereiro de 1994 de dar início a um processo neste

Após exame da notificação, a Comissão concluiu
que a operação de concentração notificada era
abrangida pelo âmbito de aplicação do Regula
mento (CEE) n? 4064/89 (a seguir «regulamento
das concentrações »).
Em 17 de Fevereiro de 1994, a Comissão decidiu

caso ,

iniciar um processo nos termos do n? 1 , alínea c ),
do artigo 6? do regulamento das concentrações.

Tendo concedido às empresas em causa a oportunidade
de se pronunciarem sobre as objecções formuladas pela
Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité consultivo em
matéria de concentrações de empresas,

I. AS PARTES

(3 )

Company que desenvolve as suas actividades no
sector dos produtos de consumo de lavagem, lim
peza, saúde e beleza, dos produtos à base de papel,
incluindo os produtos de protecção higiénica (à
excepção dos tampões), e dos produtos alimentares

Considerando o seguinte:

(1)

Em 17 de Janeiro de 1994, a Procter & Gamble
GmbH (P&G) notificou à Comissão um projecto
de concentração nos termos do qual tencionava
adquirir na sua totalidade a Vereinigte Papierwerke
Schickedanz AG (VPS). Esta notificação vem no

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

A P&G é uma filial a 100 % da Procter & Gamble

e bebidas .

(4)

A VPS é uma filial a 100% da Gustav und Grete
Schickedanz Holding KG ( GGS), uma sociedade de

direito alemão. A VPS produz produtos à base de
papel para uso doméstico e produtos de protecção
higiénica.

IV. DIMENSÃO COMUNITARIA

H. A OPERAÇAO

(5 )

A P&G adquirirá a totalidade do capital social da
VPS, conjuntamente com o de outras filiais da
GGS que desenvolvem actividades conexas. Nos
termos do acordo de transferência do capital entre

( 10 )

A operação notificada tem dimensão comunitária
uma vez que o volume de negócios total mundial

das empresas em causa (P&G 23 626 milhões de
ecus e VPS: 681 milhões de ecus em 1992/1993 ,

respectivamente) ultrapassa o limiar de 5 mil
milhões de ecus; o volume de negócios agregado a

a P&G e a GGS e de um acordo anexo entre a

GGS, a VPS e a P&G, a VPS separará as suas
actividades no domínio das fraldas para bebés das
outras actividades e passará a desenvolvê-las numa

nível comunitário das duas empresas em causa
(P&G: [. . .] milhões de ecus; VPS: [. . .] milhões de
ecus ) é superior a 250 milhões de ecus; as partes
não realizam, por outro lado, mais de dois terços
do seu volume de negócios comunitário num único

empresa separada antes da realização da operação.
Os acordos prevêem a aquisição pela P&G das
acções da VPS e a transferência imediata das
acções da empresa separada que assume as activi
dades no domínio das fraldas para bebés da VPS
para um terceiro, isto é, uma sociedade fiduciária
designada pela P&G em 22 de Dezembro de

Estado-membro .

V.

COMPATIBILIDADE COM O MERCADO
COMUM

1993 .

(6 )

O mandato deste terceiro consistirá em encontrar

( 11 )

A operação de concentração refere-se aos seguintes
produtos fabricados pela VPS: produtos à base de
papel para uso doméstico, produtos de higiene
feminina (produtos de protecção íntima ), produtos
de protecção para adultos incontinentes, produtos
de algodão e certos produtos de higiene pessoal

compradores finais durante um período inicial de
[. . .] ( l ) meses a seguir à conclusão do acordo,
período que poderá ser prorrogado se necessário
por mais [. . .] meses em certas condições.
( 7)

(8)

Este compromisso de não adquirir o controlo das
actividades no domínio das fraldas para bebés da
VPS constitui parte integrante da notificação e, por
esta razão, não obstante as objecções que a Comis
são possa ter relativamente a esta aquisição, a
presente decisão não se refere a este mercado.
Para além disso, no que respeita às preocupações
quanto a eventuais efeitos da concentração notifi
cada relativamente aos produtos de higiene femi
nina, a P&G incluiu na sua notificação um com
promisso proposto unilateralmente à Comissão e
completado por um acordo suplementar entre as

(cosméticos ).

( 12 )

( 13 )

não Camélia » ( isto é, os activos corpóreos e incor
póreos relacionados com três marcas da VPS — a
Bliimia, a Femina e a Tampona —, bem como as
actividades da linha de produtos brancos da VPS)
da VPS no domínio da protecção íntima feminina.
Subsequentemente e à luz das objecções levantadas

pela Comissão, a P&G alterou substancialmente as
marcas a que tal alienação se referia, bem como as
condições em que a mesma se processaria (ver
parte VI da presente decisão). Substituiu os produ
tos não Camélia da VPS pelos produtos de higiene
feminina da marca Camélia .

concentrações.

(') No texto da presente decisão, destinado a publicação, foram
omitidas determinadas informações, em conformidade com
as disposições do n? 2 do artigo 17? do Regulamento ( CEE)
n? 4064/89 relativas à não divulgação de segredos comer
ciais .

A P&G não opera a nível europeu no domínio
destes produtos, que incluem, nomeadamente, o
papel higiénico, os lenços de papel, os toalhetes e o
papel de cozinha. As vendas destes produtos repre
sentam [. . .] (2 ), das vendas totais da VPS (cerca de
[. . .] (3 )). A P&G declarou que o objectivo estraté
gico da operação de concentração projectada é o
de entrar no mercado europeu dos produtos à base
de papel para uso doméstico. Considera-se que este
mercado é tão importante quanto os mercados das
fraldas e dos produtos de protecção intima femi
nina em conjunto (cerca de 5 mil milhões de ecus ).
A P&G é já um líder de mercado neste sector nos
Estados Unidos da America e no Canadá e esperar
a sua superioridade tecnológica e os conhecimentos
do produto na Europa através desta transacção. As
quotas de mercado globais da VPS são modestas
([...] (4 ) na Comunidade Europeia e [. . .] (5 ) na
Alemanha em volume; os dados relativos ao valor
não estão disponíveis ). No que se refere aos produ

tos individuais, as quotas de mercado a nível da
Comunidade situam-se entre [. . .] ( 6) (papel de
cozinha ) e [. . .] (7) ( lenços de papel ) e, na Alema
nha, em [. . .] ( 8 ) no que se refere aos lenços de
papel e [. . .] ( 9) no que se refere ao papel higiénico.

Hl. A CONCENTRAÇÃO

A P&G adquirirá o pleno controlo da VPS (com
excepção das actividades no sector das fraldas para
bebés). A operação constitui assim uma concentra
ção nos termos do artigo 3? do regulamento das

O processo foi iniciado no que diz respeito aos
pensos higiénicos.

Produtos à base de papel para uso doméstico

partes de não adquirir o controlo das «actividades

( 9)

N? L 354/33
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(2 )
(3)
(4)
(5 )
(6 )
C)
(8)
(9 )

Entre 40 e 45 %
Entre 250 e 300 milhões de ecus .
Entre 1 e 5 % .
Entre 15 e 20% .
Menos de 1 % .
Entre 15 e 20% .
Entre 35 e 40% .
Entre 15 e 20% .

N? L 354/34
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maioria dos Estados do Espaço Económico Euro
peu ( EEE). Competeln aparentemente com a
mesma gama de produtos sob marcas de âmbito
europeu, uma tendência que se poderia vir a refor
çar pela proposta de legislação comunitária de
harmonização das normas relativas aos produtos
sanitários, nomeadamente os produtos de protec
ção para adultos incontinentes. Estes aspectos

A Scott e a JA/Mont são os principais fabricantes e
a linha de produtos brancos desempenha um papel
importante num mercado que se espera venha a
crescer nos próximos anos.

Na ausência de qualquer sobreposição entre a
P&G e a VPS neste sector e face às quotas de
mercado limitadas da VPS, a operação não dá
origem a quaisquer preocupações em , termos de
concorrência no que se refere a estes produtos.

Produtos de protecção para adultos incontinentes

podem sugerir a existência de um mercado da
Europa Ocidental.
Existem, no entanto, indicações em sentido contrá
rio, que sugerem a existência de mercados nacio
nais. Trata-se da especificidade dos canais de abas
tecimento e distribuição, que distinguem clara
mente estes produtos de todos os outros produtos
de higiene. As fraldas para adultos são considera
das basicamente como um produto sanitário. São
distribuídas através dos hospitais, farmácias e for
necedores institucionais, ainda que alguns fabrican
tes (por exemplo, a Mõlnlycke) estejam actual

( 18 )

O mercado do produto

( 14)

Os produtos de protecção para adultos incontinen
tes incluem « slips », fraldas e protecções anatómi
cas, protecções aderentes e roupa interior. Estes
diferentes produtos são utilizados para graus diver
sos de incontinência urinária e intestinal. Apesar de
os produtos para adultos incontinentes serem simi
lares às fraldas para bebés e aos pensos higiénicos,

mente a tentar distribuí-las através do comércio

os fabricantes e os clientes não os consideram

como produtos substituíveis na medida em que
desempenham funções completamente distintas . O
nível de absorção dos produtos para incontinentes
varia entre 150 mililitros de urina para a inconti
nência ligeira e 800-1000 mililitros para os casos
mais graves, enquanto os produtos de protecção
feminina são concebidos para absorverem entre 5 e
20 mililitros de líquido e as fraldas para bebés

retalhista e do comércio especializado. No Reino
Unido, por exemplo, cerca de 80% das compras
são efectuadas pelo serviço nacional de saúde atra
vés de seis centrais de compras regionais . Na
Alemanha, os distribuidores farmacêuticos tendem
a fazer as suas aquisições a fornecedores alemães.

( 19)

mais absorventes cerca de 160-190 mililitros de
urina .

( 15 )

Os produtos para adultos incontinentes diferem
das fraldas e dos produtos de higiene feminina não
apenas em termos de dimensão e de forma, mas
também a nível da matéria-prima e, em certa
medida, da tecnologia utilizada . A tecnologia utili
zada nos produtos superabsorventes é diferente no
que se refere aos produtos para incontinentes, às
fraldas para bebés e aos pensos higiénicos, no
sentido de dar resposta às necessidades de absor
ção diferentes de cada caso. E se é verdade que o
equipamento utilizado para fabricar pensos e fral
das para bebés pode teoricamente ser adaptado no
sentido de passar a produzir protecções ou «slips »
para incontinentes, tal não parece ser comercial
mente exequível, como viria aliás a ser confirmado
por outros fabricantes. A P&G concorda com o
facto de, não obstante um certo grau de substitui
bilidade a nível da oferta, os produtos para incon
No que se refere ao mercado geográfico relevante,
o inquérito da Comissão produziu resultados con
traditórios. A VPS produz para incontinentes na
Alemanha e vende-os no Benelux, França, Itália,

Espanha, Alemanha, Áustria e Suíça (principal
mente sob a marca Certina ). A P&G produz e
vende produtos sob a marca Attends na Europa
Ocidental e sob a marca Lindor ou Linidor em

Itália, Espanha e Portugal.

( 17)

Do mesmo modo, os outros grandes fabricantes da
Europa, como a Mõlnlycke (Tena) e a Hartmann
(Molicare), comercializam os seus produtos na

No entanto, a definição do mercado geográfico
relevante para os produtos de protecção para adul
tos incontinentes pode ser deixada em aberto, uma
vez que, mesmo no caso de se considerar um
mercado nacional, como por exemplo a Alemanha,
uma análise da concorrência não suscitará sérias

dúvidas quanto à compatibilidade da operação de
concentração com o mercado comum.
(20)

De acordo com a notificação, a nova entidade
realizará uma quota de mercado na Europa Oci
dental de [. . .] O (neste ponto foram utilizados
dados relativos ao volume na ausência de dados

relativos ao valor). A Mõlnlycke é o maior fabri
cante, com mais de [. . .] (2), enquanto a Hartmann
representa [. . .] (3 ) das vendas na Europa Ociden
tal. Na Alemanha, a P&G representará [. . .] (4) do
volume de mercado e deterá uma quota de [. . .] (5)
em termos de valor. A quota da VPS, simultanea
mente em volume e em valor, será de cerca de
[. . .] (6 ). A quota de mercado combinada em ter
mos de valor na Alemanha passaria a • ser de
[. . .] (7). A Mõlnlycke detém [. . .] (8) do mercado
alemão (em volume ) e a Hartmann [. . .] ( 9) (tam
bém em volume).

tinentes constituírem um mercado distinto .

( 16 )

31 . 12 . 94

(21 )

Dada esta estrutura de mercado e o facto de ser a

Mõlnlycke e não a P&G que é o líder de mercado
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6 )
(7)
(8 )
(9)

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

15
35
10
15
15
10
30
30
20

e
e
e
e
e
e
e
e
e

20% .
40% .
15 % .
20% .
20% .
15 % .
35% .
35% .
25% .
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a nível europeu, a Comissão considera que a

(26 )

concentração não dará origem à criação de uma
posição dominante na Alemanha no que diz res
peito aos produtos de protecção para adultos
Produtos de algodão e cosméticos

posição dominante para a P&G, mesmo no pressu

posto de existir um mercado da Europa Ocidental

A P&G não vende produtos de algodão (tais como
discos e bolas de algodão e o denominado algodão
corrente ) na Europa, não se registando, consequen
temente, um aumento das quotas de mercado da
VPS . A VPS tem uma marca de discos de algodão
líder, a Demak'up, com uma quota de mercado de
[. . .] i 1 ) nos sete Estados-membros em que é ven
dida. A VPS estima em [. . .] (2) a sua quota de
mercado a nível comunitário no que diz respeito a
todos os produtos de algodão. A Comissão consi
dera que, na ausência de indicações em contrário,
o mero facto de estas quotas de mercado serem
adquiridas pela P&G não é suficiente para dar
origem a preocupações em termos de concorrên

das fraldas para bebés. Aceita, no entanto, que a
alienação proposta dá resposta às suas preocupa
ções nesta área .

Produtos de higiene feminina
A. O mercado do produto relevante
(27)

cia .

(23 )

Os produtos de higiene corporal incluem uma
vasta gama de linhas de produtos (corpo/pele/
/cabelo, higiene oral, perfumes, etc.), das quais a
VPS só produz uma gama limitada, que vende
principalmente na Alemanha, com uma quota de
mercado estimada entre [. . .] ( 3 ). As quotas de
mercado da P&G situam-se igualmente abaixo dos
considerados

banda adesiva, à roupa interior, enquanto o tam

tecção íntima feminina.

(28 )

individualmente .

Para ambas as empresas, os cosméticos represen
tam uma actividade de menor importância . Para
além disso, são lançados na Europa Ocidental,
anualmente, inúmeros produtos novos para dar
resposta ao carácter volátil dos hábitos dos consu
midores . A concorrência neste mercado é muito

intensa . A concentração não levanta, assim, neste
sector sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade

(29 )
Fraldas para bebés
Tal como acima descrito (considerando 5 ), a P&G

procederá a um desinvestimento nas actividades no
domínio das fraldas para bebés da VPS em simultâ
neo com a assinatura do acordo de aquisição.
(25 )

dois dias do período quando o fluxo menstrual é
muito mais ligeiro ), quer em conjunto com um
tampão em qualquer momento do período mens
trual . Não podem ser utilizados sozinhos como
método de protecção principal durante a menstrua
ção. Este tipo de utilização é confirmado pela
capacidade de absorção dos pensos de uso diário
que corresponde a cerca de um quarto da de um
penso normal. Para além disso, a publicidade dos
pensos de uso diário articula-se em torno da neces
sidade de assegurar uma sensação de frescura mais
do que a protecção.

A P&G detém, de acordo com os cálculos das

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

35 e 40% .
10 e 15% .
5 e 10% .
15 e 20% .
45 e 50% .
1 e 5 %.

Os pensos de uso diário são principalmente utiliza
dos como protecção para as secreções vaginais
intermenstruais, isto é, fora do período menstrual.
São igualmente utilizados durante a menstruação,
quer sozinhos a título de segurança imediatamente
antes e depois do período menstrual, durante os
dias de fluxo reduzido (normalmente, os últimos

partes, uma quota de mercado na Comunidade, em
volume, de [. . .] (5 ) ( quotas em valor não disponí
veis ), com exclusão das actividades neste segmento
da Finaf, que deverão ser objecto de alienação no
âmbito da operação P&G/Finaf, enquanto a VPS
tem uma quota de [. . .] (6 ). Apesar de o aumento
ser pequeno, a Comissão esclareceu já, no processo
P&G/Finaf, que a P&G não deverá aumentar a sua
quota de mercado neste sector.
(')
(2)
(3 )
(4)
(5 )
(6)

A P&G alegou na sua notificação que os três tipos
de produtos de higiene feminina constituem um
único mercado, invocando, em relação aos tam
pões e aos pensos, que os dois produtos se desti
nam à mesma utilização; que as mulheres passam
facilmente de um ao outro, em especial em res
posta a novos produtos; e que os fabricantes de
pensos competem fortemente com os fabricantes de
tampões. A Comissão considera, no entanto, que
os pensos de uso diário, os tampões e os pensos
higiénicos constituem mercados de produto distin
tos .

com o mercado comum .

(24 )

Os produtos de protecção íntima feminina incluem
os pensos de uso diário («pant liners »), os tampões
e os pensos higiénicos. A VPS fabrica estes três
tipos de produtos, enquanto a P&G fabrica unica
mente pensos e pensos de uso diário, mas não
tampões. Os pensos de uso diário e os pensos
constituem, ambos, formas exteriores de protecção
na medida em que são colados, através de uma

pão é usado internamente. Colectivamente, podere
mos designar estes produtos por produtos de pro

10% na Comunidade e abaixo de [. . .] (4 ) nos
Estados-membros

Tendo em conta as quotas de mercado, os recursos
financeiros, as tecnologias avançadas e a forte

posição da P&G em relação ao comércio retalhista,
a Comissão considera que, na ausência do compro
misso incluído na notificação da P&G de não
adquirir o controlo das actividades no sector das
fraldas para bebés, da operação resultaria uma

incontinentes .

(22 )

N? L 354/35

( 30)

Do lado da oferta, deve notar-se que, apesar de
poder existir uma certa substituibilidade a este
nível entre a produção de pensos de uso diário e de
pensos higiénicos devido à similitude da tecnologia

N? L 354/36
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e dos materiais utilizados, na prática esta substitui

(35)

bilidade é extremamente limitada. À excepção da

Procter & Gamble, todos os fabricantes referiram
que, para mudar de produto, seria necessário intro
duzir alterações tão importantes no equipamento
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Na Alemanha, aproximadamente um terço das
mulheres utiliza unicamente tampões, um terço
utiliza unicamente pensos e um terço utiliza ambos
os produtos. Na presente decisão, estes grupos são
referidos como utilizadoras unicamente de tam

pões, utilizadoras unicamente de pensos e utiliza
doras duais. As proporções exactas destes grupos
dependem da fonte utilizada: um estudo da Link
apresentado pela P&G indica um rácio de
34:22:34, enquanto os dados compilados pela GfK

que a maior parte dos fabricantes utiliza, que seria
economicamente pouco rentável. Mesmo se existe
uma substituibilidade limitada do lado da oferta,
seria difícil converter qualquer eventual aumento

de capacidade em quotas de mercado a não ser que
se trate de uma empresa que já fabrica pensos
higiénicos, dadas as barreiras não tecnológicas à
entrada no mercado deste produto, descritas poste

( Gesellschaft fur Konsummarkt- und Absatzfors
chung) e igualmente fornecidos pela P &G o situam

riormente .

-membros apresentam ainda proporções diferen

em 28:35:33 . Estudos relativos a outros Estados
tes .

(31 )

(32)

Pelas razões acima referidas, a Comissão não con
sidera que os pensos de uso diário constituam um
produto substituível relativamente aos tampões ou
aos pensos higiénicos, enquanto método principal
de protecção menstrual.

Os pensos higiénicos destinam-se à protecção
durante a menstruação (apesar de poderem ser
objecto de uma utilização marginal em caso de
incontinência ligeira). Consistem numa almofada
absorvente contida num invólucro que inclui uma
camada impermeável e uma camada permeável.
Com esta estrutura de base, existe um grande
número de variações que os fabricantes desenvolve
ram no sentido de diferenciarem os seus produ
tos :

— superfície para manter o penso seco, ou superfí
cie clássica,

— com ou sem abas laterais para fixação e para
proteger a roupa interior,
— forma rectangular ou outras (por exemplo, em
forma de borboleta ),

— planos ou com forma anatómica,
— embalagem — dobrados e embalados indivi
dualmente ou embalados em conjunto sem
serem dobrados,
— faixa central de protecção para impedir que a
humidade penetre no centro do penso, melho
rando a sua eficácia,
— espessura.

A mais importante inovação dos últimos anos foi
talvez o lançamento dos novos pensos ultrafinos e
de elevada absorção, como o Always Ultra, da

(36 )

Entre as utilizadoras duais, algumas mulheres utili
zam conjuntamente um tampão e um penso,

enquanto outras os utilizam separadamente.
Quando uma mulher compra ambos os produtos,
mas utiliza cada um deles em momentos diferentes,
isto não significa que seja indiferente ao método
que utiliza. A utilização dual baseia-se em diferen
ças entre os tampões e os pensos que tornam os

(37)

produtos não substituíveis aos olhos da consumi
dora individual em função de uma determinada
utilização específica.
Apesar de os métodos interno e externo preenche
rem ambos a necessidade de base, na medida em

que constituem uma forma de protecção menstrual
no seu sentido mais lato, as mulheres parecem
utilizá-los para efeitos distintos e desenvolver hábi
tos de utilização em função de fortes preferências
pessoais. O inquérito da Comissão revelou que isto
acontece não apenas em relação às utilizadoras de
um único produto mas também em relação às
utilizadoras duais. Um estudo elaborado pela
Mõlnlycke na Alemanha, no que diz respeito às
utilizadoras duais, revelou existirem tendências de
utilização específicas em função das situações. Ape
sar de a amostra de base deste estudo ser limitada,

é suficiente para estabelecer a existência destas
preferências. Para quantificar de forma mais pre
cisa estas atitudes, seria necessária uma amostra
mais ampla.

Actividade

Percentagem de utili- - Percentagem de utili
zadoras duais que
zadoras duais que
usam unicamente

usam unicamente

pensos

tampões

Desporto

7%

66 %

Natação

—

95 %

Actividades
sociais

10%

51%

No escritório

21 %

41 %

Em casa

46 %

26 %

P&G, e o Silhouettes, da Johnson & Johnson
(J&J).

(33 )

(34)

Os tampões são apenas utilizados durante o perío
do menstrual. Consistem em fibra de algodão car
dada comprimida em forma de cilindro. Os tam
pões são produtos destinados a uso interno e são
introduzidos quer manualmente quer com a ajuda
de um aplicador de plástico ou de cartão.
Tanto os tampões como os pensos são vendidos
em toda uma gama de capacidade de absorção
para fazer face às variações do fluxo menstrual em
função das mulheres e em função dos diferentes
dias do período menstrual.

Fonte: Estudo sobre as utilizadoras duais na Alemanha elaborado

pela Infratest Burke, Março de 1994.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

31 . 12 . 94

pelas amigas e por programas de educação sanitá

Como se pode ver, a escolha de um determinado
método pelas mulheres inquiridas nem sempre
coincide em função de uma situação específica,
mas o que é de salientar são as proporções tão
elevadas de mulheres que manifestam habitual
mente uma preferência por um . ou outro método .
O facto de o método preferido não ser sempre o
mesmo indica que os produtos apresentam uma
natureza extremamente pessoal e revela o papel
vital desempenhado pelas preferências individuais.
(38 )

Existem, no entanto, certos factores objectivos que
impõem a escolha de um determinado método: por
exemplo, na prática da natação só podem ser
utilizados tampões uma vez que os pensos são
menos discretos; as mulheres não podem utilizar
tampões imediatamente a seguir a um parto . Estes
factores têm, no entanto, um impacte muito limi
tado. De muito maior relevância são as preferên
cias do consumidor. A importância destas preferên
cias foi já reconhecida num caso anterior, Nestlé/
/Perrier ( Decisão 92/553/CEE ( 1 )), em que a Comis
são concluiu que existiam mercados distintos para
os refrigerantes e para a água engarrafada, na
medida em que, apesar de ambos os produtos se

ria. Esta escolha inicial incide frequentemente nos

pensos. Algumas jovens mudam depois dos pensos
para os tampões, especialmente depois de deixarem
a casa dos pais. Algumas utilizadoras de tampões
podem depois voltar aos pensos, quer de uma
forma permanente quer temporariamente, após um

parto e na idade madura. Razões de ordem médica
ou fisiológica podem obrigar uma mulher a mudar
de método de protecção (por exemplo, períodos
pós-natais complicados, escolha de um método
contraceptivo), podendo igualmente certos estilos
de vida e mudanças de atitudes reflectir-se na
escolha do método de protecção.
(41 )

destinarem a saciar a sede, não são considerados

substituíveis pelos consumidores.
( 39)

As diferenças entre países no que diz respeito ao
rácio de utilização única e de utilização dual
dependem igualmente da popularidade relativa dos
pensos e dos tampões entre a população feminina
nos diferentes países. Esta situação é traduzida nos
diferentes « rácios de penetração » ou no rácio de
utilização dos tampões face aos pensos:
País

49:51

Alemanha

36:64

França

28 : 72

Países Baixos

25:75

Bélgica

25:75

Dinamarca

22:78

Espanha

12:88

Portugal

10:90

Itália

6 : 94

Grécia

2:98

Fonte: Dados relativos ao volume da Nielsen para o período de
Setembro de 1992 a Agosto de 1993 , recolhidos por uma
empresa concorrente.

(40 )

Apesar de a escolha de um método de protecção
ser sempre muito subjectiva e pessoal, existem
certas tendências gerais. A escolha inicial de uma
jovem relativamente ao , método de protecção a
utilizar e à marca do produto é frequentemente
influenciada pela mãe, pelas irmãs mais velhas,

n JO n? L 356 de 5 . 12. 1992, p. 1 .

Na escolha de um método de protecção menstrual,
são fulcrais os aspectos não ligados ao preço, como
o conforto, a segurança e a discrição . Os pensos
apresentam tradicionalmente a desvantagem de
serem espessos e menos discretos, apesar de os
novos produtos ultrafinos resolverem em grande
medida este problema. Os tampões apresentam
algumas vantagens em termos de discrição e podem
ser utilizados com roupa justa, considerando igual
mente algumas mulheres que o tampão é mais
confortável especialmente para a prática de des
porto. Para além da eficácia, existem outras consi
derações relevantes: os pensos podem ser conside
rados por algumas mulheres como mais « naturais »
na medida em que permitem ao sangue menstrual
correr e sair do organismo; para outras existem
razões de moralidade na utilização do tampão e

para algumas mulheres preocupações de saúde
podem influir, em especial para as adolescentes que
consideram a possibilidade de utilizar tampões pela
primeira vez e temem ferir-se ao inserir interna
mente um corpo estranho. Outro motivo de preo
cupação reside no síndroma do choque tóxico
(TSS). A relação entre a utilização de um tampão e
o TSS foi pela primeira vez identificada nos Esta
dos Unidos da América em 1981 e, apesar de neste
país e no Reino Unido quase todas as mulheres
estarem conscientes do problema, no resto da
Europa a consciencialização é muito mais redu

Rácio tampões/pensos

Reino Unido

N? L 354/37

zida .

(42 )

Apesar de tanto os tampões como os pensos
desempenharem em termos gerais a mesma função,
fazem-no de uma forma tão diferente que não são

considerados substituíveis pelo consumidor, uma
vez estabelecida uma preferência ou tipo de utiliza
ção. Os consumidores parecem ter fortes preferên
cias pessoais por um método ou por uma combina
ção específica de métodos, no caso dos utilizadores
duais, e estas são ditadas tanto pelas considerações
de ordem psicológica e física acima descritas como
pelas características técnicas do produto. O facto
de uma mulher mudar de método de protecção ou
a combinação de métodos não constitui, no
entanto, uma prova da substituibilidade entre pen
sos e tampões para estas mulheres. O facto de
terem um método preferido que muda na sequên
cia de alterações nas circunstâncias pessoais não
significa que as mulheres sejam indiferentes ao
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N? L 354/38

do mercado alemão dos pensos em 1993 ), tendo
apurado que os preços são os mesmos . Apesar
disto ser verdade, deve notar-se que os preços a

método que utilizam, mas exactamente o contrário:
é devido às diferenças de características entre o
método interno e o método externo que as mulhe
res mudam de opção, em função do que melhor se
adapta às suas novas circunstâncias de vida.

retalho actuais da Camélia variam entre 0,136

marco alemão e 0,377 marco alemão por unidade
(sem IVA), não se podendo afirmar razoavelmente
que os preços sejam fixados em função dos preços
OB. A Comissão considera ser igualmente apro
priado considerar os preços da Always, a marca da

Produtos brancos

(43 )

(44)

Os pensos da linha de produtos « brancos » (sem
marca ) representam cerca de [. . .] (*) em termos de
valor e cerca de [. . .] (2 ) em termos de volume das
vendas de pensos na Alemanha. Relativamente a
Espanha, os valores correspondentes situam-se, res
pectivamente, em [. . .] (3) e [. . .] (4). A grande
amplitude desta diferença entre os dados em ter
mos de valor e de volume suscita, à partida, a
questão de saber se os pensos da linha de produtos
brancos e os pensos de marca se situam no mesmo
mercado. Os pensos da linha de produtos brancos
e os pensos com marcas dos estabelecimentos
comerciais são pensos de menor qualidade, consti
tuem uma alternativa mais barata aos produtos de
marca e são vendidos com descontos em relação a
estes (por exemplo, os pensos de marca produzidos
pela VPS são vendidos, no comércio retalhista, a
preços 100% superiores aos dos pensos da linha
de produtos brancos, que produz para venda as
cadeias de distribuição). Os retalhistas declararam
que, apesar de existir um grupo de consumidores
sensível aos preços e que adquire pensos da linha
de produtos brancos, seriam necessários aumentos
de preços significativos para levar as mulheres que
compram pensos de marca a passarem a comprar
produtos brancos. Para além disso, é necessário,
reconhecer que os produtos brancos na Alemanha,
em termos de qualidade e reputação, não estão
presumivelmente tão desenvolvidos quanto, por
exemplo, no Reino Unido.
A Comissão considera que, devido aos descontos
consideráveis de que beneficiam os produtos bran
cos, existe apenas uma concorrência limitada entre
os pensos de marca e os pensos sem marca. A
maior parte dos produtos adquiridos implica uma
ponderação entre a melhor qualidade e o preço. Os
pensos higiénicos parecem constituir um sector em
que ás mulheres estão pouco dispostas a renunciar
à qualidade em função de um preço mais baixo.
Face a um aumento dos preços dos pensos de
marca, algumas mulheres poderão, no entanto,
reconsiderar esta posição e achar que o novo preço
é efectivamente excessivo, passando a comprar um

P&G, líder do mercado desde o início de 1994: o

seu preço médio unitário é aproximadamente de
150% do do OB. A Comissão considera que,
numa situação tão heterogénea, não é possível tirar
conclusões decisivas, mesmo provisórias, dos níveis
de preços relativos dos tampões e dos pensos.
Posição de terceiros

(46)

(47)

Todos estes retalhistas, à excepção de um, conside
raram que os tampões e os pensos constituíam
mercados diferentes. Dos 21 retalhistas que se
pronunciaram sobre os efeitos das promoções de
pensos, 15 referiram que tais promoções não
tinham qualquer efeito nas vendas de tampões, três
referiram que este efeito seria mínimo, tendo um
deles referido que tal promoção aumentaria as
vendas de todos os produtos de protecção íntima
feminina .
Estabilidade dos hábitos de consumo

(48 )

Preços

cado alemão) com o dos pensos Camélia (o líder
f)
(2)
(3)
(4)

Entre
Entre
Entre
Entre

10
20
10
15

e
e
e
e

15%.
25%.
15% .
20%.

A Comissão contactou igualmente um grande
número de retalhistas na Alemanha, no Reino

Unido, em França, em Espanha e na Áustria.

res .

A P&G argumenta que os preços dos tampões e
dos pensos são estabelecidos de tal modo que os
dois produtos são concorrentes entre si. Em apoio
da sua argumentação, a P&G comparou o preço
médio dos tampões OB (o tampão líder do mer

Os principais concorrentes da P&G na Europa —
a Johnson & Johnson, a Kimberly Clark e a
Mõlnlycke — defenderam todos eles a existência
de mercados distintos para os pensos e para os
tampões. Concorrentes mais pequenos, como a
Rauscher e a Hedwigsthal, são da mesma opinião.
O fabricante de tampões Tambrands, apesar de
inicialmente haver declarado existir apenas um
mercado de produto para os tampões e os pensos,
viria a referir posteriormente que existia efectiva
mente um mercado de produto distinto para os
pensos e que a Comissão deveria ter em considera
ção a existência dos tampões como uma alternativa
de protecção menstrual.

marca mais barata e aceitando resultados inferio

(45 )
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Para demonstrar que as mulheres mudam facil
mente dos tampões para os pensos, a P&G enco
mendou um inquérito à GfK em que se perguntava
às mulheres, nomeadamente, se «estariam dispostas
ocasionalmente a passar a utilizar tampões/pensos
higiénicos » se um melhor penso/tampão estivesse
disponível ou se o preço de um método aumentasse
de 10% .

(49)

Os resultados deste inquérito revelaram que de 44
a 65 % das mulheres considerariam eventualmente

a hipótese de comprarem uma forma* de protecção
diferente ou de a utilizarem com maior frequência
se se tratasse de um produto de melhor qualidade,
e que de 31 a 50% o faria face a um aumento de
preços de 10% de um dos produtos. Ao avaliar as
conclusões que se podem extrair deste inquérito, a
Comissão considera, em primeiro lugar, que existe

31 . 12. 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

uma considerável diferença entre a disponibilidade
para eventualmente experimentar um produto ou
de o utilizar ocasionalmente e uma mudança dura
doura dos hábitos de consumo . Em segundo lugar,
é necessário, ao interpretar os dados de inquéritos
deste tipo, ajustar as respostas excessivas por parte
das pessoas inquiridas. De acordo com um modelo
conhecido desenvolvido por uma empresa de estu
dos de mercado utilizado por diversas empresas
neste mercado deve proceder-se a um ajustamento
para ter em consideração o desejo natural do
inquirido de agradar, o facto de ser mais fácil dizer
sim do que não, de o interesse pelo assunto no
momento da entrevista poder não ser duradouro
nem reflectir-se no comportamento de aquisição
futuro. Este modelo refere ser necessário ajustar no

respeitando a uma única mulher, comparando
períodos de nove meses, revela, no entanto, ten
dências de aquisição mais rígidas . Das utilizadoras
unicamente de pensos ou de tampões no primeiro
período, respectivamente 87% e 82% continua
ram a utilizar um único produto no segundo
período . Se os dados do painel da Nielsen para os
mesmos períodos foram considerados em termos
de número de unidades vendidas, o que é mais
relevante para apreciar o impacte do elemento
preço numa eventual forma de substituibilidade
marginal entre as duas formas de protecção, con
clui-se que relativamente às mulheres que apenas
compraram tampões no período Abril-Dezembro
de 1992, apenas 6,3% das suas compras no perío
do de Janeiro-Setembro de 1993 foram de tam
pões. Da mesma forma, 8 % das compras no
segundo período das mulheres que só compraram
pensos no primeiro período foram de tampões.

sentido da baixa tais resultados de 50 a 80% .

( 50)

Um outro estudo sobre o comportamento dos
consumidores encomendado no início de 1993 por
uma autoridade responsável pela concorrência de
um Estado-membro, no âmbito de um inquérito

(52 )

No entanto, o problema fundamental de se utilizar
dados de painéis de compradores neste contexto,
reside no facto de reflectirem tendências de aquisi
ção e não tendências de utilização. A frequência
média de aquisição dos pensos situa-se, de acordo
com os dados da Nielsen, em cerca de 1,5-2 meses
e aproxima-se dos 3 meses no que se refere aos
tampões para todas as famílias do painel. As
mulheres que utilizam predominantemente pensos,
por exemplo, podem comprar tampões unicamente
uma vez por ano ou mesmo com menor frequência
e vice-versa no que se refere às pessoas que utili
zam predominantemente tampões. Este problema é
particularmente relevante se as comparações forem
estabelecidas entre períodos de tempo relativa
mente reduzidos, como períodos de seis meses.
Para além disso, os dados do painel não podem
explicar a razão de uma aquisição , l^ío sentido de
apreciar se as tendências de utilização são estáveis
ou estão em constante mudança seria necessário
conhecer o número de aquisições efectuadas devido
a factores como as variações sazonais, os partos, a
aproximação dá menopausa e o desejo de experi
mentar um produto.

(53 )

Os argumentos da PSíG não coincidem com as
posições quer das empresas concorrentes quer dos
retalhistas, que vão no sentido de as mulheres
serem particularmente conservadoras e estáveis nas
suas aquisições de produtos de protecção íntima e

informal relativamente a um mercado nacional de

tampões, produziu resultados muito diferentes
sobre a possibilidade de as mulheres mudarem o
seu método de protecção se o preço de um método
aumentasse. Se os preços de todas as marcas de
produtos de protecção interna aumentassem 10% ,
95 % das utilizadoras unicamente de tampões con
tinuariam a utilizar o mesmo número de tampões
(enquanto 3% utilizariam menor quantidade ) e
80% das utilizadoras duais (tampões e pensos )
continuariam a utilizar o mesmo número ( 12%

utilizariam menos). A mesma questão colocada
relativamente aos produtos de protecção externa
revelou que os hábitos de aquisição de 89% das
utilizadoras unicamente de pensos e 78% das
utilizadoras duais, respectivamente, permaneceriam
inalterados face a um aumento de preços de 10%
(enquanto 11% passariam a utilizar menos ). Este
grau de persistência na lealdade a um método
específico é muito elevado, em especial dada a
natureza deste tipo de estudos que chama a aten
ção das mulheres para um hipotético aumento de
preços e coloca a ênfase na possibilidade de
mudança . Especialmente significativa é a grande
percentagem de utilizadoras duais relutantes em
alterarem a intensidade da sua utilização de um
produto, mesmo estando familiarizados e utili
zando efectivamente o produto alternativo.
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de serem de facto extremamente fiéis não somente

( 51 )

A P&G apresentou dados sobre o comportamento
de aquisição de mulheres individuais a partir do
painel de compradores da GfK em apoio da sua
argumentação de que as mulheres não têm hábitos
dè utilização estáveis no que se refere aos produtos
de protecção menstrual. Tais dados revelam que
das mulheres do painel que adquiriram um tampão
e um penso no primeiro semestre de 1993 , só 57%
tinham igualmente adquirido um tampão e um
penso no segundo semestre desse ano. Isto parece
implicar que quase metade de todos os utilizadores
duais passam a utilizar unicamente um produto
todos os seis meses. Os dados de um painel similar
da A.C. Nielsen relativo às compras das famílias e

a um método específico ou a uma combinação de
métodos, mas também a marcas individuais.

Elasticidade do preço e elasticidade cruzada de
preços

( 54)

A P&G argumenta que a venda de pensos é
influenciada pelo nível de preços dos tampões e
que, portanto, os dois produtos se situam no
mesmo mercado de produto . Os dados do estudo
da GfK fornecidos pela P&G parecem revelar uma
elevada elasticidade de preço no que se refere à
Always, bem como a existência de elasticidade
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cruzada de preços entre os pensos e os tampões.

(57)

baseada nos dados do estudo da GfK. No entanto,

período de 52 semanas para uma amostra de 120
estabelecimentos comerciais com uma superfície
superior a 800 metros quadrados revelam que uma
redução de [. . .] no preço dos produtos Always
produz em média um aumento de [. . .] nas vendas
destes produtos (elasticidade de [. . .] (*)) e um
decréscimo das vendas de OB de [. . .] (elasticidade
cruzada de preços de [. . .] (2)), enquanto um
aumento de [. . .] dos preços da Always tinha como
consequência uma diminuição de [. . .] das suas
vendas (elasticidade de [. . .] ( 3 )) e um aumento de
[. . .] nas vendas de OB (elasticidade cruzada de
preços de [. . .1 (4)). Estes dados parecem assim
indicar uma elasticidade de preços bastante ele
vada, bem como uma elasticidade cruzada de pre
ços relativamente à OB, no caso de uma diminui
ção dos preços. Por outro lado, a elasticidade de
preços e a elasticidade cruzada de preços são muito
menos elevadas no caso de um aumento de preços.
A P&G apresentou igualmente dados de outras
fontes. O tipo de análise é o mesmo que o utili
zado para os dados da GfK e apresenta resultados

a A.C. Nielsen desenvolveu um modelo economé

trico de preço-promoção (« Scanpro ») a partir de
dados similares aos da GfK, através do qual é
possível calcular os efeitos das promoções de pre
ços e das variações gerais de preços, eliminando
simultaneamente o efeito das variações sazonais e
de outro tipo. Esta análise é um produto normali
zado vendido pela A.C. Nielsen em diferentes paí
ses para utilização a nível de diversas categorias de
produtos de consumo e foi facultada à Comissão
neste caso pela Johnson & Johnson. O seu objec
tivo é o de facilitar às empresas o planeamento das
suas campanhas de promoção. Recorreu-se a este
modelo para realizar uma análise que compara o
modelo superfino da Always com o OB. Estes
pensos ultrafinos constituem o produto que se
encontra em concorrência mais directa com os

tampões. Esta análise revelou que nem as promo
ções do OB nem a evolução dos seus preços a
longo prazo tinham tido qualquer impacte signifi
cativo nas vendas de pensos superfinos da Always,
quando avaliados com base num nível de confiança
de 95% .

Este tipo de análise sofre, no entanto, inúmeras
limitações. Em primeiro lugar, existem problemas

(58 )

técnicos em calcular as elasticidades desta forma .

Uma elasticidade de preços calculada como [. . .]
representa, por exemplo, uma média do efeito de
reduções de preços entre 0 e 20 % . Um aumento de
preços de 10% poderia, por exemplo, representar
uma elasticidade de preços muito mais reduzida do
que um aumento de 20% . Em segundo lugar, este
cálculo baseia-se unicamente nas semanas em que o

preço da Always sofreu uma redução, o que limita
muito a amostra em que a análise se baseia. Em
terceiro lugar, e sobretudo, neste tipo de análise
todas as variações das vendas são justificadas uni
camente por alterações de preços da Always.
Trata-se obviamente de uma abordagem demasiado
simplista, que confunde as variações nas vendas
causadas por diversos factores, como as variações
sazonais ou as promoções de outros estabelecimen
tos não incluídas na amostra com as variações
gerais de preços.

(56 )

A P&G não apresentou uma análise econométrica

Os dados da GfK relativos a vendas semanais num

similares.

(55 )
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Um método mais adequado para calcular as elasti
cidades reside num modelo que inclua o maior
número possível de variáveis relevantes, isto é, um
sistema de variáveis múltiplas em vez de um sis
tema baseado numa variável única. Deste modo,
será possível distinguir os diversos efeitos produzi

dos pelas diferentes variáveis. Assim, um modelo
baseado numa abordagem de variáveis múltiplas
explicará o comportamento do mercado de uma
forma mais abrangente do que um método baseado
unicamente nas variações de preços, reduzindo
assim o risco de confusão entre diferentes tipos de
variações.
H Entre 1 e 2% .

(2) Entre 2 e 3 % .
(3) Entre 2 e 3 %.
(4) Entre 0 e 1 % .

A análise de variáveis múltiplas da A.C. Nielsen
* presta esclarecimentos adicionais úteis e constitui
uma forma mais adequada do que a análise da
GfK, baseada numa única variável, para apreender

a complexidade do comportamento no mercado. É

por exemplo provável que as elasticidades de pre
ços que resultam da análise da GfK reflictam em
grande medida os efeitos das campanhas promo
cionais. Se reflectissem elasticidades a longo prazo
e não elasticidades promocionais, mesmo pequenas
alterações de preços produziriam grandes altera
ções a nível da procura total no mercado dos
tampões OB e do penso superfino da Always de
um ano para o outro. A própria P&G reconheceu,
aliás, que os dados da GfK não poderiam ser
alargados ao mercado total .
(59 )

Estes resultados são coerentes com os dados do
inquérito sobre os hábitos de consumo que indi
cam que o preço é relativamente pouco importante
para o consumidor no que diz respeito a este tipo
de produtos. Para além disso, a análise dos dados
fornecidos pela P&G encontra-se em contradição
com a posição expressa por quase todos os reta
lhistas inquiridos, que referiram que as promoções
de pensos tinham como consequência uma redução
nas vendas de outras marcas de pensos mas não
nas vendas de tampões. Nos casos em que se
verificava uma ligeira incidência, esta era justifi
cada pela atitude dos compradores regulares, em
especial dos utilizadores que utilizam ambos os
produtos, para constituírem uma reserva dessa
marca quando essa marca está em promoção. No
entanto, como vimos, uma análise econométrica
mais elaborada permite conciliar os resultados da
análise da GfK com as opiniões dos retalhistas e
das empresas concorrentes, bem como chegar a
estimativas sobre a elasticidade que podem ser
projectadas a nível do mercado no seu conjunto.
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(60)

Apesar de, em certos aspectos, o modelo da A.C.
Nielsen parecer ainda rudimentar, os seus resulta
dos viriam a ser confirmados por uma outra análi
se de variáveis múltiplas realizada pela empresa
americana RLS, comunicado à Comissão por uma
empresa concorrente. Este estudo apresentava uma
elasticidade de preços de 0,5 para os pensos, uma
elasticidade cruzada de preços de 0,3 para os
pensos em relação a variações de preços não rela
cionadas com ofertas promocionais e a inexistência
de elasticidades de preços « promocionais » signifi
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revela a resposta dos preços médios dos tampões e
dos pensos seis meses e dois anos após o lança
mento .

Alteração percentual
do preço

Tampões

Pensos (')

+ 0,7
+ 18,2

- 3,8

No período de seis
meses
Em Fevereiro de 1994

+ 2,3

cativas . Este estudo vem assim confirmar o baixo
(') Pensos não Always .

nível da elasticidade cruzada de preços entre os
tampões e os pensos que resultava do estudo da
Nielsen. Apesar deste estudo se referir aos Estados

Fonte: Dados da Nielsen recolhidos por uma empresa concor
rente .

Unidos da América e não à Alemanha, a Comissão
salienta que as características fundamentais de
mercado são similares : as utilizadoras duais consti
tuem 39 % na Alemanha e 32 % nos Estados

é de 40:60 nos Estados Unidos da America e de
39:61 na Alemanha .

Como se pode ver, os preços médios dos pensos
não Always desceram no início ligeiramente para
aumentarem depois apenas 2,3 % em dois anos. Os
preços dos tampões, por outro lado, aumentaram

As conclusões das análises econométricas acima
referidas foram confirmadas por observações reali

ligeiramente no semestre que se seguiu à introdu
ção da Always, aumentando depois 18,2 % nos
dois anos seguintes .

Unidos da América enquanto a taxa de penetração

(61 )

zadas a nível do mercado.

(62 )

(63 )

(64 )

Impacte do lançamento da Always
Se os tampões e os pensos se situassem no mesmo
mercado, poder-se-ia esperar que fenómenos como
a entrada da Always no mercado dos pensos e os
aumentos de preços em qualquer um destes merca
dos tivessem repercussões no outro mercado.
A Always foi lançada na Alemanha em Julho/
/Agosto de 1991 e o quadro a seguir apresentado

A P&G argumentou que os tampões são produtos
substituíveis dos pensos e que os pensos da Always
tinham conquistado quota de mercado aos tam

pões logo a partir do seu lançamento. O quadro
abaixo apresentado revela a quota relativa em
volume dos pensos e dos tampões no mercado
combinado dos pensos e dos tampões na Alemanha
(a seguir designada « rácio de penetração »), em que
a Always foi lançada em Julho de 1991 .

Evolução do rácio de penetração (pensos/tampões), com indicação da quota da P&G de utilização dos
pensos

( em volume )

Julho 1990/Junho 1991
País

Julho 199 l/Junho 1992

Pensos

Alemanha

Percentagem da
variação em volume

P&G

Outros

—

64

( 100 )

Pensos

Pensos

Tampões

36

( 100)

Julho 1992/Junho 1993
Tampões

Tampões
P&G

Outros

5

58

+ 17%

37

+ 20 %

P&G

Outros

11

52

+ 4,9 %

37

+ 5,5 %

Lançamento da Always em Julho de 1991 .

Fonte: Cálculo da Comissão a partir dos números em termos de volume da Nielsen apresentados pela
P&G .

( 65 )

Deve notar-se relativamente a este quadro que se
considera que o aumento do mercado em 1991/

Always em Julho de 1991 não teve como conse
quência qualquer redução na quota dos tampões
nos mercados combinados dos tampões e dos pen

/1992 resulta da inclusão dos novos Länder ale

mães na sequência da reunificação. E necessário
utilizar, neste caso, dados relativos ao volume no
sentido de avaliar se se verificou uma mudança.
Como se pode ver, na Alemanha o lançamento da

sos .

(66)

A P&G alega que este cenário induz em erro e que,
embora o rácio de penetração seja estável na

N? L 354/42
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Alemanha, a Always conquistou de facto [. . .] da
sua quota de mercado aos tampões (e [. . .] dos
seus lucros a outras marcas de pensos) e os tam
pões ganharam um volume similar em detrimento
dos pensos, particularmente dos mais espessos e
dos menos sofisticados. Esta análise foi preparada
para a P&G pela GfK e baseia-se de novo num
painel de compradores sem explicação dos resulta
dos obtidos. Para além disso, as diferenças que
surgem no quadro apresentado no ponto seguinte
no que diz respeito aos antigos Lãnder da Alema
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nha repetem-se virtualmente em todos os Estados
do EEE na sequência do lançamento da Always,
isto é, os volumes de tampões não foram afectados.
Parece muito pouco provável quedem todos estes
casos, tenha ocorrido uma compensação exacta nas

variações em volume dos tampões para Always e
dos outros pensos para os tampões.

(67)

O impacte do lançamento da Always nos antigos
Lãnder (Estados federados) da Alemanha é apre
sentado no gráfico seguinte:

Vendas em milhões de unidades na Alemanha Ocidental
Milhões de unidades

(68 )

Como se pode ver, as vendas de tampões em 1993
foram ligeiramente superiores às do ano anterior,
parecendo existir poucos elementos no sentido de a
Always ter conquistado uma quota de mercado aos
tampões.

(69)

No gráfico seguinte, apresentado por uma empresa
concorrente, mas baseado nos dados da Nielsen,
verifica-se que a Always conquistou grandes quotas
de mercado a outras marcas de pensos desde o seu
lançamento nos antigos Lãnder da Alemanha, em
especial à marca Camélia da VPS:
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Evolução da quota de mercado dos pensos (Ocidente: em valor)
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Outro exemplo do baixo nível de interacção entre
os dois mercados reside no aumento de preços dos
tampões OB em Maio/Junho de 1993 . O número
de unidades das caixas OB foi reduzido de 80 para
64, tendo o preço sido mantido (um aumento de
preço efectivo de 25 % ) e a OB, com uma quota de
cerca de 75 % , constitui um exemplo ilustrativo do
mercado alemão dos tampões no seu conjunto. Os
preços da Always permaneceram constantes na
sequência da alteração dos preços da OB e a sua
quota de mercado não só não aumentou como

Conclusão sobre o mercado do produto relevante
(74)

sobre o mercado.

mesmo modo, o volume total dos pensos não
revelou qualquer alteração em resposta ao
aumento do preço dos tampões.

Para além disso, a Comissão examinou estudos de
mercado apresentados por terceiros que, não obs
tante algumas limitações metodológicas, têm uma
base mais ampla e parecem apontar fortemente no

Valores apresentados pela Mõlnlycke revelam que,
nos paises nórdicos, em que vende simultanea

sentido da existência de mercados distintos . Na

análise das conclusões que se podem tirar dos
.estudos de mercado de que dispunha, a Comissão
foi assistida por dois peritos independentes especia

mente tampões e pensos, esta empresa aumentou

acentuadamente as suas despesas com -publicidade
e promoção relativamente aos pensos em resposta
ao lançamento da Always em meados de 1992
(meados de 1993 na Noruega ), mas procedeu
apenas a um pequeno aumento destas despesas no
que se refere aos tampões. Entre 1991 e 1993 ,
aumentou as suas despesas relativamente aos pen
sos em mais de 200% , mas apenas em 34%
relativamente aos tampões.

lizados neste domínio.

(75)

As partes declararam que os fabricantes de tam
pões e pensos lançaram campanhas publicitárias
destinadas a incentivar as utilizadoras de produtos
de protecção externa a mudarem para os de pro
tecção interna e vice-versa, argumentando que os
fabricantes não efectuariam tais despesas se os
produtos não pertencessem ao mesmo mercado.
Na opinião da Comissão, tal publicidade não é
incompatível com a existência de mercados distin
tos, na medida em que, tal como acima referido,
existem efectivamente a longo prazo certas possibi
lidades de mundança no decurso da vida de uma
mulher. O aspecto essencial destas campanhas
publicitárias é encorajar tal mudança, familiari
zando as mulheres antecipadamente com os argu
mentos às alterações das suas condições de vida .
Para além disso, esta publicidade dirige-se princi
palmente às adolescentes que ainda estão a experi

que muitos deles parecem concluir fortemente pela
existência de dois mercados distintos para os pen
sos e os tampões. Estes elementos conjuntamente
com a análise de mercado da própria Comissão e
com as opiniões não só dos outros fabricantes mas
também dos retalhistas, que são todas concordan
tes, levam a Comissão a concluir pela existência
clara de mercados distintos, não só para os pensos
de uso diário mas também para os pensos e os
tampões.

B. Mercado geográfico relevante

(76)

mentar os dois métodos.

Substituibilidade do lado da oferta

Apesar de nenhum dos estudos de mercado apre
sentados à Comissão ser decisivo, esta considera

Objectivo da publicidade
( 72)

A PôcG afirma existir um único mercado dos

produtos de higiene feminina que inclui os pensos,
os tampões e os pensos de uso diário e baseia a sua
afirmação numa série de estudos. Apesar de a
Comissão não poder deixar de reconhecer a serie
dade do material apresentado, considera que os
dados apresentados são demasiado específicos para
que a P&G possa deles tirar conclusões gerais

abrandou durante o último semestre de 1993 . Do

( 71 )
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(77)

A P&G referiu que o mercado geográfico relevante
era a Europa Ocidental, argumentando que os
principais fabricantes de produtos de higiene femi
nina operam em vários ou mesmo na maior parte
dos países do EEE e que as marcas europeias
utilizadas por estes fabricantes são predominantes
em cada um destes países. Para além disso, invocou
a ausência de obstáculos legais ou pautais, a exis
tência de um elevado grau de normalização na
publicidade e acondicionamento, os baixos custos
de transporte, o abastecimento a nível europeu e
uma tendência crescente para os retalhistas proce
derem a aquisições pan-europeias.

Face aos elementos estruturais referidos e após
exame do clima concorrencial existente no mer

(73 )

Os tampões são fabricados de uma forma comple
tamente diferente, a partir de fibra de algodão
comprimida, enquanto os pensos são fabricados a
partir de «papel de celulose », um material prove
niente da madeira também utilizado no fabrico das

fraldas e dos produtos à base de papel para uso
doméstico. As tecnologias utilizadas, apesar de
relativamente pouco sofisticadas e pouco onerosas,
são distintas.

cado dos pensos higiénicos no EEE, a Comissão
concluiu, no entanto, que o mercado geográfico
relevante em que deve ser avaliado o poder de
mercado da Procter & Gamble após a concentra
ção é o mercado nacional. Diversos factores indi
cam que as partes na concentração podem e pode
rão determinar o seu comportamento concorrencial
na Alemanha e em Espanha sem sofrerem pressões
concorrenciais significativas do exterior. A questão
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de saber se a Áustria constitui igualmente um
mercado geográfico distinto no que se refere aos
pensos higiénicos pode ser deixada em aberto, na
medida em que a concentração não conduz à
criação de uma posição dominante neste país, tal

dos efectivos ) e entre 19 e 57 pontos (preços à
saída da fábrica ) (3).

( 80)

como referido infra .

(não obstante um rápido aumento dos preços nos
últimos anos a partir de um nível bastante baixo ).
Isto é particularmente verdade para os pensos
espessos, em que os produtos da P&G (Arbora ) ou
da Johnson & Johnson são mais de 50 pontos
mais baratos em Espanha do que na Alemanha e

A procura de pensos higiénicos por parte dos
consumidores apresenta características diferentes
em cada Estado-membro. Isto reflecte-se não ape
nas na diferente popularidade relativa entre Esta
dos-membros dos pensos em felação aos tampões,
mas também, é sobretudo, dentro da categoria dos
pensos higiénicos . Apesar de os pensos tradicionais
espessos e sem abas continuarem a ser os pensos

noutros Estados-membros. Mesmo para os pensos
ultrafinos, os preços diferem em mais de 25 pontos
entre a Espanha e outros países . Isto é igualmente
verdade para os preços à saída da fábrica e para os
preços líquidos efectivos. Os retalhistas espanhóis
contactados pela Comissão confirmaram que os
produtos ultrafinos Evax e Ausonia fornecidos
pelas duas empresas comuns participadas pela
P&G e por outras empresas são equivalentes aos

mais utilizados (cerca de 70% em volume nos
maiores Estados-membros), determinadas inova
ções, como os pensos ultrafinos e com abas, con
duziram à alteração das preferências das consumi

doras. Os pensos ultrafinos e com abas, por exem
plo, são mais utilizados pelas consumidoras france
sas e britânicas do que pelas consumidoras espa

Em Espanha e em Itália os preços à saída da
fábrica e os preços líquidos efectivos eram muito
inferiores aos de todos os outros Estados-membros

1 . Preferências dos consumidores
( 78 )
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pensos ultrafinos da Always .

( 81 )

Os preços dos pensos evoluíram a taxas considera
velmente diferentes na Alemanha e noutros Esta
dos-membros . De acordo com dados da Nielsen

nholas, italianas e mesmo alemãs . No domínio dos

pensos espessos e com abas regista-se exactamente
a tendência oposta . A percentagem de mulheres
que utiliza pensos ultrafinos sem abas é maior na
Alemanha do que em França e no Reino Unido.
Apesar de estas tendências de utilização não serem
suficientes, por si só, para identificar mercados
nacionais, devem constituir elementos a integrar no
contexto dos restantes aspectos a seguir apresenta

apresentados por uma empresa concorrente, entre
Janeiro-Abril de 1991 e Janeiro-Abril de 1993 os
preços médios dos pensos na Alemanha aumenta
ram 10,6% , enquanto entre Maio-Agosto de 1991
e Maio-Agosto de 1993 os preços médios dos
pensos aumentaram 24 % em França, 43 % no
Reino Unido e 45,5 % nos Países Baixos.

dos .

3. O lado da oferta
2 . Preços dos pensos higiénicos
(79 )

A Comissão investigou o nível dos preços à saída
da fábrica e os preços pagos pelos distribuidores
líquidos de todos os descontos e reduções (preços
líquidos efectivos) no que diz respeito aos pensos
em diferentes Estados-membros. Procedeu seguida
mente à indexação dos preços, considerando a
média 100. No caso da Procter & Gamble, a
diferença entre o preço indexado à saída da fábrica
mais alto e mais baixo em França, na Alemanha,
no Reino Unido, na Bélgica e nos Países Baixos era

( 82 )

Se é certo que os maiores fabricantes de pensos
higiénicos operam em diversos Estados-membros e
países da Associação Europeia de Comércio Livre
(AECL), não se pode deixar de considerar que
existem « mercados nacionais » para cada fabricante
e que as quotas de mercado variam consideravel
mente, mesmo entre países vizinhos.

( 83 )

As empresas fortemente implantadas no mercado
de países vizinhos da Alemanha (por exemplo, a
Kimberly Clark, que detém uma quota de [. . .] (4)
no mercado neerlandês, e a Mõlnlycke, que detém

de [. . .] (*) pontos. O mesmo valor no que diz
respeito aos preços líquidos efectivos era de
[. . .] (2) pontos. Verificavam-se, no entanto, diferen
ças bastante mais elevadas nos preços dos concor
rentes em função dos países . Relativamente a cada
empresa concorrente, a diferença entre o preço
mais alto e o preço mais baixo nestes países atingia
34 pontos para os pensos ultrafinos com abas (em
termos de preços líquidos efectivos) e até 52 pon
tos em termos de preços à saída da fábrica . As
diferenças máximas no que diz respeito aos pensos
espessos sem abas situavam-se entre 8 e 34 pontos
relativamente a diferentes fabricantes (preços líqui
(') Entre 10 e 20 .
(2) Entre 10 e 20 .

uma quota de mercado de [. . .] (5 ) na Dinamarca,
de [. . .] (6 ) em França e de [. . .] (7) nos Países
Baixos) não se encontram presentes na Alemanha
ou só detêm uma quota de mercado negligenciável.
Mesmo a Johnson & Johnson, o principal concor
rente da P&G na Alemanha após a concentração,
com [. . .] (8), detém uma quota de mercado signifi
(3 ) Os preços dos pensos variam muito em relação aos preços
dos tampões nos diferentes Estados-membros e isto indepen
dentemente dos seus níveis relativos de penetração.
(4 )
(5)
(6 )
( 7)
(8 )

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

25
60
15
30
10

e
e
e
e
e

30% .
65% .
20% .
35 % .
15% .

N? L 354/46

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

cativamente superior [. . .] ( J) na Áustria. Os forne

medida em que não era economicamente rentável
proceder a fornecimentos a partir de instalações de
produção situadas a grandes distâncias . A Procter
& Gamble confirmou que um fabricante precisa
que as suas instalações de produção, em termos de
localização, lhe permitam realizar custos de distri
buição razoáveis. Apresentou dados relativos aos
custos de transporte, que se situavam em [. . .] (2)
para as entregas em França a partir da Alemanha e
em I. . .] (3) no Reino Unido a partir da Alemanha,

cedores fortemente implantados em França (Kay
sersberg, Mölnlycke e Kimberly Clark) não estão
também presentes no mercado espanhol.
(84)

A P&G comercializa ela própria pensos higiénicos
e pensos de uso diário em treze países do EEE e,
através de empresas comuns, noutros três países:
Itália, Espanha e Portugal. A VPS vende a gama

completa de produtos de higiene feminina na Ale
manha, na Áustria, na Suíça, em Espanha e na

enquanto uma empresa concorrente apresentou

uma discriminação de custos que revela que os
custos de transporte para o Reino Unido, a Suécia
e a Itália representavam, respectivamente, [. . .] (*),
[. . .] (5) e [. . .] (6 ) dos seus preços de transferência
interempresas. A maior parte dos fabricantes abas
tece os seus clientes a partir de países vizinhos ou,
pelo menos, a partir de locais relativamente próxi

Itália. As instalações de produção da VPS encon
tram-se, no entanto, situadas na Alemanha, com

uma fábrica em Espanha. A P&G fabrica [. . .] dos
seus produtos destinados à Itália e a Espanha a
partir das suas instalações nestes - países. A fábrica
alemã da P&G situada em Crailsheim assegura o
abastecimento da Alemanha [. . .], da França [. . .],
do Reino Unido/Irlanda [. . .] e de outros países do
EEE (cerca de [. . .]).
( 85)

mos .

( 87)

Do limitado número de instalações de produção
dos grandes fabricantes pode concluir-se que, para
alguns deles, as economias de escala são mais
importantes que as economias a nível dos custos de
transporte. Por outro lado, o impacte dos custos de
transporte é, tal como acima referido, bastante
significativo, tendendo os maiores fabricantes apa
rentemente a abastecer os seus principais mercados
a partir de locais relativamente próximos.

( 88 )

A própria Procter & Gamble referiu que 90 % do
abastecimento do mercado alemão, por exemplo,
no que diz respeito aos pensos higiénicos, é assegu
rado por fabricantes alemães (VPS, Pelz, Hedwigst
hal) ou por fábricas alemãs de fornecedores inter
nacionais (P&G, J&J). A parte restante é coberta
por fornecimentos de produtos « brancos », parcial
mente importados. Para além destas, as importa
ções são mínimas, apesar de não existirem obstácu
los legais ou pautais. Em Espanha, os fabricantes
locais com instalações locais (incluindo a VPS )

Os outros principais fabricantes vendem, todos
eles, os seus produtos numa série de Estados do
EEE, mas possuem instalações de produção em
vários locais. A Johnson & 'Johnson, que é o mais
activo concorrente da P&G em termos-territoriais,

tem seis instalações de produção na Europa Oci
dental. A Mölnlycke, que opera principalmente em
França, nos Países Baixos, na Bélgica, no Reino
Unido, na Dinamarca e nos países nórdicos, tem
fábricas no Reino Unido, nos Países Baixos, em
França e na Noruega, apesar de em Janeiro de
1994, ter igualmente adquirido a empresa italiana
Soldaco (Nuvenia). A Kimberley Clark opera
essencialmente no Reino Unido, na Irlanda e nos

Países Baixos e abastece outros países, como a
França, a partir das suas fábricas situadas no
Reino Unido e nos Países Baixos. Assim, nenhum
dos concorrentes da Procter & Gamble abastece o

mercado a partir de instalações situadas num único
local e como, por outro lado, não têm instalações ^
de produção em cada um dos países do EEE,
parece existir uma relação de abastecimento de
carácter regional. De qualquer modo, uma mera
centralização de instalações de produção não seria,
por si só, incompatível com a existência de merca
dos nacionais separados.

(86)

A investigação da Comissão quanto ao destino dos
pensos produzidos em cada fábrica revelou que a
maior parte dos fabricantes, e em especial a Procter
& Gamble, decide da localização das suas instala
ções de produção de modo a evitar longos percur
sos de transporte, pelo menos no que diz respeito a
grandes volumes. Em especial, os mercados princi
pais, como a Alemanha, o Reino Unido, a França,
a Itália e a Espanha, são, assim, abastecidos a
partir de instalações situadas a uma distância rela
tivamente curta. Uma empresa concorrente expli
cou que, para entrar no mercado de um país do
EEE, havia adquirido uma empresa local na

(') Entre 30 e 35 % .
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abastecem mais de 80% do mercado, sendo a

parte restante de mercado abastecida por produtos
brancos.

4. Marcas

( 89)

A Procter & Gamble argumenta que as marcas
europeias são predominantes na Europa Ocidental
e que, mesmo quando os nomes variam, os fabri
cantes utilizam tecnologias transnacionais e emba
lagens multilingues. Os inquéritos da Comissão
não viriam a confirmar esta situação, em especial
na Alemanha e em Espanha . A existência de algu
mas «euromarcas » não impede automaticamente,
de qualquer modo, que o mercado seja essencial
mente nacional .

(2)
(3)
(4)
(5)

Entre
Entre
Entre
Entre

1 e 5% .
5 e 10 % .
10 e 15%
5 e 10 %.
(6) Entre 5 e 10 % .
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( 90)
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Nenhum dos fabricantes de pensos higiénicos uti
liza a mesma marca a nível da Europa Ocidental,
nem mesmo a P&G. O inquérito a seguir apresen

tência de uma grande variedade de marcas que
revela, por sua vez, que as estruturas concorren
ciais nos diferentes países continuam a diferir entre

tado relativo aos Estados-membros revela a exis

si.

Marcas de pensos nos Estados-membros (')
P&G

Alemanha

Always

VPS

Camélia

J&J

Kaysersberg

Kimberly Clark

Mölnlycke

Silhouettes
Serena

França

Always

Silhouettes

Vania

Kotex-

Nana

Freedom

Reino Unido

Always

Silhouettes
Vespre

Itália

Lines

Silhouettes

Espanha

Ausonia

Silhouettes

KotexSimplicity

Bodyform
Pennywise
Nuvenia

Evax

Países Baixos

Always

Bélgica

Always

Kotex

Vania

Libresse

Nana
Mimosept

Dinamarca

Always

Libresse

Portugal

Ausonia

Serena

Evax

Modess

Stayfree
Grécia

Always

Serena

Irlanda

Always

Vespre
Stayfree
Staydry

Nana

Kotex
Simplicity

(') Marcas com uma quota de mercado superior a 3% .

( 91 )

Como pode observar-se, as marcas podem ser
classificadas quer como europeias (Always e
Silhouette ) quer como essencialmente nacionais.
Algumas das marcas incluídas nesta última catego
ria podem estender-se a dois ou três países vizinhos
com laços estreitos entre si (por exemplo, a Vania
é vendida só em França e na Bélgica, a Ausonia e a
Evax são ambas vendidas unicamente em Espanha
e Portugal). Uma grande proporção de vendas na
Europa é efectivamente efectuada por marcas
importantes de carácter essencialmente nacional
(por exemplo, Lines e Nuvenia na Itália, Camélia
na Alemanha, Evax e Ausonia em Espanha). Uma
vez que marcas como a Serena e a Vespré (Johnson
& Johnson), a Kotex e a Freedom ( Kimberly
Clark) e a Libresse e a Nana (Mölnlycke) não
podem ou não podem ainda ser qualificadas como
marcas pan-europeias, pode dizer-se que as vendas
das actuais marcas europeias — essencialmente a
Always e a Silhouette — representaram, em 1993,
cerca de [. . .] (*) em valor e [. . .1 (2) em volume na

(') Entre 30 e 35% .

(2 ) Entre 15 e 20 % .

Europa Ocidental (com base nos dados relativos às
quotas de mercado da Nielsen apresentados pela
P&G e nos dados relativos às vendas da Johnson
& Johnson).

5. O lado da procura
( 92 )

O comércio retalhista alemão continua a apresen
tar características essencialmente nacionais .

As

condições comerciais dos retalhistas alemães dife
rem consideravelmente, por exemplo, das dos fran
ceses e italianos. As margens comerciais são muito
mais baixas na Alemanha do que, por exemplo, no
Reino Unido e o número de estabelecimentos reta

lhistas difere consideravelmente em função dos
Estados-membros ( somente 70 000 na Alemanha a
comparar com 100 000 ou mesmo mais em Itália e
em Espanha, apesar da população alemã ser clara
mente superior). Os produtos brancos na Alema

nha têm uma imagem de qualidade inferior e são
menos importantes em termos competitivos do que
noutros mercados, por exemplo no mercado britâ
nico, em que os produtos brancos estão muito
mais desenvolvidos e se situam, em termos de
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preços, próximos dos produtos de marca . Neste
sentido, as diferenças de preços entre os produtos
de marca e os produtos brancos são significativa
mente superiores na Alemanha. No caso da VPS, o
preço médio no estádio retalhista, com exclusão do
IVA, do seu produto de marca Camélia é de
[. . .] (*) marcos alemães a comparar com [. . .] (*)
marcos alemães — [• • •] (*) marcos alemães no que
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nacionais de pensos higiénicos. Estes obstáculos
(discutidos pormenorizadamente na apreciação)
indicam, por si só, que o mercado geográfico é
nacional.

Elevado nível de concentração

se refere às marcas do seu distribuidor.

(96 )

( 93 )

As compras são efectuadas principalmente numa
base nacional. Os retalhistas alemães, britânicos,
espanhóis e franceses declararam que os seus con
tratos com fabricantes multinacionais de produtos
de higiene íntima feminina, como a P&G, eram
negociados através de organizações de vendas

constitui um obstáculo à entrada no mercado. Este
facto aumenta os riscos associados a uma nova

entrada no sentido de uma reacção por parte dos

nacionais destes fabricantes e a nível nacional . A

fabricantes estabelecidos contra os novos candida

existência de organizações nacionais de vendas
deve-se, não apenas como a P&G alegou, a diferen
ças linguísticas entre os Estados do EEE, tal como
viria a ser confirmado pelos retalhistas contactados
pela Comissão. Os retalhistas alegaram não terem
nem conhecimento nem interesse pelos preços pra
ticados noutros países, argumentando que uma
tentativa por parte de um distribuidor francês para
proceder a aquisições à Procter & Gamble Ger
many teria como mero resultado que o remetessem
para a Procter & Gamble France. Se os maiores
grupos distribuidores em França, na Alemanha, em
Espanha e no Reino Unido não são capazes de o

tos, no sentido de defenderem a sua posição no
mercado e a sua rendibilidade . O mesmo acontece

relativamente ao mercado espanhol, em que a
Procter & Gamble detém, por si só, [. . .] (4) em
termos de valor e [. . .1 (5 ) em termos de volume.

Fidelidade à marca

( 97)

Os grupos de compras transnacionais, cuja impor
tância crescente foi acentuada pela P&G, parecem
não desempenhar um papel significativo a nível das
compras ou nas negociações das condições de
aquisição no que se refere aos produtos de higiene
íntima feminina . Para além disso, afigura-se que os
grandes fabricantes, com a Procter & Gamble,
podem em muitos casos contrariar tentativas desses
grupos no sentido de impor condições europeias.
Muitos destes grupos são, de qualquer modo,
simples associações de grandes grupos retalhistas
que desenvolvem ocasionalmente campanhas co
muns de promoção a nível europeu.

A existência de um nível relativamente elevado de

fidelidade à marca no sector dos pensos higiénicos
torna difícil persuadir as utilizadoras a mudarem
para um novo produto e dificulta a entrada no
mercado aos fabricantes. Em países como a Espa

fazer, não se pode esperar que grupos retalhistas
mais pequenos e mais fragmentados em Espanha e
noutros Estados do EEE possam fazê-lo. Só os
produtos brancos podem assim, em certa medida,
ser adquiridos no estrangeiro, por parte de cadeias
retalhistas que pretendem praticar preços muito
baixos. As cadeias retalhistas apõem depois a sua
própria marca nos produtos para os adaptarem às
preferências locais.
( 94)

O elevado nível de concentração do mercado ale
mão dos pensos, com três empresas — a Procter &
Gamble, a Johnson & Johnson e a VP Schickedanz
— com [. . .] (2) (em valor ) e [. . .] (3) (em volume),

nha e a Itália, a P&G entrou no mercado dos

pensos higiénicos através da aquisição de marcas
nacionais importantes, que foram posteriormente
mantidas, devido ao seu valor, nomeadamente em
termos de fidelidade dos consumidores.

Acesso à distribuição

( 98 )

O mercado dos pensos é um mercado maduro em
termos de número de marcas e de gama de produ

tos. Na Alemanha e na Áustria, o acesso às cadeias
retalhistas por parte de uma nova marca não é
impossível, tal como demonstrado pela introdução
da Always, mas exige um produto verdadeiramente
inovador e sofisticado, bem como esforços substan
ciais em matéria de publicidade e de promoção
( distribuição de amostras, etc.).
Custos fixos de publicidade

6. Barreiras à entrada no mercado

O estabelecimento de uma nova marca exige inves
timentos importantes em publicidade e promoção
no sentido de persuadir os clientes fiéis a uma

Para além das diferentes estruturas concorrenciais

Tais despesas constituem custos fixos que acrescem

que existem nos diversos Estados do EEE, existem
obstáculos significativos à entrada nos mercados

aos riscos de entrada .

(99 )

marca a deixarem de usar a sua marca habitual .

( 95 )

( ) A proporção entre os preços dos produtos de marca VPS e o
dos produtos brancos fabricados pela VPS varia entre 2:1 e
2,5:1 .

(2)
(3)
(4 )
(5)

Entre
Entre
Entre
Entre

80
60
80
65

e
e
e
e

85 % .
65 % .
85 % .
70% .
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Tentativas
mercado

anteriores

de

entrada

no

i lOO) As barreiras à entrada no mercado alemão podem
ser ilustradas em especial pelo insucesso de diversas
tentativas nos últimos anos de penetrar no mer
cado alemão de pensos higiénicos, não obstante o
sucesso do lançamento da Always devido ao ele
vado empenhamento e investimento da P&G neste
lançamento (ver apreciação ).
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Espanha, a Ausonia e a Evax, não estão presentes

em Itália, não se encontrando as principais marcas
italianas, como a Lines e a Nuvenia, também
presentes em Espanha . Apesar de não se poder
excluir a existência de um mercado França
-Benelux, as diferenças na estrutura do mercado e
as diferentes marcas presentes excluem a Alemanha
e a Espanha de tal mercado .

Avaliação do mercado geográfico rele
vante

Conclusão

( 101 ) Factores como a possibilidade de estabelecer preços
diferentes na Alemanha e em Espanha em relação
aos outros países do EEE, a fidelidade dos consu
midores à marca, o elevado nível de concentração e
os riscos de investimento associados à entrada no

mercado, constituem um conjunto de factores que
cria um importante obstáculo à entrada nos merca
dos alemão e espanhol. Isto seria confirmado quase
unanimamente pelos retalhistas e pelos fabricantes
consultados pela Comissão. Os diferenciais de pre
ços entre a Alemanha e outros países, a importân
cia da marca Camélia, as compras nacionais efec
tuadas pelos retalhistas (mesmo por grandes
cadeias ) e o insucesso das tentativas de entrada no
mercado constituem elementos que vêm demons
trar que a Alemanha constitui um mercado nacio

nal . Do mesmo modo, a Espanha caracteriza-se por
posições combinadas muito fortes da Ausonia e da
Evax, fabricados pela Arbora e pela Ausonia,
ambas controladas pela Procter & Gamble. A
Espanha apresenta assim o mais elevado grau de
concentração no EEE no que se refere aos pensos
higiénicos. As marcas existentes, em especial as
acima referidas, são marcas nacionais; a Always
não foi introduzida em Espanha. Para além disso o
sector retalhista espanhol é ainda um sector acen
tuadamente fragmentado em comparação com a
Alemanha .

( 102 ) A P&G argumentou subsequentemente que os
mercados geográficos relevantes eram mercados
regionais. Identificava três mercados regionais
deste tipo: os países nórdicos, outros países do
Norte da Europa (Benelux, Alemanha, França,
Reino Unido e Irlanda), e o Sul da Europa. Apesar
de se poder considerar que estes grupos de países
apresentam um certo número de características
comuns (tal como o rácio de penetração), existem
diferenças significativas a nível da estrutura de
fornecimento no seu âmbito. Em especial, os maio
res fabricantes podem estar ausentes ou deter quo
tas de mercado radicalmente diferentes em países
que são vizinhos. A Kimberly Clark e a Mõlnlycke
não estão presentes no mercado alemão mas têm
quotas consideráveis nos países vizinhos. A VPS,
líder do mercado alemão até 1993 , não se encontra
presente em França, no Benelux ou no Reino
Unido, enquanto os mercados belga e francês se
caracterizam pela presença de marcas importantes
que não são fornecidas nos países vizinhos (Vania
e Nana ). Do mesmo modo, as maiores marcas em

( 103 ) A P&G argumenta que o mercado geográfico rele
vante é já a Europa Ocidental. Refere, em especial,
a presença de grandes fabricantes transnacionais
no sector dos pensos higiénicos em toda a Europa
Ocidental e a importância crescente das marcas
europeias. A própria P&G parece seguir uma estra
tégia europeia com a Always e, à luz dos resultados
do seu inquérito, a Comissão reconhece existirem
algumas indicações no sentido de uma evolução
para um mercado europeu. Um fabricante pelo
menos que não a P&G está a tentar harmonizar os
nomes das marcas nacionais ou regionais,
enquanto outros utilizam embalagens com rótulos
multilingues. Para além disso, a evolução a nível do
comércio retalhista, tais como aquisições transfron
teiras e a criação de agrupamentos transnacionais
formais e informais de retalhistas sugerem uma
primeira tentativa no sentido da integração e da
europeização do comércio retalhista no EEE. Os
custos de transporte relativamente reduzidos e a
centralização das unidades de produção vêm
apoiar este ponto de vista.

( 104) Isto não quer dizer, no entanto, que actualmente
os mercados espanhol e alemão não sejam ainda
mercados nacionais. Por outro lado, a realização
do mercado comum neste sector não se concretiza

rá num futuro próximo (por exemplo, três anos).
Num mercado sensível em que existe fidelidade às
marcas tal como este, os fabricantes não podem
passar para uma marca europeia demasiado rapi
damente sem perder vendas. O calendário de uma
eventual europeização do mercado ultrapassa a
perspectiva relevante a estabelecer pela Comissão
nos termos do Regulamento das concentrações e a
assunção de que os mercados se tornarão efectiva
mente europeus no final deste período não pode, à
luz dos factos, ser considerada como absoluta
mente segura . O facto de, a longo prazo, o mer
cado dos pensos higiénicos se dever tornar um
mercado europeu não pode, assim, ser tido em
consideração neste momento.

C. Apreciação

Panorâmica do mercado dos pensos higiénicos

( 105) O mercado dos pensos higiénicos registou um
crescimento inferior a 5 % em volume nos últimos

anos na Europa. Com um crescimento da popula
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ção relativamente estagnado, o aumento da pro
cura deve-se essencialmente à utilização de um
maior número de unidades de produto por período

P&G se tornará o novo líder de mercado, com
[. . .] (5). Em Espanha, a Johnson & Johnson tem
apenas uma quota mínima ( 1% ) do mercado dos

por parte das mulheres. Em termos de valor, o

pensos, apesar de a sua posição ser mais forte no
que se refere a outros produtos de higiene íntima
feminina. A sua gama de produtos de pensos inclui
pensos ultrafinos e com elevado grau de absorção
similares aos pensos ultra da Always e que foram
lançados ao mesmo tempo e igualmente com pre
ços mais elevados.

mercado

cresceu

muito

desde

1991 /1992 .

De

acordo com os dados da Nielsen ajustados apre
sentados pela P&G, o mercado dos pensos dá
Europa Ocidental cresceu 9% e 16 % durante os
últimos dois anos, enquanto os mesmos dados
relativos à Alemanha revelam aumentos de 32 % e

21 % em termos de valor. O mercado dos pensos
da Europa Ocidental foi avaliado em mais de 1,5
milhões de ecus por ano em Junho de 1993,
enquanto o mercado alemão era avaliado em 269
milhões de ecus por ano. Este aumento de valor
deve-se à introdução, no início da década de 90, de
produtos novos e sofisticados, por exemplo, mais
finos, consideravelmente mais absorventes, com
« abas » (faixas adesivas laterais para fixação) e de
forma anatómica. Estes produtos inovadores foram
e são ainda susceptíveis de determinar uma vanta
gem considerável relativamente aos produtos mais
tradicionais .

( 108 ) A Mölnlycke, proprietária da Peaudouce de Fran
ça, é o segundo maior fabricante de pensos, fabri
cando igualmente tampões e pensos de uso diário.
E integralmente propriedade da Svenska Cellulosa
AB, uma empresa sueca. A sua principal área
geográfica de intervenção é a Escandinávia, em que
detém uma quota de mercado regional superior a
50% no que diz respeito aos pensos (superior a
90% na Noruega), detendo igualmente quotas
significativas no Reino Unido, França, Países Bai
xos e Bélgica. Não se encontra presente na Alema

nha, Irlanda, Espanha, Portugal e Áustria e acabou
de comprar uma empresa na Itália que comercia
liza a marca Nuvénia .

Fabricantes

( 106) Os maiores operadores no mercado dos pensos no
EEE são a P&G, que fabrica pensos e pensos de
uso diário, e a J&J, a Mölnlycke e a Kimberly
Clark, que fabricam, todas elas, pensos, pensos de
uso diário e tampões. A P&G está presente em
todos os países EEE e na Suíça, apesar de a sua
presença em Espanha, Portugal e Itália ser assegu
rada através de empresas comuns com empresas
locais. A J&J encontra-se igualmente presente em
todos os Estados EEE, à excepção da Dinamarca,
apesar de nem sempre cobrir os três produtos. As
actividades da Mölnlycke encontram-se centradas
nos países nórdicos, em França, no Reino Unido,
no Benelux e na Grécia, enquanto as da Kimberly
Clark se centram em França, no Reino Unido, no
Benelux, na Irlanda e, de forma marginal, na
Alemanha .

( 107) A Johnson & Johnson faz parte de uma sociedade
de produtos de cuidados pessoais e de beleza de

dimensão mundial. É o segundo maior fabricante

presente na Áustria e em Espanha e detém apenas
uma quota de 0,9 % do mercado alemão. Fabrica
igualmente tampões e pensos de uso diário. A
Kimberly Clark não comercializa um produto
ultrafino na Europa.
( 110) Outros concorrentes na Alemanha são a Pelz e a
Hedwigsthal, ambas com quotas de mercado clara
mente inferiores a 5% . A Aldi, uma cadeia reta

lhista de desconto, vende um produto branco que
detém quotas de [. . .] (6 ) em valor e [. . .] (7) em
volume do mercado alemão dos pensos, de acordo
com uma estimativa da P&G.

( 111 ) A Kaysersberg desenvolve as suas actividades nos
sectores do papel para uso doméstico e do papel

de pensos depois da P&G na Europa Ocidental,

higiénico. No âmbito dos produtos de higiene

pensos de uso diário na Europa Ocidental, com
cerca de [. . .] (2) e o segundo maior produtor de
tampões depois da Tambrands, com [. . .] (3 ). Na

que vende sob a marca Vania, principalmente em
França e na Bélgica. Desde Fevereiro de 1990, a
Kaysersberg é uma filial a 100 % de uma empresa
gestora de participações sociais neerlandesa deno
minada Jamont NV, propriedade conjunta da
James River Corporation e da Cragnotti and Part
ners. A Kaysersberg opera em França no sector da
higiene íntima feminina e da protecção para adul
tos incontinentes através de duas empresas: a
Vania Expansion, no que diz respeito às cadeias
retalhistas, e a Polive, no que diz respeito às

com cerca de [. . .] (*). É o maior fabricante de

Alemanha, a Johnson & Johnson é o terceiro
maior fabricante de pensos, a seguir à P&G e à
VPS, bem como o maior fabricante de tampões na

Alemanha, com cerca de 80 % . Na Áustria, é o

maior fabricante de pensos com uma quota de
mercado de [. . .] (4) em termos de valor, mas da
concentração entre a VPS e a P&G resultará que a
H
(2)
(3)
(4)

( 109) A Kimberly Clark é um dos líderes do mercado dos
EUA no que diz respeito aos pensos, mas só detém
quotas de mercado significativas no Reino Unido,
Irlanda, França e Países Baixos, não se encontra

Entre
Entre
Entre
Entre

10
35
35
30

e
e
e
e

15% .
40% .
40% .
35 % .

íntima feminina, produz apenas pensos higiénicos

(5) Entre 35 e 40 % .
(6) Entre 5 e 10 % .
(7) Entre 15 e 20 % .
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produtos concorrentes, quer como resultado de
uma inovação do produto, da publicidade, da

farmácias. Estas duas empresas são propriedade
50/50 da Kaysersberg SA e da Johnson & Johnson,
mas são controladas apenas pela Kaysersberg.

marca ou da comercialização, constitui uma impor
tante indicação do poder relativo de mercado da
empresa face aos seus concorrentes. Esta capaci
dade reflecte-se nas quotas de mercado em valor
mas não nas quotas de mercado em volume.

Quotas de mercado
( 112) Na apreciação das quotas de mercado das partes, a
Comissão considera mais apropriado avaliar as
quotas de mercado em termos de valor. As partes,
no entanto, argumentaram que seria mais ade
quado apreciar as quotas de mercado em termos de
volume devido ao facto de a diferença de preços
entre diversos pensos não decorrer do facto de
poderem ser utilizados mais tempo ou de poder ser

( 116 ) Para além disso, num sector em que predominam
os produtos de marca objecto de importantes cam
panhas de promoção, as quotas em valor consti
tuem uma indicação aproximativa dos recursos
financeiros de que um fabricante dispõe para rein
vestir na sua marca, em especial através da publici

utilizado um menor número de unidades, mas

dade .

simplesmente do facto de os pensos mais caros
serem os mais confortáveis ou apresentam os
melhores resultados de utilização . Assim, o número
de unidades utilizadas pelo consumidor constitui
uma boa indicação do ascendente do fabricante
face a esse consumidor em termos de compras
futuras. Se isto pode acontecer quando preços mais
elevados não reflectem uma maior qualidade, é o
caso do mercado dos pensos.

( 117) Por estas razões, a Comissão considera que as

( 113 ) Os produtos de higiene feminina, e mais especial
mente os pensos, são produtos heterogéneos, que

( 118 ) As quotas de mercado a seguir apresentadas foram
fornecidas pela P&G e são expressas simultanea

se diferenciam em função da dimensão, do grau de
absorção ( mini, normal, super ou noite ) e das
características especiais acima descritas. Estas dife
renças, que determinam o interesse do consumidor
pelo produto, reflectem-se no seu preço e, conse
quentemente, nas quotas de mercado em termos de

quotas de mercado em valor reflectem melhor a
força de mercado real das empresas neste mercado
do que as quotas em volume [ver igualmente as
.

Decisões 92/553/CEE no processo Nestlé/Perrier,
considerando 40, e 93/252/CEE (*) no processo
Warner Lambert/Gillette, considerando 22] .

mente em volume e em valor . Os dados baseiam-se

nos dados da Nielsen e foram ajustados pela P&G
no sentido de incluírem os sectores não cobertos

pela Nielsen (2). Os dados constantes do quadro a
seguir apresentado referem-se aos três mercados
nacionais em que ocorrerão aumentos significativos
da quota de mercado da P&G na sequência da

valor .

( 114 ) No caso dos pensos, os produtos de marca sofisti
cados custam 50 a 100 % mais do que as marcas
secundárias ou os produtos brancos. Os pensos
mais caros são os pensos tecnicamente sofisticados
e de tipo ultra que constituem o sector em cresci
mento no mercado no seu conjunto . A força de
uma empresa neste sector em crescimento, que se
reflecte na sua quota de mercado em termos de
valor, constitui uma importante indicação da sua

operação.
í 1 ) JO n? L 116 de 12. 5 . 1993 , p. 27.
(2) A Nielsen não cobre alguns importantes estabelecimentos
retalhistas (estima o seu factor de cobertura na Alemanha em
76% ). A P&G presumiu assim que as quotas de mercado
relativas dos fornecedores dos estabelecimentos da Nielsen

são idênticas às do mercado no seu conjunto, excepto no que
diz respeito à Aldi, que só vende produtos brancos. Para
além disso, na medida em que os concorrentes da P&G
fabricam produtos brancos estes encontram-se incluídos em
« outros» nos dados da Nielsen. A J&J e a P&G não
fabricam produtos brancos no sector da protecção íntima

posição competitiva.

( 115 ) A capacidade de um fabricante impor um preço
mais elevado para os seus produtos do que o dos

feminina.

( 119 ) Mercados nacionais: Quotas de mercado dos pensos higiénicos — 1993 O
Alemanha

Áustria

Espanha

Valor 1993

Volume 1993

Valor 1993

Volume 1993

Valor 1993

Volume 1993

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

P&G

35-40

20-25

75-80

65-70

20-25

15-20

VPS Camélia

20-25

20-25

1-5

1-5

10-15

10-15

P&G + Camélia

60-65

40-45

80-85

65-70

35-40

30-35

5-10

10-15

0

<1

1-5

1-5

Outras marcas da VPS

( ) O valor exacto das quotas de mercado é suprimido por motivos de sigilo comercial .
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Valor 1993

Volume 1993

Valor 1993

Volume 1993

Valor 1993

Volume 1993

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

10-15

5-10

1-5

<1

30-35

20-25

—

Mölnlycke

—

—

—

—

—

Kimberly Clark

<1

<1

—

—

—

—

Rauscher

—

—

—

—

15-20

25-30

10-15

20-25

10-15

15-20

5-10

1-5

5-10

10-15

5-10

10-15

1-5

Marcas privadas
Outros

10-15

Fonte: Dados da AC. Nielsen ajustados pela P&G.

Alemanha
Valor
%

Volume

Julho 1991/Junho 1992

45-50

30-35

Julho 1992/Junho .1993

55-60

35-40

Janeiro 1993/Dezembro 1993

60-65

40-45

Novembro 1993/
/Dezembro 1993

60-65

40-45

Alemanha

( 120) A operação ocasionará um aumento das quotas
nos mercados nacionais nos quatro mercados em
que a VPS se encontra presente. Mesmo tendo em
conta a alienação proposta pela Procter & Gamble,
a sua quota de mercado depois da concentração
atingiria [..-li 1 ) em valor ([...] (2) em volume) do
mercado alemão. Sem qualquer alienação das acti
vidades « não Camélia », estas quotas seriam de
[. . .] (3) (valor) e [. . .] (4) (volume). O principal

%

concorrente directo da entidade resultante da con

centração seria a Johnson & Johnson com [. . .] ( 5 ).
A quota de mercado da Aldi, através das suas
vendas de produtos brancos, é estimada pela P&G
em [. . .1 (6 ), enquanto fabricantes mais pequenos,
como a Pelz e a Hedwigsthal, detêm em conjunto
[. . .] (7) (as suas quotas individuais não são regista
das pela Nielsen). A Kimberly Clark tem apenas
[. . .] (8) do mercado alemão dos pensos.

( 121 ) A quota de mercado da Procter & Gamble conti
nua a aumentar, apesar de a taxa de aumento ter
recentemente abrandado um pouco na Alemanha .
No ano que terminou em Junho de 1992, depois
do lançamento da Always na Alemanha, a P&G
conseguiu uma quota de [. . .] (9) (em valor) que
aumentou para [. . .] ( 10) no ano que terminou em
Junho de 1993 e para [. . .] ( n ) no ano que termi

Espanha e Itália
( 122 )

Em Espanha, a já forte posição da P&G, através
das suas empresas comuns, Arbora e Fater, com
[. . .] ( 13) em termos de valor ([. . .] ( 14) em termos
de volume), aumentará ainda [. . .] ( 15). A quota da
Johnson & Johnson é apenas de [. . .] ( 16) em valor
([...] ( 17) em volume), consistindo o essencial das
vendas restantes no mercado em produtos brancos
e marcas de outros pequenos fabricantes.

( 123 )

Em Itália, a operação proporcionará à P&G, atra
vés da sua empresa comum com a Finaf que
actualmente tem uma quota de [. . .] ( 18 ) ([. . .] ( 19))
no mercado italiano, um aumento da quota de
mercado de apenas [. , .] (20).

nou em Dezembro de 1993 . A marca Camélia da

VPS, tal como outras marcas, sofreu perdas consi
deráveis em termos de quota de mercado neste
período, pelo que a quota de mercado combinada
da P&G e da Camélia aumentou mais lentamente,
apesar de ter registado um aumento constante ( 12 ).

Áu stria

(124) Na Áustria, a VP Camélia acrescentará [. . .] (21 ) à
quota de mercado actual da P&G de [. . .] (22),
proporcionando à entidade resultante da concen

( 1 ) Entre 60 e 65 % .

(2)
( 3)
(4)
(5)
(é)
( 7)
(8)
O
(,0)
(")

Entre 40 e 45 % .
Entre 65 e 70 % .
Entre 50 e 55 % .
Entre 10 e 15% .
Entre 5 e 10% .
Entre 5 e 10% .
Menos de 1 % .
Entre 15 e 20 % .
Entre 25 e 30 % .
Entre 35 e 40% .-

(12) O valor exacto das quotas de mercado é suprimido por
motivos de sigilo comercial.

( 13 )
( 14)
( ,s )
( 16 )
( ,7)
( 18 )
( 19)
(20)
(21 )

Entre 75 e 80 % .
Entre 65 e 70 % .
Entre 1 e 5% .
Entre 1 e 5% .
Menos de 1 % .
Entre 70 e 75% .
Entre 65 e 70% .
Menos de 1 % .
Entre 10 e 15% .

í22 } Entre 20 e 25 % .
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tração uma quota total de [. . .] ( ! ) (em valor) e de
[. . .] (2) (em volume). O concorrente mais directo é
a Johnson & Johnson com [. . .] (3 ) ([...] (4) em
volume), seguida por um fabricante local, a Raus
cher, com [. . .] (5 ) ([...] ( 6 )).
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efectivo de fidelidade à marca Always, mais de
metade das utilizadoras de pensos usava de forma
exclusiva ou quase pensos Always.
( 128 ) Um tal nível de fidelidade à marca reflecte as

consequências de más experiências, a força do
hábito e o desejo de poder contar com um produto
de confiança numa área tão íntima .
Barreiras à entrada
Fidelidade à marca

( 125 ) Se o método de protecção menstrual escolhido
falhar, as consequências para as mulheres são
desagradáveis de um ponto de vista físico e social
mente embaraçantes . As mulheres parecem dar
grande importância à segurança e fiabilidade de
um produto. Têm assim relutância em experimen
tar um novo produto. A maior parte das mulheres
revela um elevado grau de fidelidade, não apenas
relativamente ao método escolhido, mas também a
uma determinada marca de produto. Têm uma

marca em mente quando fazem as suas compras:
como um retalhista britânico referiu, « as clientes
sabem o que querem ».

( 129) Para além disso, algumas mulheres diferenciam
diferentes tipos de pensos para diferentes finalida
des e compram uma marca de pensos ultra e outra

marca de pensos maxi/noite. Estas mulheres podem
ser totalmente fiéis a duas marcas, mas constarão
das estatísticas como « desleais ».

( 130 ) Este factor de fidelidade à marca funciona como

uma barreira à entrada uma vez que, num mercado
que regista um crescimento inferior a 5 % em
volume por ano, qualquer novo candidato deve
conquistar quota de mercado a uma empresa já
presente no mercado. Para o fazer, o candidato
deve convencer as mulheres não somente a experi
mentarem o seu produto, mas igualmente a passa
rem a comprá-lo de forma regular abandonando a
sua marca habitual .

( 126 ) A Comissão examinou um certo número de estu

dos de mercado que revelam um elevado grau de
fidelidade a uma marca:

— os dados fornecidos por um concorrente e
preparados pela GfK revelam que, em 1993, do
volume total de vendas da Always na Alema
nha, 49 % foi vendido a mulheres que são
totalmente fiéis à Always no que diz respeito às
suas compras de pensos durante um período de
um ano ,

— um estudo preparado pela Dymparez em 1993
sobre o mercado espanhol concluiu que a
importância das marcas e da fidelidade à marca
estava a aumentar e que 54% das consumido
ras compram sempre a mesma marca,

— um estudo realizado pela Infratest Burke em
Itália para um concorrente da P&G, em Março
de 1994, revela que 89% das mulheres inquiri
das concordaram com a declaração « uso a
mesma marca de produto há muito tempo ».
( 127) Os dados da própria P&G relativos à Alemanha

Insensibilidade aos preços
( 131 ) Quando o Always Ultra e outros pensos inovado
res, como os Silhouettes da J&J, foram lançados,
eram consideravelmente mais caros do que os
pensos tradicionais . Apesar de serem inovadores e
oferecerem melhores resultados, a amplitude da
diferença de preços pode ser considerada uma
indicação do baixo nível de sensibilidade aos pre
ços no que se refere a estes produtos, tal como a
grande diversidade de preços na Alemanha que
variam entre 0,052 ecu e 0,181 ecu por unidade,
isto é, os pensos mais caros custam três vezes mais
que os mais baratos. Os estudos de mercado reve
lam que o preço não constitui um factor decisivo
para a maioria das mulheres na escolha dos pen
sos :

— 48 % das utilizadoras duais inquiridas na Ale
manha para um concorrente da P&G referiram
que continuariam a comprar a sua marca de
pensos preferida, mesmo se o seu preço aumen
tasse 10 % , e mesmo se existissem pensos de
outras marcas no estabelecimento comercial,

revelam que [. . .] dos consumidores de pensos
Always tinham sido totalmente fiéis à marca
durante um ano. Para além disso, outros [. . .]
compravam pensos Always em 67-99% das suas
compras. Assim, no que diz respeito ao nível
(') Entre 35 e 40 % .

(2)
(3 )
(4)
(s )

Entre
Entre
Entre
Entre

30
30
20
15

e
e
e
e

35 % .
35% .
25% .
20% .

<6 ) Entre 25 e 30 % .

— 64 % das mulheres inquiridas num estudo reali
zado pela Infratest Burke em Itália referiram
que comprariam a sua marca independente
mente do preço. Muito mais importantes são
factores como o conforto, o grau de absorção e
a fiabilidade,

— praticamente todos os retalhistas contactados
declararam que a maioria das mulheres não
muda de marca por razões de preço. Mais
precisamente, os retalhistas contactados consi
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deram ser necessária uma diferença de preço de
pelo menos 10-20% para que uma mulher
considere a hipótese de mudar de marca, e
mesmo assim que isto seria pouco provável.

Inovação

( 132) O mercado encontra-se já bem desenvolvido com
diversas marcas conhecidas e implantadas e com
uma ampla gama de variantes de produto. Dada a
elevada fidelidade a um determinado método de

protecção e a significativa fidelidade à marca no
domínio dos pensos higiénicos tal como acima
referido, a entrada no mercado parece ser extrema
mente difícil sem um produto considerado pela
consumidora como genuinamente inovador em
vários aspectos. Diferenças marginais ou uma
ligeira superioridade de uma nova marca podem
não ser suficientes, por si só, para ultrapassar a
fidelidade das consumidoras a marcas implantadas.
O Always da P&G constitui um produto inovador
em muitos aspectos que pôde penetrar rapidamente

no mercado. É difícil prever novos desenvolvimen

tos de produto de importância equivalente por
parte de um concorrente num futuro próximo. Em
especial, os novos candidatos que não são ainda
fabricantes de pensos noutros mercados geográfi
cos teriam dificuldade em desenvolver um produto
de ponta, pelo que se encontrariam em desvanta
gem em qualquer tentativa de entrada no mer
cado.

( 133 ) Para além disso, o facto de ser a primeira empresa
a lançar uma nova geração de produtos parece
conferir-lhe uma vantagem considerável, permi
tindo-lhe conquistar uma posição no mercado que
será extremamente difícil de atacar, mesmo com
um produto melhorado. A primeira empresa a
oferecer algo de novo tem mais possibilidades de
persuadir as mulheres a mudarem para o seu novo
produto na medida em que oferecem melhores
resultados, mas será muito mais difícil para as
empresas que subsequentemente apresentem produ
tos similares ganharem clientela. As mulheres à
partida interessadas pelo novo produto começaram

já a utilizar o produto apresentado pela primeira
empresa, enquanto as mulheres que não mudaram
estão de qualquer modo pouco interessadas em
fazê-lo. Na Dinamarca, nos Países Baixos e na

Suécia, em que a Mõlnlycke foi a primeira a lançar
um produto ultra, a Procter & Gamble, mesmo
com um produto superior, teve dificuldades em
repetir os aumentos em termos de quota de mer
cado que realizou noutros países.

Dificuldades de uma estratégia de en
trada com base em baixos preços
( 134) A concorrência neste mercado baseia-se largamente

na publicidade, nos resultados e na imagem. Uma
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" vez que as consumidoras são, como acima expli
cado, relativamente insensíveis aos preços, uma
estratégia de entrada baseada em custos de promo
ção reduzidos e baixos preços, exclusivamente
orientada para a oferta de produtos mais baratos
que os dos concorrentes, tem assim menores pro
babilidades de êxito. Na medida em que cria
procura e determina as vendas, a publicidade cons
titui um factor importante para induzir os distri
buidores a armazenarem um novo produto. Uma
estratégia de baixos preços, no entanto, não gerará
a contrapartida necessária para financiar tal publi
cidade ou para pagar elevadas comissões de vendas
aos distribuidores para os encorajar a armazenar
uma marca objecto de promoção limitada.

Acesso aò comércio retalhista

( 135 ) Devido à crescente concentração do sector reta
lhista, em especial no Norte da Europa, a entrada
de novas marcas está a tornar-se cada vez mais

difícil. Em vez de dez ou mais importantes distri
buidores que asseguram a presença da sua marca
nos supermercados, os fabricantes só podem aceder
à distribuição através de cinco ou seis clientes
-chave se pretendem alcançar uma posição viável.
Para além disso, existem certos indícios de uma
tendência esporádica para os distribuidores racio
nalizarem o número de marcas que armazenam a
fim de concentrar o seu poder de compra e obter
descontos de quantidade mais elevados. Apesar de
à concentração do comércio retalhista ser actual
mente bastante mais reduzida no Sul da Europa,
começa a registar igualmente esta tendência.

Publicidade e promoção
( 136) O lançamento da Always pela P&G na Europa foi
acompanhado pelo que outras empresas do sector
consideraram como uma campanha de fíromoção
sem precedentes, incluindo simultaneamente a dis
tribuição de amostras aos consumidores e a publi
cidade nos meios de comunicação social.
( 137) No que diz respeito a produtos de consumo de
marca, a publicidade constitui um factor-chave na
criação da procura. Constitui uma forma de os
fabricantes reduzirem a elasticidade da procura ou
a sensibilidade dos consumidores aos preços, no
que diz respeito ao seu produto. Se tiver êxito, a
publicidade dá origem a um «ciclo virtuoso» para
o fabricante uma vez que o maior volume de
negócios gerado lhe permite continuar a financiar a
publicidade que, por sua vez, dará origem a mais
vendas. Uma vez que o contrário é igualmente
verdadeiro, um «ciclo vicioso » de vendas baixas
que reduza a capacidade de o fabricante financiar
publicidade vem reforçar a posição de mercado das
empresas mais fortes e enfraquecer a posição das
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empresas mais fracas. A concorrência no mercado
dos pensos de marca baseia-se assim tanto na
publicidade como nos preços. Do mesmo modo
que em mercados mais sensíveis aos preços, a
competitividade de uma empresa depende da eficá
cia do seu funcionamento e de economias de escala

que permitirão manter os custos a baixos níveis, o
objectivo não é o de reduzir os preços mas obter
liquidez para promover os seus produtos. Deve ser
estabelecida uma distinção entre as despesas de
publicidade e promoção destinadas a encorajar as
mulheres a experimentarem o produto de uma
empresa recém-chegada ao mercado e as destinadas
a apoiar uma marca já implantada .

mente nesses [...]. Para além disso, amostras das
[. . .] dimensões tipo do novo penso foram envia
das a [. . .] das famílias.
( 140 ) No lançamento do Always ultrafino nos vários
países de Espaço Económico Europeu a título
individual, a P&G investiu as seguintes somas em
publicidade, distribuição de amostras, promoção
comercial e comissões para os retalhistas:

Ano de lançamento

( 138 ) Em termos de entrada no mercado, é evidente que
tal entrada deve ser suficientemente decisiva e

País

Despesas
(em milhões
de ecus )

Fevereiro 1992/

Reino Unido +

/Janeiro 1993

Irlanda

[. . .]

Novembro 1991 /

eficaz para permitir entrar no « ciclo virtuoso » de
aumento das quotas de mercado e de despesas de
publicidade, e tudo isto rapidamente. Caso contrá

/Outubro 1992

França

[. . .]

Julho 1991/Junho 1992

Alemanha

[. . .]

rio, os custos fixos de entrada serão drasticamente

Julho 1990/Junho 1991

Bélgica +
Luxemburgo

[. . .]

Maio 1992/Abril 1993

Países Baixos

[. . .]

Agosto 1992/Julho 1993

Áustria

[. . .]

aumentados . A tentativa de entrada no mercado

alemão da Kimberly Clark constitui um bom
exemplo desta situação: após um fracasso inicial
em obter uma distribuição e uma quota de mer
cado suficientes, a Kimberly Clark parece ter dei
xado de financiar a promoção da sua marca de que
resultou uma diminuição rápida das vendas para
níveis negligenciáveis. Um novo candidato não só
deve investir em publicidade para encorajar as
mulheres a experimentarem o seu novo produto,
como devem continuar a fazê-lo para manterem a
posição conquistada, através de publicidade de
apoio à marca.
( 139 ) A P&G parece estar consciente destes factores e no
seu plano de lançamento da Always na Bélgica
referia que realizou «
uma grande campanha
de sensibilização da marca durante o lançamento
[através de despesas] avultadas nos meios
de comunicação social durante os primeiros
[. . .] (') a um nível [. . .] (2) ao total das despesas
anuais de publicidade do segmento dos pensos »,
isto é, a um nível [. . .] (3 ) vezes superior às despe
sas de todos os outros fabricantes conjunta
(') Período de tempo.
(2 ) Múltiplo.
(3 ) Múltiplo.

( 141 ) A Comissão aceita que estes dados correspondem
ao lançamento de um produto inovador em merca
dos nacionais em que a P&G não se encontrava
presente ( apesar de se encontrar já presente na
Europa através das suas empresas comuns espa
nhola, portuguesa e italiana ). No entanto, o
volume destas despesas ultrapassa largamente o
dos seus concorrentes quando lançaram os seus
novos produtos ultrafinos . Por exemplo, enquanto
a Procter & Gamble despendeu [. . .] milhões de
marcos alemães no lançamento dos pensos ultra na
Alemanha, a Johnson & Johnson despendeu menos
de [. . .] deste montante. O lançamento da Mõln
lycke correspondeu, em França e no Reino Unido,
a menos de [. . .] das despesas da Procter &
Gamble .

( 142 ) A P&G continuou a gastar muito mais do que os
seus concorrentes em todos os tipos de promoção
nos anos que se seguiram ao lançamento da
Always. Os seus concorrentes responderam através
de um aumento do apoio às suas marcas no
sentido de defenderem a sua quota de mercado,
como consta do quadro a seguir apresentado :

( 143 ) Aumento das despesas de publicidade e promoção dos pensos em percentagem
1992/1991

Empresa

Reino

Unido

França

Bélgica

Johnson
& Johnson

+ 63 %

—

—

Kaysersberg

—

+ 61 %

inalterado

1993/1992

Países
Baixos

Reino

Unido

França

Bélgica

Países
Baixos

inalterado

- 8%

—

—

+ 56 %

—

—

inalte-

- 18%

—

rado
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1993/1992

1992/1991

Empresa

Mölnlycke

Unido

França

Bélgica

Países
Baixos

Reino
Unido

França

Bélgica

Países
Baixos

+ 18%

- 17 %

inalte-

+ 21%

+ 38 %

+ 87 %

+ 118 %

+ 35 %

+ 8%

- 23 %

+ 7,7 %

—

inalte

Reino

rado

Kimberly-Clark

+ 77 %

inalte-

—

rado

( 144) A Procter & Gamble referiu dados da DMB&B
reveladores de que, entre 1989/1990 e 1992/1993 ,

a publicidade enquanto percentagem das vendas
totais de produtos de higiene feminina na Alema
nha aumentaram de [. . .] ( x ) para [. . .] (2). Estes
dados devem ser comparados a um aumento de
[. . .] (3) para [. . .] (4) no sector das fraldas e de
[. . .] (5) para [. . .] (6) no que se refere aos detergen
tes durante o mesmo período. Apesar de o rácio
global das vendas no mercado e as despesas em
publicidade poder não se afastar muito do de
outros produtos de consumo, a barreira à entrada
decorrente dos elevados níveis de publicidade é
agora significativamente mais elevada do que no
momento da entrada da P&G.

( 145) Em termos de barreiras à entrada, o acentuado
aumento do nível de apoio promocional à marca
aumentou significativamente o nível das despesas
necessárias a um novo candidato que pretende
destacar-se das outras marcas, tendo consequente
mente aumentado muito também o investimento

absoluto necessário para ultrapassar os obstáculos
à entrada em termos promocionais. Para além
disso, este aumento do nível das despesas de publi
cidade subjacentes tem igualmente por efeito
aumentar a quota de mercado mínima necessária
para viabilizar a entrada, uma vez que o candidato
tem consciência de que para financiar níveis com
petitivos de publicidade deve realizar vendas sufi
cientes. Empresas importantes, como a P&G, que
têm quotas de mercado importantes, podem reper
cutir os seus custos de publicidade em volumes de

vendas muito maiores. Dado que uma campanha
numa determinada revista ou canal de televisão

tem um determinado custo fixo independentemente
do volume de negócios realizado com o produto
que é objecto da publicidade, verificam-se impor
tantes economias de escala com a publicidade. As
medidas de contra-ataque das empresas já implan
tadas que detêm quotas de mercado importantes
são assim mais baratas e mais fáceis e até que os
novos candidatos atinjam quotas de mercado seme
lhantes, as empresas estabelecidas dispõem de uma

vantagem de custos num dos parâmetros-chave da
competitividade.
(')
(2)
(3)
(4)

Entre
Entre
Entre
Entre

1 e 5% .
10 e 15% .
5 e 10 % .
5 e 10 % .

(5 ) Entre 5 e 10 % .

(6) Entre 15 e 20 % .

rado

( 146) Este aumento do nível de publicidade no mercado
aumenta o risco não apenas para os concorrentes
potenciais mas também para os concorrentes efecti

vos, em especial aqueles que não dispõem dos
recursos necessários ou, o que é equivalente, da
vontade de despenderem somas, tão avultadas.

( 147) Os custos de publicidade e de promoção são custos
fixos que não podem ser recuperados em caso de
insucesso. Os dois efeitos acima descritos aumen
tam consideravelmente o risco financeiro da

entrada no mercado, mesmo se em si não consti
tuem barreiras insuperáveis e mesmo se existem

concorrentes potenciais que dispõem dos recursos
financeiros necessários : a entrada não só deve ser

possível, como deve constituir um projecto comer
cial viável.

Elevado nível de concentração

( 148 ) Antes desta operação, as três empresas líderes na
Alemanha detinham 80 % do mercado em termos

de valor, enquanto em Espanha, as duas empresas
comuns da P&G detinham por si só 80 % . Na
sequência da concentração, as duas maiores empre
sas na Alemanha, a P&G e a J&J, deterão em
conjunto uma quota de mercado de [. . .] ( 7) em
valor (8), enquanto em Espanha as duas empresas
comuns da P&G ganharão [. . .] (9) do mercado
como resultado da concentração. Estes elevados
níveis de concentração constituem em si uma bar
reira à entrada de novos candidatos. Quanto maior
for a quota de mercado da empresa líder, mais
difícil será para um retalhista não armazenar a sua
marca e dar preferência ao produto de um novo
candidato. Favorece, para além disso, as reacções
contra os novos candidatos por parte das empresas
já presentes no mercado que podem defender
espaço nos estabelecimentos comerciais através de
descontos especiais para os retalhistas, campanhas
promocionais nos estabelecimentos ou publicidade
nos meios de comunicação social. Para além disso,
o Entre 70 e 75% .

(8 ) índice Herfindahl-Hirschman de concentração na Alemanha,
em valor, tal como calculado pela Comissão:
— antes da concentração: 2 670, .
— após a concentração: 4 110.
í9 ) Entre 1 e 5% .
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em termos de economias de escala, nomeadamente
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( 152) No caso da Áustria, um inquérito da Comissão
concluiu que, tendo em conta a estrutura do mer

no que se refere à publicidade . Rubricas como as
vendas e as despesas de comercialização, bem
como a própria publicidade, podem ser repercuti

cado austríaco dos pensos higiénicos, quer antes
quer após a aquisição da VPS pela P&G, esta
última empresa não se encontrará, em princípio,
em posição dominante como resultado da opera

das num maior número de vendas, criando mais
liquidez para publicidade e outras acções de reta
liação.

de 1992. Conquistou uma quota de mercado consi
derável à Johnson & Johnson e à Rauscher que,

ção. A P&G lançou a Always na Áustria no Verão
em conjunto com a Camélia, proporcionarão à
P&G uma quota de [. . .] í 1 ) do mercado austríaco.

( 149) As barreiras à entrada acima referidas não são

A P&G enfrenta actualmente dois concorrentes

necessariamente insuperáveis, particularmente
quando consideradas individualmente, mas em
conjunto constituem um desincentivo muito forte
para qualquer empresa que pretenda entrar neste
mercado. A P&G foi capaz de ultrapassar estas
barreiras com a combinação de um produto inova
dor e com despesas massivas em termos de amos
tras e publicidade, mas, precisamente como conse
quência desta entrada, algumas destas barreiras, e
em especial a publicidade, o acesso ao comércio

com quotas de mercado significativas: a Johnson

& Johnson, o anterior líder de mercado na Áustria

e uma multinacional de recursos, com [. . .] (2) e a
Rauscher com [. . .] ( 3 ) através das suas duas mar
cas nacionais estabelecidas ( Senta e Cresta). A
estrutura do mercado austríaco de pensos higiéni

cos é assim mais equilibrada do que a do mercado
alemão. Apesar de a posição da P&G ser reforçada
através desta transacção, a Comissão considera que
a existência de dois outros fabricantes que têm
quotas significativas neste mercado limitará o com
portamento concorrencial da P&G. Apesar de ser
possível que a P&G venha a aumentar no futuro
ainda mais a sua quota de mercado através de um
crescimento orgânico, trata-se de uma mera hipóte
se e de qualquer modo esta situação não seria
causada pela concentração mas por este cresci

retalhista e o elevado nível de concentração,

aumentaram significativamente com a entrada da
P&G no mercado .

( 150 ) A realidade destas barreiras é bem ilustrada pelo
historial de entrada no mercado alemão . A Kim

berly Clark lançou a marca de pensos « Freedom »

mento orgânico.

na Alemanha em 1988/1989, mas esta marca

nunca atingiu uma quota superior a 2% e em
1993 situava-se apenas em 0,9 % . Em 1979, a
Mölnlycke entrou no mercado alemão com um
produto inovador de forma anatómica, o Libresse
Formé, através de um acordo de distribuição com a
Henkel Kosmetik, que faz parte da Henkel AG.
Não obstante o acordo de distribuição com a
Henkel, a Mölnlycke nunca atingiu mais do que
35-40 % de distribuição ponderada e finalmente
teve que se retirar do mercado com perdas. No
início da década de oitenta, a Unilever tentou
lançar um penso sob a marca Cosmea . Este pro
duto era inovador ( ultrafino e embalado indivi
dualmente ), mas também não teve sucesso, tendo a
Unilever vendido a marca à Pelz que tem actual
mente uma quota de 3% do mercado. Entre 1970
e 1985, a Kaysersberg tentou por diversas vezes

( 153 ) No caso da Itália, a P&G aumentará a sua quota
de [. . .] (4 ) em apenas [. . .] ( 5 ) (em valor ). Apesar
de a Comissão considerar que a quota de mercado
constitui uma prova aparente de dominância,
pensa que um aumento de apenas [. . .] (6) não
constitui um reforço de uma posição dominante.
( 154) Dada a força da P&G na Alemanha e as implica
ções da sua aquisição da VPS no que diz respeito
ao mercado espanhol, deve considerar-se se a
P&G, como resultado do aumento da quota dos
mercados alemão e espanhol dos pensos que decor
rerá da aquisição da VPS, se encontrará em posi
ção de agir independentemente dos seus concorren
tes e clientes nestes mercados numa base dura
doura .

sem sucesso introduzir a marca Vania na Alema
nha .

Posição da P&G no mercado

Posição dominante e possibilidade de esta posição
ser contestada

( 151 ) Tal como acima referido na sequência da operação,
a P&G terá elevadas quotas de mercado na Alema

( 155 ) A rapidez e o sucesso da entrada da Procter &
Gamble na Europa foi notável . Conquistou quotas
de mercado não apenas às marcas nacionais tradi

nha, em Espanha, na Áustria e na Itália num
mercado caracterizado por importantes barreiras à
entrada . Para se determinar se a P&G terá uma

posição dominante nestes mercados deve averiguar
-se se esta posição poderá ser contestada por
concorrentes efectivos ou potenciais ou pelos reta
lhistas.

(')
(2)
(3 )
(4)
(5 )
(6 )

Entre 35 e 40 % .
Entre 30 e 35 % .
Entre 15 e 20 % .
Entre 70 e 75 % .
Menos de 1 % .
Menos de 1 % .
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cionais, como a Camélia, mas também aos seus
concorrentes globais, como a Johnson & Johnson,
a Kimberly Clark e a Mölnlycke. Os concorrentes
da P&G desenvolveram os seus próprios produtos
inovadores e, em resposta ao desafio da Always,
aumentaram acentuadamente as suas despesas pro
mocionais em defesa das suas quotas de mercado
(ver supra). No entanto, a combinação do produto
da Always e das outras vantagens competitivas da
Procter & Gamble tiveram como consequência um
crescimento orgânico extremamente rápido.

( 156 ) Os pensos higiénicos são produtos em que os
fabricantes beneficiam de uma fidelidade à marca
relativamente elevada e de uma reduzida sensibili

dade aos preços. As mulheres compram-nos numa
base regular, mas constituem apenas uma pequena
percentagem das despesas mensais totais das
mulheres. Enquanto produto, no entanto, o sector
dos pensos higiénicos constitui um dos sectores em
que um aumento de preços superior a níveis com

petitivos não conduziria necessariamente a unia
redução nas vendas.

( 157) A P&G é particularmente forte no segmento de
mercado dos pensos ultrafinos. O seu produto
constitui uma inovação recente e a sua quota de
mercado total está a crescer rapidamente . A força
da P&G na área em crescimento mais rápido do
mercado constitui um factor adicional de reforço
do seu poder de mercado.
( 158 ) A P&G é um dos maiores fabricantes de produtos
de consumo de marca para o comércio retalhista.
Muitas das suas marcas são «imprescindíveis » para
o retalhista, como a Always, segundo a maior
parte dos retalhistas consultados pela Comissão. A
P&G encontra-se, assim, numa posição muito mais

forte no que diz respeito às relações comerciais
com os distribuidores do que muitos dos seus
concorrentes. Ao abastecer [. . .] O dos retalhistas
alemães, a P&G encontra-se numa posição em
produtos de higiene feminina muito favorável para
efeitos de obter acesso a todo o espaço importante
nas maiores cadeias de supermercados para os seus
novos produtos.
( 159 ) A P&G tem considerável experiência no desenvol
vimento e comercialização de marcas de produtos
de consumo não alimentares e está consciente do

facto de serem necessários grandes investimentos
iniciais para criar uma marca que se poderá revelar
extremamente rentável a longo prazo.
( 160) O volume de negócios total da P&G é mais de
duas vezes superior ao da Johnson & Johnson, o
seu principal concorrente a nível das actividades no
sector dos pensos higiénicos. Mais importante
ainda, o volume de negócios em pensos higiénicos
(') Entre 15 e 35% .
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da Johnson & Johnson e da Mölnlycke situa-se em
cerca de um terço do da P&G na Europa . Este
aspecto é importante no contexto das economias
de escala a nível da publicidade acima explicadas.
Para o mesmo rácio publicidade/vendas que os seus
concorrentes, a Procter & Gamble pode financiar
até três vezes as despesas promocionais em termos
absolutos. A posição financeira da P&G é ainda
reforçada pela sua posição noutros mercados, tais
como os detergentes, uma vez que, mesmo se os
recursos não são transferidos entre os diferentes

segmentos de actividade, a capacidade de cada um
para incorrer em riscos é determinada pela força
da empresa no seu conjunto.

Pressão competitiva dos tampões
( 161 ) A P&G argumentou que mesmo a existirem dois
mercados do produto distintos para os tampões e
para os pensos, os tampões exerceriam uma pres
são competitiva no mercado dos pensos, que deve
ria ser tida em consideração na apreciação da
operação de concentração. A Comissão não consi
dera que tal pressão seja significativa no que se
refere à concorrência a nível dos preços.

( 162) O primeiro aspecto desta questão é o grau em que
as mulheres mudam a sua utilização por razões
não ligadas aos preços e que podem ser variadas.
Uma mudança de métodos contraceptivos pode
exigir uma mudança no método de protecção
menstrual, uma vez que o DIU pode causar fluxos
de sangue abundantes, que aconselham a utilização
de um penso, enquanto a pílula contraceptiva
reduz os fluxos de sangue, facilitando a utilização
de um tampão. As mulheres não podem utilizar
tampões imediatamente após um parto, sendo obri
gadas a utilizar pensos durante um certo período
de tempo, enquanto outras que se aproximam da
menopausa podem também só poder utilizar pen
sos. Neses casos é evidente que a concorrência
entre os métodos é reduzida, quer a nível dos
preços quer dos resultados (uma vez que um méto
do tem uma vantagem funcional clara sobre o
outro). Outras mulheres, contudo, podem alterar o
seu método de protecção sem que de novo seja por
razões de preço, mas sim devido às características
do resultado dos dois métodos. De especial impor
tância neste caso são as adolescentes, que preten
dem experimentar os dois métodos para ver a qual
é que se adaptam melhor. Do mesmo modo, é
provável que existam mulheres que mudam mais
tarde de método devido às características dos dois

produtos, características que não têm a ver com o
preço. Pode ser, por exemplo, por os pensos serem
considerados como o método mais « natural », ou
por os tampões serem considerados mais «moder
nos ».

( 163 ) Existe, assim, um grupo de mulheres que altera
efectivamente os seus hábitos de utilização por
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diversas razões que não o preço. Estas alterações
ocorrem independentemente dos preços relativos
dos produtos e constituem um elemento inerente
ao mercado, manifestando-se independentemente
de a P&G aumentar ou não os preços dos seus
pensos. Quantificar o nível de mudança de utiliza
ção por parte destas mulheres é difícil, mas um
concorrente estimou que, durante o período de
nove meses considerado no estudo das compras
das famílias da AC Nielsen, cerca de 4% das
mulheres tinham tido um bebé, enquanto 3 %
tinham entrado na menopausa, o que poderia
exigir uma mudança para os pensos. As mudanças
de método contraceptivo e as experiências das
adolescentes também precisariam de ser tidas em
conta . Atendendo à dimensão da mudança reve
lada pelo estudo da AC Nielsen acerca das famílias
( 6-8% dos produtos adquiridos ou 13-18% das
mulheres envolvidas ), ao facto de parte desta « mu
dança » ser mais aparente do que real devido a
longos ciclos de compra e armazenamento e ao
número de mulheres que mudam por razões inde
pendentes do preço, o volume de mudança em

função do preço é claramente muito diminuto.
( 164) No entanto, mesmo que as mudanças sem ser pelos
preços não fossem mínimas, dada a reduzida elasti
cidade cruzada de preços apurada nos estudos
acima descritos, é evidente que continuaria a ser
rentável para a P&G aumentar os seus preços uma
vez que as receitas geradas pelos consumidores que
se arrisca a perder seriam inferiores ao aumento
das receitas provenientes de todos os outros consu
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um poder de compra susceptível de limitar o
comportamento competitivo da P&G não pode
actualmente ser aceite por diversas razões. Compa
rado com outros bens de consumo vendidos exclu

sivamente em estabelecimentos de retalho, o lado
da procura é menos concentrado a nível dos pen
sos higiénicos, que também são vendidos em far
mácias e grandes armazéns. Menos de [. . .] (*) das
vendas da P&G (VPS: [. . .] (2 )) correspondem aos
três maiores retalhistas da Alemanha que, por seu
lado, representam menos de 40 % das vendas totais
dos retalhistas .

( 168 ) Num relatório (« Sondergutachten ») publicado em
18 de Fevereiro de 1994 nos termos da lei alemã

contra as restrições da concorrência pela Monopol
kommission, um grupo de peritos independentes
em matéria de concorrência, nomeado pelo Presi
dente da República Federal da Alemanha, relativa
mente à « Estrutura do mercado e concorrência a

nível do comércio retalhista » referiu-se que os
mercados de compra retalhistas na Alemanha não
se caracterizam pelo seu poder de compra, dado
que os fornecedores de bens de consumo dispõem
de alternativas para vender os seus produtos e que
o lado da procura se caracteriza pela concorrência .
Esta intensa concorrência entre os retalhistas ale

mães no que se refere aos consumidores repercute
se também na concorrência do lado da procura . O
sector retalhista em Espanha está muito mais frag
mentado do que na Alemanha , tendo por isso
muito menos poder que o comércio alemão.

midores .

( 165 ) Os tampões não só constituem um mercado dis
tinto do dos pensos como não exercem qualquer
pressão competitiva assinalável sobre os pensos,
uma vez que a maior parte das mudanças de um
produto para o outro se baseiam em factores não
ligados ao preço .

Poder de compra por parte dos retalhis
tas de bens de consumo

( 166) A P&G argumentou que os retalhistas exercem
uma pressão competitiva forte no sector dos pro
dutos de higiene feminina devido ao poder de
compra significativo exercido por grandes retalhis
tas e grupos de compras transnacionais .

( 167) Como foi acima referido, os grupos de compras
transnacionais não desempenham actualmente nem
desempenharão num futuro próximo um papel
significativo no sector dos pensos higiénicos. No
que se refere à estrutura do sector retalhista na
Alemanha, é verdade que se trata de um sector
altamente concentrado. No entanto, a existência de

( 169 ) Mesmo admitindo que os retalhistas se encontram
numa posição forte face aos fornecedores de pro
dutos de consumo, esta situação deveria ser consi
derada de forma diferente no domínio dos pensos
higiénicos, devido à grande fidelidade à marca e ao
método escolhido por parte dos consumidores.
Apesar de os retalhistas poderem tentar limitar o
poder de negociação da P&G através da redução
do número de artigos armazenados por fornecedor,
encontram-se numa posição difícil entre o fabri
cante e o consumidor, devido à procura gerada
pela publicidade desse fornecedor. Esta publicidade
faz com que o consumidor exerça pressão sobre o
distribuidor para adquirir uma marca que é
objecto de publicidade, no sentido de dar resposta
aos pedidos dos seus clientes. Dada a capacidade
de publicidade da P&G, as marcas líderes Always e
Camélia são assim quase indispensáveis para os
retalhistas, tal como confirmado pela maior parte
dos retalhistas contactados pela Comissão.
( 170) Mesmo que se aceite que os retalhistas têm um
certo poder de contestação relativamente à P&G, é

igualmente importante examinar que motivos
teriam para o exercer. A P&G referiu, nos seus
folhetos de promoção de lançamento da Always
(') Menos de 50% .
(2) Menos de 50% .
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destinados aos distribuidores, que a Always era um

produto de valor acrescentado e que parte do
aumento do preço de venda correspondente seria
partilhado com os distribuidores que armazenas
• sem o produto. Preços mais elevados poderiam
assim simplesmente significar maiores margens
para os distribuidores. Para além disso, dada a
insensibilidade relativa aos preços dos consumido
res neste sector, a sua fidelidade à marca e o efeito
da publicidade, que se traduz numa redução da
elasticidade do preço do produto objecto da publi
cidade, o distribuidor poderia repercutir o aumento
no cliente sem perder volumes de vendas. Os
retalhistas não têm assim muitos motivos para se
oporem a um aumento de preços por parte da
P&G.

( 171 ) Poderia argumentar-se que, após a concentração,
os retalhistas desejarão diversificar a sua base de
fornecedores, uma vez que a P&G passará a ser
responsável pelo abastecimento das duas marcas

principais na Alemanha. Os retalhistas têm, no
entanto, geralmente uma certa relutância em negli
genciar marcas líderes, como a Always e a Camé
lia, que beneficiam de um apoio importante e
proporcionam margens elevadas e, portanto, um
volume de negócios significativo, a favor de um
novo produto pouco conhecido.

Concorrentes efectivos

( 172) O mais próximo concorrente da P&G na Alema
nha é a Johnson & Johnson («J&J»), com uma
quota de mercado de [—] (*). A sua linha de
produtos não é consideravelmente inferior à da
P&G (lançou a sua variante ultrafina em Agosto
de 1992), mas a sua quota de mercado de [. . .] (2)
diminuiu para metade nos dois anos e meio poste
riores ao lançamento da Always. Entre 1990 e
1991 , a J&J aumentou em 90% o seu apoio
publicitário à sua marca Silhouette, para dar res
posta ao lançamento da Always em Julho de 1991 ,
mas parece ter tido apenas um êxito limitado
contra a P&G. Em Espanha, a J&J, apesar de ser a
única outra empresa multinacional presente no
mercado, detém apenas uma quota de [. . .] (3) que
não constitui uma ameaça competitiva significativa
para as empresas comuns da P&G.

( 173 ) Existem dois outros pequenos concorrentes na Ale
manha, a Pelz e a Hedwigsthal. Estas duas empre
sas são marginais, em termos de concorrência, com

quotas de mercado que se situam abaixo de 5 % e .
detendo apenas marcas secundárias. Não dispõem
dos recursos ou dos produtos necessários para
constituírem uma séria ameaça à posição de mer
cado da P&G ou para limitar o seu comporta
mento .

(') Entre 10 e 15% .
(2) Entre 25 e 30 % .
(3 ) Entre 1 e 5% .
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(174) Como já referido, os produtos brancos constituem
[. . .] (4) em valor e [. . .] (5) em volume do mercado
alemão dos pensos e são vendidos a cerca de
metade do preço dos produtos das principais mar
cas. Tal como também já se referiu, a concorrência
exercida pelos produtos brancos na Alemanha e
em Espanha é extremamente limitada, dadas as
diferenças de preço e de qualidade. Os produtos
brancos são apenas uma alternativa para o consu
midor face a grandes aumentos de preços dos
produtos de marca. Existe um nível em que,
mesmo neste mercado, um consumidor concluiria

que os melhores resultados do produto de marca
relativamente aos produtos brancos não justifica o
aumento de preços. No entanto, dada a insensibili
dade relativa aos preços neste mercado, não é
provável que os produtos brancos venham a limi
tar os aumentos de preços dos produtos de marca,
a menos que estes aumentos fossem exagerados.

Concorrentes potenciais

(175) Para apreciar se a entrada efectiva ou potencial nos
mercados alemão e espanhol pode limitar o com
portamento da P&G, seria necessário examinar se
tal entrada é provável, se seria significativa e eficaz
em termos de competitividade e se ocorreria num
período de tempo suficientemente curto para impe
dir a P&G de explorar o seu poder no mercado.
( 176) O primeiro grupo de eventuais candidatos são os
fornecedores de produtos de higiene feminina que
estão presentes noutros países, mas não num deter

minado país ou grupo de países. No caso da
Alemanha e da Espanha, a Mölnlycke, a Kaysers
berg e mesmo a Kimberly Clark, na medida em
que a sua quota no mercado alemão é mínima e
está em declínio, poderiam ser considerados como
candidatos potenciais. Para além dos actuais opera
dores na Europa, existem dois grupos de empresas
que poderiam ser considerados como candidatos
potenciais: as empresas de produtos de protecção
sanitária, tais como as empresas japonesas Uni
charm e Kao, e os especialistas de produtos bran
cos como a Confab (Estados Unidos da América )

ou a Disposable Soft Goods (Hong Kong), bem
como outras empresas fabricantes de bens de con
sumo de marca .

( 177) A Kao e a Unicharm são os únicos fabricantes
importantes de produtos de higiene feminina que
não se encontram actualmente presentes no mer
cado do EEE (apesar de a Unicharm ter uma

empresa comum com a Mölnlycke no mercado das
fraldas para bebés). Falta-lhes, no entanto, expe
riência de comercialização e cadeias de distribuição
na Europa. Uma empresa japonesa declarou que é
«quase impossível » entrar num mercado de pensos
(4) Entre 10 e 15% .
(s ) Entre 20 e 25 % .
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e promovido intensamente antes de ser lançado.
Para além disso, o tipo de investimento necessário
para entrar nos mercados alemão e espanhol, em
especial com a presença da P&G, e o risco asso
ciado ao investimento significam que tal entrada, a

do EEE dada a posição da P&G na Europa e que,
dado que vendem unicamente produtos absorven
tes, seria demasiado dispendioso estabelecer uma
rede de distribuição própria. Os fabricantes de
produtos de consumo, como a Unilever, a Nestlé
ou a Philip Morris, disporiam dos recursos finan
ceiros necessários, mas não têm experiência no
sector da higiene feminina ou mercados conexos,
pelo que teriam que criar um produto e uma marca

concretizar-se, não será uma entrada « feita » em

que se façam sentir a curto prazo as vantagens de
níveis de preços, mas será uma decisão estratégica
de longo prazo de um candidato que considera que
os mercados alemão e espanhol constituem uma
oportunidade comercial rentável apesar das barrei
ras e dificuldades e que o ataque à posição domi

de novo .

( 178 ) Apesar de existirem diversos candidatos potenciais,
coloca-se a questão de saber se qualquer deles é
susceptível de entrar nos mercados alemão ou
• espanhol num prazo de dois ou três anos ou a
tempo de reagir a um aumento excessivo dos
preços no mercado . Tal como discutido anterior
mente no que se refere à Alemanha, registaram-se

nante da P&G nesse mercado através da entrada

constitui uma prioridade da empresa. É assim
pouco provável que a P&G se sinta afectada pela
ameaça de tal entrada, uma vez que está consciente
tanto de que os seus custos e riscos são muito
elevados, mesmo para o candidato mais empe
nhado, como também que o nível de empenha
mento necessário para a entrada é tal que qualquer
decisão de entrar não será tomada de modo preci
pitado, nem será introduzido rapidamente qualquer
novo produto no mercado.

diversas tentativas falhadas de entrada nos merca

dos nos últimos dez a quinze anos que ilustram
bem a dificuldade de entrar neste mercado numa

escala inferior à empreendida pela P&G com a
Always .
( 179 ) Tal como acima explicado na discussão sobre as
barreiras à entrada no mercado dos pensos, o êxito
da entrada é uma questão de tudo ou nada e deve
combinar um produto considerado inovador por
parte do consumidor com um enorme esforço em
termos de publicidade e promoção. Este último
ponto é necessário para adquirir rapidamente uma
quota de mercado e de distribuição. Os concorren
tes da P&G estimaram que a quota de mercado
mínima viável se situa entre 15% e 20% se o

fornecedor pretender conseguir gerar recursos para
financiar a publicidade necessária para obter uma
distribuição adequada a nível do comércio reta
lhista (estimada pelos concorrentes para a Alema
nha em cerca de 70% ) e manter posteriormente a
quota de mercado ganha deste modo. Uma quota
de mercado mínima é igualmente necessária para
começar a realizar economias de escala, em especial
a nível da publicidade. Este requisito de quota de
mercado mínima viável vem limitar ainda mais as

possibilidades de entrada no mercado. Uma estra
tégia de baixos custos à entrada baseada na fixa
ção de preços inferiores aos das marcas existentes e
não em campanhas de promoção do produto tem
poucas possibilidades de êxito, devido não só ao
reduzido nível de sensibilidade aos preços dos
consumidores, mas também à necessidade de finan
. ciar a publicidade necessária para persuadir os
consumidores leais a uma marca a passarem para
outras marcas, obtendo assim a distribuição a nível

( 181 ) Apesar de o aumento da P&G no mercado espa
nhol não ser grande, situando-se em [. . .] 0 ) em
valor, é importante tendo em conta a quota de
mercado muito elevada ([...] ( 2 ) em valor) detida
pela P&G e o facto de, através desta operação, a
P&G impossibilitar a entrada de qualquer candi
dato potencial no mercado através da aquisição da
marca Camélia em Espanha. Para além da Camélia,
a nível das marcas principais existe apenas a John
son & Johnson, com quotas de mercado marginais
( Silhouette [. . .]"(3 ) Serena e Vespré [. . .] (4)). A
quota de mercado correspondente a marcas de
outros fabricantes em conjunto é de [. . .] (5) e a
dos produtos brancos [. . .] (é). Posições de mer
cado tão reduzidas não permitem a estes concor
rentes limitar as duas marcas das empresas comuns
da P&G, que detêm quotas de [. . .] ( 7) e [. . .] ( 8 )
respectivamente. Dado o elevado grau de fidelidade
à marca neste sector e a posição consolidada da
Ausonia e da Evax nas cadeias retalhistas espanho
las, a aquisição de uma das outras marcas princi
pais vem reforçar a posição dominante das empre
sas comuns da P&G no mercado espanhol.

( 182) Esta posição dominante é, na opinião da Comis
são, susceptível de prejudicar os consumidores de
várias formas, em especial no mercado alemão:
— Preço — a P&G poderá aumentar os preços
dos produtos Camélia e Always independente
mente da reacção concorrencial dos outros for

retalhista e realizando vendas.

( 180) Mesmo se uma empresa decidisse entrar no mer
cado, tal decisão seria sempre uma decisão de
longo prazo, não constituindo uma limitação ime
diata à fixação de preços excessivos. Os pensos
higiénicos não são produtos de base e uma nova
entrada implica o desenvolvimento, em alguns
casos, de uma nova marca e provavelmente de um
produto inovador que terá subsequentemente de
ser testado no mercado, distribuído como amostra
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necedores . A sua liberdade de actuar desta

(1 )
(2)
(3)
(4)

Entre 1 e 5 % .
Entre 75 e 80% .
Menos de 1 % .
Menos de 1 % .

(5) Entre 5 e 10% .

(6 ) Entre 10 e 15% .
(7) Entre 45 e 50% .
(8) Entre 30 e 35 % .
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forma decorre tanto da sua posição dominante
no mercado alemão como da relativamente

baixa sensibilidade aos preços por parte dos
consumidores neste mercado. A P&G poderá,
em especial, aumentar os preços no segmento
dos produtos ultrafinos, onde o único concor
rente das versões Camélia e Always é a marca
Silhouettes da Johnson & Johnson. Além disso,
é provável que a estratégia da Johnson &
Johnson como concorrente mais próximo seja a
de acompanhar quaisquer aumentos de preços
introduzidos pela P&G, a fim de tornar de
novo rentável a sua actividade no domínio dos

pensos na Alemanha, que é deficitária.

— Inovação e qualidade — a aquisição eliminará a
concorrência a nível da inovação entre a VPS e
a P&G. Tanto a Camélia como a Always vão
utilizar tecnologia desenvolvida globalmente
pela P&G e quaisquer inovações que poderiam
ser desenvolvidas pela VPS, ou pela VPS perten
cente a outro proprietário, perder-se-ão para o
consumidor. Mais uma vez, o único concor
rente sério a nível da inovação será a Johnson
& Johnson.

— Escolha — a aquisição a efectuar pela P&G
não é susceptível de resultar em qualquer redu
ção imediata no que se refere à gama de
escolhas do consumidor. E altamente provável,
contudo, que a P&G proceda posteriormente a
uma racionalização da larga gama de variantes
de produtos da Camélia e da Always, a fim de
maximizar a eficiência da sua actividade no

domínio dos pensos na Alemanha, reduzindo
desta forma a possibilidade de escolha dos
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proposta inicial da P&G no sentido de alienar a
actividade da VPS referente aos produtos de
higiene feminina não Camélia (esta proposta foi
posteriormente substituída por outra no sentido de
alienar a actividade Camélia — ver considerando 8

da presente decisão). Atendendo a estes valores, às
barreiras à entrada no mercado alemão e aos

antecedentes das tentativas de entrada no mercado,
a Comissão considera que o poder de mercado da
P&G não será limitado por quaisquer concorrentes
actuais ou potenciais. Na verdade, a aquisição da
VPS e da sua importante marca alemã, Camélia,
que é a última grande marca nacional indepen
dente, dificultaria ainda mais a entrada no mer
cado alemão para outros candidatos, obrigando-os
a entrar de novo, em vez de o fazerem através da
aquisição de um operador existente.

( 185 ) Tal como já se referiu acima, o aumento da
posição de mercado da P&G em mais [. . .] (5) no
mercado espanhol iria reforçar a posição domi
nante da P&G num mercado que está isolado pelo
elevado nível de concentração. Não apenas se
verificaria um aumento numa posição já domi
nante, como também a marca Camélia, que podia
constituir um veículo de entrada para um novo
candidato, ficaria perdida.

VI.

COMPROMISSOS PROPOSTOS
PELA PROCTER & GAMBLE

( 186 ) A P&G propôs alterar o plano inicial da concen
tração tal como notificado, assumindo os seguintes
compromissos:

consumidores .

Conclusão

( 183 ) Tendo em conta os resultados acima referidos da

investigação e em especial a discussão das partes de
mercado, das barreiras à entrada e da concorrência
potencial, a Comissão considera que existem vários
factores relevantes para os mercados alemão e
espanhol de pensos higiénicos pelos quais a aquisi
ção da VPS pela P&G, mesmo após a alienação da
actividade das fraldas para bebé da VPS, permitirá
à P&G depois da concentração actuar de forma
independente dos seus clientes e concorrentes nes
tes mercados .

( 184 ) Na Alemanha, a P&G terá uma quota de mercado
após a concentração de [. . .] (*) em valor e de
[. . .] (2) em volume, num mercado em que o seu
concorrente mais próximo terá apenas [. . .] ( 3 ) em
valor e [. . .] (4) em volume, estando o restante
fragmentado entre outros fornecedores e vendas de
produtos brancos. Estes valores têm em conta a
(')
(2)
(3 )
(4)

Entre
Entre
Entre
Entre

60 e 65 % .
40 e 45% .
10 e 15 % .
5 e 10 % .

«A P&G assume os seguintes compromissos
perante a Comissão relativamente à actividade da
VP referente aos produtos de higiene feminina da
marca Camélia, que inclui:

i) a fábrica de Forchheim e as linhas de produção
dedicadas ao fabrico de produtos de higiene femi
nina; ii) a marca Camélia; iii) todo o restante

activo e passivo que faz parte ou é necessário para
a exploração da actividade dos produtos de higiene
feminina da marca Camélia da VP (a seguir desig
nada « actividade Camélia »).

1 . A P&G compromete-se, logo que seja possível
após a Comissão ter adoptado uma decisão
favorável nos termos do Regulamento ( CEE)
n? 4064/89 e de qualquer forma não mais
tarde do que a conclusão da sua aquisição das
acções da VP, a nomear uma sociedade fidu
ciária independente, a aprovar pela Comissão,
para acompanhar em seu nome a gestão per
manente da "actividade Camélia ", a fim de

assegurar a manutenção da sua viabilidade e
do valor de mercado e a sua alienação rápida
e efectiva do resto das actividades da P&G (a

seguir designada "sociedade fiduciária"). A
(5 ) Entre 1 e 5% .
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sociedade fiduciária designará simultanea
mente a Goldman Sachs International Ltd .

(" Goldman Sachs ") para proceder em seu
nome a negociações de boa-fé com terceiros

N? L 354/63

de aceitar qualquer oferta ou de seleccionar a
oferta que considere melhor no caso de várias
ofertas . O valor de cada uma dessas ofertas

interessados tendo em vista a venda da activi

será determinado pelo preço oferecido mais as
eventuais obrigações que afectem o valor de

dade Camélia. A P&G, por sua vez, acordará

tais ofertas.

com a sociedade fiduciária e a Goldman Sachs

quanto às suas remunerações, ficando enten
dido que parte da remuneração da Goldman
Sachs consistirá numa compensação resultante
do valor da venda.

2. A P&G compromete-se a dar à sociedade
fiduciária um mandato irrevogável no sentido
de encontrar um comprador válido para a
actividade Camélia no prazo de [...], ficando
entendido que esse comprador será um con
corrente viável, existente ou em perspectiva,
independente e não ligado à P&G e que
possua recursos financeiros e conhecimentos
comprovados em mercados de produtos de
consumo, permitindo-lhe manter e desenvol

5 . Quando tiver sido assinado um acordo vincu
lativo para a venda da actividade Camélia, o
comprador será associado a partir daí a quais
quer negociações contratuais em curso para o
fornecimento de produtos de protecção íntima
feminina com os distribuidores retalhistas ale

mães, a fim de assegurar a manutenção da
viabilidade da actividade Camélia . Até à con

clusão desse acordo de venda vinculativo, a
sociedade fiduciária será associada a estas

negociações.

6 . A P&G compromete-se, no período de [. . .]
referido no ponto 2 supra e de qualquer
modo antes da conclusão da venda da activi

ver nos vários mercados envolvidos a activi

dade Camélia a um terceiro, a criar as condi

dade Camélia como uma força competitiva

ções necessárias para a transferência da fábri
ca de Forchheim para um terceiro indepen
dente e, em especial, a criar condições para
que esta fábrica possa ser gerida separada

activa em concorrência com a actividade de

produtos de protecção íntima feminina da
P&G [. . .]. A P&G tomará todas as medidas
consideradas razoáveis para incentivar o pes
soal actualmente empregado na actividade
Camélia, incluindo o pessoal de vendas e
administrativo, a manter o emprego nesse
comprador independente . Este compromisso
considera-se cumprido se a P&G tiver assi
nado dentro do período de [. . .] uma carta
vinculativa de intenções de venda da activi
dade Camélia, desde que essa venda seja con
cluída num prazo acordado pela Comissão. A
P&G compromete-se a prestar, numa base de
igualdade, toda a assistência solicitada pela
sociedade fiduciária e pela Goldman Sachs
antes da venda da actividade Camélia a um
terceiro.

3 . Nos relatórios referidos no ponto 10 infra, a
sociedade fiduciária indicará à Comissão se

considera que um adquirente com que se
propõe assinar uma carta de intenções corres
ponde à descrição de um comprador válido
estabelecida no ponto 2 supra e se considera
que as negociações com esse comprador
devem continuar. Se no prazo de uma semana
a contar da recepção do parecer da sociedade
fiduciária a Comissão não indicar formal

mente o seu desacordo com a apreciação do
comprador pela sociedade fiduciária, as nego
ciações com esse terceiro enquanto comprador
válido poderão prosseguir.
4. Desde que as ofertas apresentadas tenham
sido feitas por compradores reconhecidos
como válidos segundo o procedimento estabe
lecido no n? 3 , a P&G terá só por si liberdade

mente da P&G .

7. Antes da conclusão da venda da actividade

Camélia a um terceiro, a P&G assegurará que

a actividade é gerida como uma entidade
distinta e vendável, com as suas próprias
contas de gestão e uma força de vendas e de
distribuição da actividade Camélia separada
da actividade de produtos de protecção íntima
feminina da P&G e com as suas próprias
instalações de investigação e desenvolvimento,
tal como existem actualmente sob a gestão da
VP. A P&G compromete-se ainda a que a
actividade Camélia terá o seu próprio quadro
directivo composto de pessoal da ex-VP ou
outro pessoal que não seja actualmente da
P&G, que poderá, sob a orientação e controlo
da sociedade fiduciária, gerir a actividade
Camélia numa base independente, a fim de
assegurar a continuação da sua viabilidade,
do valor de mercado e da independência em
relação à P&G. A pedido da sociedade fidu
ciária, a P&G fornecerá os recursos financei
ros necessários para este fim durante o actual
período de actividade. Antes da conclusão da
venda da actividade Camélia a um terceiro, a

P&G não integrará a actividade Camélia em
qualquer unidade da P&G, nem nomeará ou
destacará qualquer empregado da P&G para
essa actividade. A P &G também se compro
mete a não proceder a quaisquer alterações
estruturais da actividade Camélia sem prévia
aprovação da Comissão.
8 . A P&G não integrará a actividade de produ
tos brancos e secundários de protecção íntima

N? L 354/64
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cção íntima feminina até estar concluída a

acima indicados como condições e obrigações
nos termos do n? 2 do artigo 8? do Regula
mento ( CEE ) n? 4064/89, qualquer litígio

venda da actividade Camélia .

entre a P&G e terceiros que comprem a
actividade Camélia e resultante ou relacio

9 . A P&G não obterá do quadro directivo da
actividade Camélia quaisquer segredos empre
sariais, saber-fazer, informações comerciais ou
quaisquer outras informações industriais ou
direitos de propriedade industrial de carácter
confidencial ou de propriedade reservada rela

nado com a aplicação destes compromissos,
será submetido a uma arbitragem indepen
dente, a acordar mutuamente entre a P&G e

essa terceira parte, ficando entendido que o
tempo necessário para essa arbitragem não
afectará o prazo limite estabelecido para a

tivos à actividade Camélia .

conclusão da venda da actividade Camélia

10. A P&G compromete-se a que a sociedade
fiduciária forneça um relatório escrito antes
de ser assinada qualquer carta de intenções e
de qualquer modo numa base bimestral relati
vamente a qualquer evolução importante das
suas negociações com terceiros interessados na
aquisição da actividade Camélia e que esses
relatórios, juntamente com a documentação
de apoio, serão fornecidos à Comissão. Esta
documentação de apoio incluirá um relatório
do quadro directivo da actividade Camélia
relativamente às operações comerciais em

estabelecido no ponto 2.»
( 187) A Comissão está convencida de que a proposta da
P&G no sentido de alienar uma actividade,
incluindo a marca de pensos Camélia, impedirá a
P&G de adquirir uma posição dominante na Ale
manha e de reforçar a sua posição dominante em
Espanha. Após a concentração e a alienação da
actividade Camélia, a estrutura do mercado na
Alemanha e na Espanha será a seguinte, tendo em
consideração que a P&G não alienará as activida
des da VPS não ligadas à Camélia (*):

curso .

11 . Sem prejuízo das competências da Comissão
para assegurar a aplicação dos compromissos

( ) O valor exacto das quotas de mercado é suprimido por
motivos de sigilo comercial.

Alemanha
Valor %

Espanha
Volume %
1993

Valor %
1993

Volume %

1993

35-40

20-25

75-80

65-70

5-10

10-15

0

<1

Total P&G

40-45

30-35

75-80

65-70

VPS Camélia

20-25

20-25

1-5

1-5

Johnson & Johnson

10-15

. 5-10

1-5

<1

<1

<1

—

—

10-15

20-25

10-15

15-20

5-10

10-15

5-10

10-15

P&G

Outras marcas da VPS

Kimberly Clark
Produtos brancos
Outros

1993

Como se pode verificar, a P&G aumentará a sua
quota no mercado alemão em [...], passando para
uma quota total de [. . .] em valor, representando a
Camélia uma quota de [. . .] e a J&J uma quota de
[...]. O aumento da quota de mercado da P&G
resulta apenas da sua aquisição das actividades da

Comissão concluiu que os compromissos propostos
pela P&G a respeito da actividade de produtos de
higiene feminina da marca Camélia pertencentes à
VPS são suficientes para impedir a criação ou
reforço de uma posição dominante nos mercados
alemão ou espanhol ou mesmo em qualquer parte

VPS relativas a marcas secundárias e de armazéns

no EEE.

(isto é, marcas não muito importantes), enquanto a
actividade já existente da Always pertencente à

P&G ficará sujeita à concorrência por parte de
dois importantes fornecedores de pensos de marcas
importantes. Em Espanha, a quota da P&G
aumentará menos de [...]. Por conseguinte, a

( 188 ) Se a venda dos activos a alienar não se tiver

verificado até ao final do período estabelecido no
compromisso da P&G, a Comissão reserva-se o
direito de exigir que a P&G aliene todos os activos
e interesses na VP Schickedanz e, desse modo, que
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a P&G e a VP Schickedanz fiquem completamente
separadas, a fim de restaurar condições de uma
concorrência efectiva, tal como previsto no n? 4 do
artigo 8? do regulamento das concentrações. Além
disso, se qualquer das obrigações aceites pela P&G
não for cumprida, a Comissão reserva-se o direito,
ao abrigo do n? 5 do artigo 8?, de revogar a sua
decisão de autorização .
( 189 ) Estas medidas serão tomadas sem prejuízo do
direito de a Comissão aplicar coimas nos termos
do n? 2 do artigo 14? do- regulamento das concen
trações,

N: L 354/65

danz AG, tal como estabelecido no considerando 186 da

presente decisão, a concentração notificada pela P&G
GmbH em 17 de Janeiro de 1994 relativa à aquisição da
VP Schickedanz AG é declarada compatível com o mer
cado comum e o funcionamento do Acordo EEE.

Artigo 2 .

E destinatária da presente decisão:
Procter & Gamble GmbH

Procter & Gamble European Technical Center

•

Temselaan 100
B-1820 Strombeek-Bever .
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 .

Sob condição do pleno cumprimento de todas as condi
ções e obrigações incluídas no compromisso da Procter &
Gamble GmbH assumido perante a Comissão, relativo à
actividade de produtos de higiene feminina da marca
Camélia pertencente à Vereinigte Papierwerke Schicke

Feito em Bruxelas, em 21 de Junho de 1994.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 13 de Dezembro de 1994

relativa a um processo de aplicação do artigo 85? do Tratado CE e do artigo 53? do Acordo
EEE

(IV/32.490 — Eurotunnel)
(Apenas fazem fé os textos nas línguas inglesa e francesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)
( 94/894/CE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3 )

prazo de 90 dias previsto no n? 3 do artigo 12? do
referido regulamento sem levantar sérias dúvidas,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

concedendo assim uma isenção de três anos a
contar da data da publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, isto é, até 15 de Novem
bro de 1991 . O objecto da presente decisão é
renovar esta isenção.

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu,

Tendo em conta o Regulamento n? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, Primeiro regulamento de execução
dos artigos 85? e 86? do Tratado (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal,

B. Breve descrição da ligação fixa

(4)

Tendo em conta o Regulamento ( CEE) n? 1017/68 do
Conselho, de 19 de Julho de 1968 , relativo à aplicação
das regras de concorrência nos sectores dos transportes
ferroviários, rodoviários e por via navegável (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da

Tendo em conta a comunicação (3) publicada nos termos
do n? 3 do artigo 19? do Regulamento n? 17 e do n? 3 do
artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 1017/68,

Encontram-se previstas transversais de intercomu
nicação de sentido único entre as duas galerias
para facilitar a circulação dos comboios e das
navettes em sentido contrário durante os períodos
de manutenção ou em caso de incidente que afecte
os comboios, as navettes ou as instalações fixas.

Após consulta dos comités consultivos em matéria de
acordos, decisões e práticas concertadas e posições domi
nantes no domínio dos transportes,
(5 )

I. OS FACTOS

A. A notificação

(1)

A sociedade de direito inglês The Channel Tunnel
Group Limited (CTG) e a sociedade de direito

(2)

A Comissão publicou um resumo (4), nos termos
do n? 2 do artigo 12? do Regulamento n? 1017/
/68 .

0)
(2)
(3)
(4)

TO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

13 de 21 . 1 . 1962, p. 204/62.
L 175 de 23 . 7. 1968, p. 1 .
C 210 de 30. 7. 1994, p. 15 .
C 292 de 16. 11 . 1988, p. 2.

O sistema de sinalização está concebido de forma a
permitir um intervalo de três minutos entre dois
comboios e/ou navettes consecutivos e deverá per
mitir posteriormente um espaçamento mais curto.

O sistema deverá poder ser modernizado no âmbi
to de uma condução totalmente automatizada das
composições de vagões.

francês France Manche SA (FM) notificaram, em 2
de Novembro de 1987, uma convenção de utiliza

ção celebrada em 29 de Julho de 1987 com a
British Railways (BR) e a Société nationale des
chemins de fer français (SNCF), relativamente à
qual solicitavam uma declaração de não aplicabili
dade da proibição do artigo 2? do Regulamento
( CEE) n? 1017/68, nos termos do artigo 5? desse
mesmo regulamento. Esta notificação foi aprovada
pelo conjunto das partes na convenção.

A ligação fixa inclui uma ligação ferroviária que
consiste num túnel perfurado com duas galerias e
uma galeria de serviço construído sob a Mancha
entre Fréthun, no Pas-de-Calais, e Cheriton, no
Kent, bem como nos terminais e instalações de
controlo de entrada e de saída dos túneis,
incluindo em especial instalações de controlo fron
teiriço.

Grécia,

Considerando o seguinte:

A Comissão decidiu seguidamente deixar esgotar o

(6 )

A infra-estrutura deve permitir a exploração, por
um lado, de comboios internacionais que circulem
entre localidades situadas no Reino Unido e no

Continente e, por outro, das navettes que assegu
ram o transporte entre Fréthun e Cheriton de
veículos automóveis, de autocarros, de caravanas e
de camiões .

(7)

As navettes de passageiros serão normalmente
constituídas por duas composições, cada uma com
13 vagões porta-automóveis, bem como os vagões
necessários à carga e à descarga. Os vagões terão
dois andares para transportar automóveis cuja
altura não ultrapasse 1,93 m, ou um único andar
para transportar veículos como os autocarros e as
caravanas .
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(8)

As navettes de mercadorias serão constituídas no

máximo por 25 vagões, bem como pelos dois
vagões necessários à carga e à descarga. Estes
vagões serão concebidos para transportar camiões
até 44 toneladas . O comprimento de uma navette
de mercadorias, sem a locomotiva, será de cerca de
560 metros e o peso do material rebocado será da
ordem das 2 000 toneladas .

E. A convenção de utilização
( 17)

A Channel Tunnel Group Limited ( CTG) é uma
filial a 100% da sociedade de direito inglês Euro
tunnel plc que tem a sua sede social em Londres.

( 10)

A France Manche SA ( FM ) é uma filial a 100 % da

sociedade de direito francês Eurotunnel SA que

( 18 )

De um modo geral, a convenção diz respeito às
modalidades de utilização do túnel sob a Mancha
para permitir a passagem de comboios de passagei
ros e de mercadorias explorados pelas empresas
ferroviárias e a passagem de navettes que transpor
tam veículos automóveis e respectivos passageiros
exploradas pela Eurotunnel.

( 19 )

Segundo as partes, a convenção tem por objectivo
permitir uma partilha equitativa e viável da nova
infra-estrutura constituída pela ligação fixa entre
dois mercados distintos, a saber, por um lado, os
mercados de transporte ferroviário de passageiros e
de mercadorias, explorados pela BR e pela SNCF,
e, por outro, o mercado de transporte de veículos
automóveis acompanhados, através de um sistema
específico de navettes, explorado pela Eurotunnel.
Segundo as partes, essa distinção justifica-se pelo
facto de os concessionários não disporem nem da
experiência nem dos recursos necessários para
prestarem eles próprios um serviço completo de
transportes ferroviários.

(20 )

Nos termos da convenção, os concessionários com
prometem-se a manter o túnel aberto à passagem
dos comboios durante todo o período de vigência
da convenção e em conformidade com as especifi
cações técnicas adoptadas .

(21 )

A capacidade do túnel é medida em linhas tipo por

tem a sua sede social em Paris .

( 11 )

O objecto das sociedades CTG e FM é proceder à
concepção, financiamento, construção e exploração
do túnel sob o canal da Mancha .

( 12 )

O objecto da Eurotunnel SA é adquirir participa
ções nas sociedades que têm, directa ou indirecta
mente, por objecto a construção e a exploração de
uma ligação fixa transmancha ou de qualquer
outra ligação fixa, bem como, de uma forma mais
geral, realizar todas as operações de carácter finan
ceiro, comercial e industrial susceptíveis de facilitar
a sua realização.

( 13 )

O objecto da Eurotunnel plc é adquirir a integrali
dade do capital subscrito pela CTG e de actuar, a
esse título, na qualidade de sociedade gestora de
participações sociais e de sociedade de coordena
ção, realizando todas as actividades de concepção,
desenvolvimento, construção, financiamento e ex
ploração de túneis ou outras ligações fixas de
transporte sob o canal da Mancha, bem como

hora, em cada um dos sentidos. Os concessionários
deverão envidar os seus melhores esforços no sen

todas as actividades conexas .

( 14 )

A CTG e a FM são concessionárias e gestoras do
túnel sob a Mancha , tendo para o efeito criado
uma sociedade conjunta sob o nome Eurotunnel,
representada por dois co-presidentes. A Eurotunnel
designará, na presente decisão, os dois concessio

tido de que, à data de abertura, o túnel disponha
de uma capacidade de pelo menos 20 linhas tipo
por hora .

(22)

nários.

( 15 )

A British Railways e a Société nationale des che
mins de fer français são duas empresas de trans
porte ferroviário nos termos do artigo 3? da Direc
tiva 91/440/CEE do Conselho (*).
D.

( 16 )

A concessão

Por acto de 14 de Março de 1986, a CTG e a FM
obtiveram de forma conjunta e solidária, do secre
tário de Estado dos Transportes do Reino Unido e
do ministro francês dos Transportes, o direito de
proceder à concepção, financiamento, construção e
exploração de uma ligação fixa sob o canal da
Mancha entre o Departamento de Pas-de-Calais,
em França, e o Condado de Kent, em Inglaterra. A
duração desta concessão foi inicialmente fixada em
55 anos, tendo sido alargada para 65 anos em

A convenção de utilização constitui um acordo
concluído em 29 de Julho de 1987 entre a CTG e a
FM, na qualidade de concessionários, e a BR e a
SNCF, na qualidade de empresas ferroviárias utili
zadoras do túnel .

C. As empresas em causa

( 9)

N? L 354/67

Por seu lado, as empresas ferroviárias comprome
tem-se a explorar serviços comerciais regulares de
comboios de passageiros e de mercadorias na data
de abertura prevista e durante o período de vigên
cia da convenção, segundo determinados critérios
de qualidade e de frequência. Devem, nomeada
mente, esforçar-se por fazer circular no túnel o
nível de tráfego mais elevado que for compatível
com os seus critérios comerciais normais .

(23 )

A BR e SNCF comprometem-se igualmente a criar,
cada uma no seu próprio território, as infra
-estruturas ferroviárias suficientes para permitir o
transporte no túnel, durante os doze meses seguin

tes

à

abertura,

de

17 400 000

passageiros,

5 200 000 toneladas de mercadorias e 2 900 000

toneladas de mercadorias a granel.

(24)

Do mesmo modo, a BR e a SNCF devem dispor,
aquando da abertura do túnel, de material rolante
apropriado e suficiente para permitir o escoamento
do tráfego.

(25 )

Nos termos do n? 2 do artigo 6? da convenção, a
BR e a SNCF terão direito, em qualquer momento

1994 .

W JO n? L 237 de 24 . 8 . 1991 , p. 25.

N? L 354/68

(26)

(27)

(28 )

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

durante o período de vigência da convenção, a
50 % da capacidade da ligação fixa, por hora e em
cada um dos sentidos, para explorar comboios
internacionais de passageiros e de mercadorias, a
não ser que dêem o seu consentimento para renun
ciar a uma parte deste seu direito, devendo uma
eventual recusa ser justificada.
A Eurotunnel compromete-se assim a vender à BR
e à SNCF, desde que se revele necessário, até 50%
da capacidade do túnel. Por seu turno, a BR e a
SNCF comprometem-se a explorar serviços de
transporte, tal como precisados no considerando
20 supra, mas não se comprometem a adquirir
50% da capacidade do túnel.

um direito de acesso à infra-estrutura ferroviária

( 35 )

( 36)

No âmbito do processo, a BR e a SNCF indicaram
à Comissão que, durante um período de doze anos,
a capacidade necessária para assegurar os seus
serviços de transporte representa em média cerca
de 75 % da capacidade reservada à BR e à SNCF
pela convenção de utilização.
Em contrapartida da utilização da ligação fixa, as
empresas ferroviárias deverão pagar aos concessio
nários encargos de utilização, que incluem um
elemento fixo e um elemento variável . Durante os

doze primeiros anos de utilização, estes encargos
situar-se-ão num montante mínimo, previsto no

(29)

ponto V do artigo 7.5 da convenção.
Para além disso, uma parte dos custos suportados
pelos concessionários relacionados com a explora
ção, manutenção e renovação da ligação fixa ser
-lhes-á reembolsada pelas empresas ferroviárias,
segundo os princípios estabelecidos no anexo V da

(37)

Reino Unido e de França, nos termos da Cotif (2),
a inscrição da ligação fixa na lista das linhas em

que se aplicam as regras uniformes no que diz
respeito ao contrato de transporte internacional
ferroviário de passageiros e bagagens (CIV) (3),
bem como as regras uniformes no que se refere ao
contrato de transporte internacional ferroviário de

Por força do artigo 25? da convenção, os conces
sionários e a BR/SNCF deverão discutir as modali

dades de comercialização dos serviços com vista a

mercadorias (CIM) (4). Os concessionários devem

optimizar a utilização da ligação fixa.
( 31 )

(32)

Do mesmo modo, nos termos do n? 5 do
artigo 28? da convenção, os concessionários esfor
çar-se-ão, no âmbito do programa de investimento,

ser mencionados como exploradores das referidas
linhas no que se refere à circulação dos com
boios.

(38 )

estrutura que permite a passagem de comboios

boios automóveis couchettes, subentendendo-se

últimas na prática um sistema de transporte ferro
viário cuja actividade se limita ao túnel em termos

que essa exploração não deverá comprometer a
exploração comercial dos concessionários.
A duração da convenção corresponde à duração da

internacionais e de navettes, constituindo estas

geográficos.
( 39)

F. O enquadramento regulamentar do acordo
Deve recordar-se que o artigo 61? do Tratado CE
estabelece que a livre prestação de serviços em
matéria de trnsportes é regulada pelas disposições
constantes do título relativo aos transportes. Os
princípios da liberdade de prestação de serviços
estabelecidos nos artigos 59? e 60? do Tratado
devem assim ser aplicados no âmbito da política
comum dos transportes consignada no artigo 75?
do Tratado.

(34)

Além disso, a ligação fixa constitui uma infra- *

para permitir às empresas ferroviárias a exploração
de comboios automóveis acompanhados e de com

concessão, isto é, 65 anos.

(33)

dos Estados-membros para prestarem serviços de
transportes ferroviários internacionais.
Esta directiva estabeleceu um quadro jurídico novo
no âmbito do qual as regras de concorrência entre
empresas devem produzir os seus efeitos. Neste
enquadramento jurídico, as empresas podem cele
brar acordos cuja licitude deve ser apreciada à luz
das regras da concorrência.
O âmbito de aplicação desta directiva é definido
em função de dois critérios:
— a directiva aplica-se, por um lado, à gestão da
infra-estrutura ferroviária, tal como definida na
parte A do anexo I do Regulamento (CEE)
n? 2598/70 da Comissão, de 18 de Dezembro
de 1970, relativo à fixação do conteúdo das
diferentes rubricas dos esquemas de contabiliza
ção do anexo I do Regulamento ( CEE)
n? 1108/70 do Conselho (*), à excepção do
último travessão,
— a directiva aplica-se, por outro lado, às activi
dades de transporte ferroviário das empresas
ferroviáriais já estabelecidas ou que se estabele
cerão num Estado-membro, à excepção das
empresas ferroviárias cuja actividade se limite à
exploração unicamente de transportes urbanos,
suburbanos ou regionais.
Por força do n? 1 do artigo 13? da convenção, os
concessionários devem solicitar aos Governos do

convenção.

(30)
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É este o objectivo da Directiva 91/440/CEE, que
confere às empresas de transporte ferroviário e aos
agrupamentos internacionais, em certas condições,

A ligação fixa constitui assim uma infra-estrutura
ferroviária nos termos do artigo 3? da Directiva
91/440/CEE do Conselho, cujo gestor é a Eurotun
nel. A BR e a SNCF são, por seu turno, duas
empresas ferroviárias que podem invocar direitos
de acesso à infra-estrutura ferroviária nas condi

ções previstas no artigo 10? da directiva acima
referida.

(40)

G. Observações de terceiros
Na sequência da comunicação publicada no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, nos termos do

(') JO n? L 278 de 23 . 12. 1970, p. 1 .
(2) Convenção relativa aos transportes internacionais ferroviá
rios, de 9 de Maio de 1980.
(3) Apêndice A à Cotif.
(4) Apêndice B à Cotif.
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n? 3 do artigo 19? do Regulamento n? 17 e do n? 3
do artigo 26? do Regulamento ( CEE) n? 1017/68 , a
Comissão recebeu observações de dez terceiros
interessados que insistiam essencialmente em três

correnciais no mercado dos transportes na medida
em que incidam sobre a prestação de um serviço de
transporte .

(47)

Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias ( 2) que a organização
de operações portuárias, apesar de complementares
e indispensáveis às actividades de transporte marí
timo, deve no entanto ser distinguida destas activi

(48 )

Nestas condições, a actividade de colocação à
disposição de infra-estruturas não é abrangida,
segundo a Comissão, pelos regulamentos proces
suais específicos ao sector dos transportes, sendo
abrangida pelo Regulamento n? 17 para a aplica
ção dos artigos 85? e 86? do Tratado.
Assim, neste caso específico, é aplicável o regula
mento processual [Regulamento ( CEE) n? 1017/68]
no que se refere à parte do acordo relativa aos
serviços de transporte e o Regulamento n? 17 no
que se refere à colocação à disposição de capacida

pontos :

— a necessidade de assegurar pleno efeito das
disposições relativas ao acesso às infra-estrutu
ras da Directiva 91/440/CEE do Conselho,

dades, constituindo um mercado distinto .

— a necessidade de não reservar à BR e à SNCF

uma percentagem de linhas demasiado elevada,
que impeça as outras empresas de assegurarem
a circulação de um número de comboios sufi
ciente,

— a necessidade de não conceder uma isenção por
um período excessivo, tendo em conta as alte
rações actuais nas condições de funcionamento

(49)

do mercado .

II. APRECIAÇÃO JURÍDICA

(41 )

(42 )

A. Disposições jurídicas e regulamentos proces
suais aplicáveis
As partes procederam à notificação da convenção
de utilização segundo as normas processuais pre
vistas no Regulamento (CEE) n? 1017/68 .
Todavia, a convenção de utilização refere-se não só
aos serviços de transporte mas igualmente à colo
cação à disposição de capacidade de infra-estru
tura, que não constitui uma actividade de trans

N? L 354/69

des de infra-estrutura .

(50)

Para além disso, uma vez que o acordo é susceptí
vel de ter efeitos no território do Espaço Económi
co Europeu, é conveniente examinar a sua licitude
igualmente à luz do artigo 53? do Acordo EEE.
B. Os mercados em causa

B.l . O mercado do fornecimento das linhas horá
rias para o transporte ferroviário no túnel
sob o canal da Mancha

porte .

(43 )

(44 )

(45 )

E necessário recordar a este propósito que a inapli
cabilidade do Regulamento n? 17 ao sector dos
transportes foi enunciada pelo Regulamento n? 141
do Conselho (*), a fim de ter em conta os aspectos
especiais do sector dos transportes.
O terceiro considerando do Regulamento n? 141
refere a este propósito: « Considerando que os
aspectos especiais dos transportes só justificam a
não aplicação do Regulamento n? 17 relativamente
a acordos, decisões e práticas concertadas que
digam directamente respeito à prestação do serviço
de transportes ».
De acordo com o artigo 1 ? do Regulamento
n? 141 , o Regulamento n? 17 não é aplicável aos
acordos, decisões e práticas concertadas no sector
dos transportes que tenham por objecto ou por
efeito a fixação dos preços e condições de trans
porte, a limitação ou controlo da oferta de trans
porte ou a repartição dos mercados de transporte,
do mesmo modo que às posições dominantes, nos
termos do artigo 86? do Tratado, no mercado dos
transportes, consistindo a oferta de transporte na
colocação à disposição dos utilizadores, no pre

( 51 )

nais.

( 52 )

(53)

(46 )

O JO n? 124 de 28 . 11 . 1962, p. 2751/62.

A utilização das linhas horárias nesta infra-estru
tura é indispensável às empresas ferroviárias que
prestam serviços de transporte e que incorporam o
custo de aquisição destas linhas horárias no preço

do transporte que facturam aos seus clientes, que
pagam um preço global aos transportadores.
No entanto, a Comissão é de parecer que o facto
de os utilizadores pagarem um preço global aos
transportadores não é suficiente para demonstrar
que a prestação fornecida pelo gestor da infra
estrutura faz parte integrante da oferta de trans
porte na acepção do artigo 1 ? do Regulamento
( CEE) n? 1017/68 .

(54) É conveniente lembrar a este propósito que resulta
da jurisprudência do Tribunal de Justiça (3) e da
prática decisória da Comissão (4) que a prestação
de serviços portuários pode constituir um mercado
de referência para efeitos da aplicação das regras
de concorrência .

sente caso, de comboios internacionais de trans

porte de passageiros e mercadorias, bem como de
navettes aptas ao transporte de veículos rodoviá
rios. Estes serviços constituem verdadeiramente os
serviços de transporte.
O Regulamento n? 141 e, consequentemente, os
regulamentos processuais específicos ao sector dos
transportes só abrangem assim as práticas anticon

O túnel sob o canal da Mancha constitui uma

infra-estrutura ferroviária essencial, cujo gestor
vende capacidades horárias às empresas ferroviá
rias que desejam explorar comboios internacio

/

(55 )

A Comissão considera que esta análise é susceptível
de ser transposta para o presente caso no que diz
respeito ao fornecimento das linhas horárias no
túnel sob o canal da Mancha .

(2) Acórdão de 10 de Dezembro de 1991 no processo C-179/90,
Porto di Génova ( CJ 1991 , página 1-5923 ).
(3 ) Ver nota de pé-de-página do considerando 47.
(4) Decisão 94/1 9/CE, Sea Containers/Stena Sealink (JO n? L 15
de 18 . 1 . 1994, p. 8 ).

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 354/70

(56)

Esta infra-estrutura constitui um elemento essencial

— por comboios internacionais que liguem um

para as empresas ferroviárias que pretendam pres
tar serviços de transporte entre o Reino Unido e o

terminal situado no Reino Unido e um terminal

Continente .

(57)

situado no Continente (3 ).

(64)

A Comissão considera assim que o fornecimento
das capacidades de infra-estrutura no túnel sob o
canal da Mancha constitui um mercado de referên

cia cuja dimensão geográfica se limita ao túnel e às
suas zonas de acesso. De acordo com a jurispru
dência do Tribunal acima referida, este mercado
constitui uma parte substancial do mercado

(65)

B.2 Os mercados do transporte internacional de
passageiros e de mercadorias entre o Reino
Unido e o Continente

(59)

Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça
que «a noção de mercado implica que possa existir
uma concorrência efectiva entre os produtos ou os
serviços que dele fazem parte, o que pressupõe um
grau suficiente de substituibilidade tendo em vista
uma mesma utilização entre todos os serviços que
fazem parte de um mesmo mercado » (*).

(66)

Assim, no que se refere aos transportes, a mera
transporte não é suficiente para demonstrar que
pertencem a um mesmo mercado.

É conveniente apreciar em que medida estes dife
rentes modos de transporte apresentam para os
utentes um grau de substituibilidade suficiente.

(61 )

(62 )

Para além disso, no plano geográfico, o Tribunal
de Justiça excluiu a existência de um mercado
global dos transportes (2). As possibilidades alter
nativas de transporte devem ser apreciadas a nível
de cada trajecto internacional.

( 67)

que possua um nível qualitativo elevado.
As pessoas que efectuam uma viagem de lazer e
suportam pessoalmente o custo da viagem dão, em
contrapartida, uma importância muito maior ao
preço do transporte. A rapidez, o conforto e as
frequências não constituem elementos determinan
tes. O transporte ferroviário, o transporte rodoviá
rio que utiliza em parte as navettes ferroviárias do
túnel sob o canal da Mancha ou os serviços dos
transportadores marítimos, bem como o transporte
aéreo em classe económica, são susceptíveis de
constituir modos de transporte substituíveis (4).
Os mercados referidos nos pontos 48 a 51 consti
tuem, assim, uma lista não exaustiva.

( 68 )

Assim, deve concluir-se no caso em espécie que as
empresas que prestarão serviços de transporte entre

C. A noção de acordo
A convenção de utilização assinada entre a CTG, a
FM, a BR e a SNCF, não obstante a terminologia
utilizada, constitui um acordo na acepção do
artigo 85? do Tratado CE.
D. As restrições da concorrência

o Reino Unido e o Continente intervirão no sector

dos transportes internacionais, que se subdivide em
diversos mercados com características diferentes e

As pessoas que viajam por razões profissionais
procuram um modo de transporte rápido, que
ofereça um nível de conforto elevado e frequências
e horários adaptados às suas necessidades profis
sionais. O preço do transporte não constitui um
elemento determinante para a escolha do modo de
transporte a utilizar. Este pode ser o avião, o
comboio de alta velocidade ou o comboio de noite

substituibilidade técnica entre diferentes modos de

(60)

O mercado do transporte de passageiros que via
jam por razões profissionais e o mercado do trans
porte de passageiros que viajam por lazer consti
tuem, por seu turno, dois mercados diferentes
devido à natureza dos serviços solicitados pelos
clientes e à natureza da concorrência intermodal .

comum .

(58 )
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(69)

em que a concorrência intermodal é diferente.
Podem, nomeadamente, identificar-se os seguintes
mercados:

D.l As restrições da concorrência nos mercados
de transportes
Por força do artigo 10? da Directiva 91/440/CEE
do Conselho, no domínio do transporte convencio
nal de passageiros e de carga, os agrupamentos
internacionais de empresas ferroviárias dispõem de
direitos de acesso às infra-estruturas ferroviárias

(63 )

O transporte de mercadorias que circulam no
mesmo receptáculo sem descarga das mercadorias,
podendo esse receptáculo ser um camião, um con

dos Estados-membros em que se encontram estabe
lecidas, bem como de direitos de trânsito nas
infra-estruturas dos outros Estados-membros para
a prestação de serviços de transporte internacio

tentor ou uma caixa móvel .

Na sequência da abertura do túnel sob o canal da
Mancha, estes transportes podem ser realizados:

nais .

( 70)

— por camiões que utilizem os serviços ferroviá
rios das navettes exploradas pela Eurotunnel,

— por camiões que utilizem os serviços dos trans
portadores marítimos,
0 ) Nomeadamente, acórdão de 13 de Janeiro de 1979 no
processo 85/76, Hoffmann la Roche contra Comissão (CJ
1976, página 461 ).
(2) Acórdão de 11 de Abril de 1989 no processo 66/86 (Ahmed
Saeed Flugreisen) (CJ 1989, página 803 ).

Para efectuar um transporte combinado internacio
nal, cada empresa ferroviária dispõe de direitos de
acesso às infra-estruturas ferroviárias situadas na
Comunidade .

(71 )

Estas possibilidades estão abertas às empresas fer
roviárias existentes, bem como a eventuais novas

(3) Ver, neste sentido, a Decisão 94/594/CE da Comissão,
«ACI» QO n? L 224 de 30. 8 . 1994, p. 28 ).
(4) Ver, neste sentido, Decisão 94/663/CE da Comissão, «Night
Services» ( TO n? L 259 de 7. 10. 1994, p. 20).

empresas ferroviárias, incluindo as filiais de empre
sas ferroviárias existentes que podem estabelecer-se
num Estado-membro enquanto empresas ferroviá

( 82)

rias .

( 72)

Para além disso, esta directiva deixa aos Estados

-membros a possibilidade de adoptarem legislações
nacionais mais liberais em matéria de acesso à
infra-estrutura .

( 73 )

( 74 )

No caso em espécie, a convenção de utilização
consagra, em primeiro lugar, uma repartição dos
mercados de transporte entre, por um lado, a
Eurotunnel, que se consagra à exploração das
navettes, e, por outro, a BR e a SNCF, que
exploram comboios internacionais de transporte de
passageiros e de mercadorias .
Nos termos do disposto no n? 5 do artigo 28? da
convenção, a BR e a SNCF têm a possibilidade de
explorar comboios automóveis acompanhados e
comboios automóveis couchettes, susceptíveis, em
certas condições, de entrar em concorrência com as
navettes exploradas pela Eurotunnel. Todavia, por
força da convenção, a exploração destes serviços
não deve comprometer a exploração comercial dos

A Eurotunnel, na sua qualidade de empresa ferro
viária na acepção do artigo 3? da Directiva 91/
/440/CEE, pode, juridicamente, explorar comboios
de transporte combinado entre o Reino Unido e o

tal se revelar necessário.

( 83 )

( 84 )

para o transporte ferroviário no túnel, bem como
no mercado dos transportes.
E. Efeitos a nível do comércio entre Estados
-membros

( 85 )

Estados-membros .

A BR e a SNCF têm, assim, a possibilidade de
explorar individualmente tais serviços ou serviços
de transporte de passageiros no âmbito de um
agrupamento internacional ao abrigo do artigo 10?
Ao estabelecer a repartição dos mercados acima
referidos entre a BR, a SNCF e a Eurotunnel, a
convenção de utilização tem, assim, por objecto e
por efeito impedir ou restringir sensivelmente a
concorrência, em violação do disposto no n? 1 do
artigo 85? do Tratado CE.
D.2 As restrições de concorrência no mercado do
fornecimento das linhas horárias para o
transporte ferroviário no túnel sob a Man

( 86 )

( 87)

Todavia, resulta da convenção que metade da
capacidade do túnel se encontra reservada aos
serviços de navettes e que a outra metade é reser
vada aos comboios internacionais de passageiros e
de mercadorias.

Os transportes serão efectuados, por um lado,
através de comboios internacionais que ligam loca
lidades situadas no Reino Unido e no Continente e{
por outro, através de navettes que asseguram o
transporte de veículos entre a França e o Reino
Unido .

( 88 )

Com base nas estatísticas disponíveis, é difícil
prever com exactidão qual será o nível de tráfego
assegurado pelas navettes e pelos comboios inter
nacionais de passageiros e de mercadorias .

( 89 )

De qualquer modo, é conveniente que os veículos
rodoviários que se . apresentam numa entrada do
túnel possam ser transportados em condições satis
fatórias . Do mesmo modo, os utentes têm o maior
interesse em poderem utilizar em condições eficazes
os serviços oferecidos pelos comboios internacio

A Eurotunnel, na sua qualidade de concessionário
do túnel sob a Mancha, possui a totalidade das
linhas horárias para explorar serviços de transporte
no túnel .

( 81 )

O túnel sob a Mancha constitui uma infra
-estrutura ferroviária destinada a permitir o trans
porte de passageiros e de mercadorias entre o
Reino Unido e o Continente .

cha

( 80 )

assim o

a) Contribuição para o progresso económico

da referida directiva e em concorrência com a
Eurotunnel .

( 79 )

Este acordo afecta

F. N? 3 do artigo 85 ? do Tratado CE e artigo 5?
do Regulamento (CEE) n? 1017/68

nado internacional de mercadorias nos termos da
Directiva 91/440/CEE .

( 78 )

O acordo em causa refere-se às condições de
utilização do túnel sob a Mancha que liga dois

comércio entre Estados-membros na acepção do
artigo 85? do Tratado CE.

Do mesmo modo, a Eurotunnel tem juridicamente
possibilidade de constituir um agrupamento inter
nacional com outra empresa ferroviária para
explorar comboios internacionais de transporte
convencional de passageiros ou de mercadorias, em

Para além disso, o transporte de camiões nas
navettes constitui uma forma de transporte combi

Deve assim verificar-se que o acordo em causa tem
por objecto e por efeito restringir a concorrência
no mercado do fornecimento das linhas horárias

concorrência com a BR e a SNCF.

( 77)

Outras empresas ferroviárias não podem assim
obter do gestor da infra-estrutura as linhas horá
rias necessárias para explorarem comboios interna
cionais de transporte de passageiros ou de merca
dorias em concorrência com a BR e a SNCF .

Continente em concorrência com a BR e a SNCF .

( 76 )

Para além disso, a BR e a SNCF têm direito em
qualquer momento a 50% da capacidade do túnel
para explorar comboios internacionais, o que cor
responde na prática a 100% das linhas horárias
disponíveis para esta categoria de transportes,
salvo se renunciarem a uma parte do seu direito.

Devido a estas disposições da convenção, a BR e a
SNCF não se comprometem a adquirir 50% da
capacidade do túnel, comprometendo-se no en
tanto o concessionário a vender esta capacidade se

concessionários .

( 75 )

N? L 354/71
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nais desde a abertura do túnel .

(90)

A este propósito, é de salientar que os transportes
de veículos através de navettes, bem como os
transportes ferroviários internacionais, constituem
novos serviços que exigem investimentos em mate

rial especializado, que só podem ser amortizados
em longos períodos.

N? L 354/72

(91 )

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O material especializado para o transporte das
navettes só pode ser utilizado para o transporte de
veículos no túnel. Do mesmo modo, se os com
boios internacionais especializados no transporte
através do túnel podem, de um ponto de vista
técnico, ser utilizados noutros itinerários, tal utili
zação não se justificaria de um ponto de vista
económico.

(92)

De um modo geral, os operadores de transporte
devem assim dispor de certas garantias quanto à
disponibilidade de capacidades de infra-estrutura,
por um lado, no sector das navettes e, por outro,
no sector dos comboios internacionais.

(93)

(94)

A disponibilidade de capacidades, por um lado, em
relação aos serviços de navettes e, por outro, em
relação aos comboios internacionais é igualmente
importante para assegurar o desenvolvimento da
concorrência entre estes modos de transporte.
Assim, a Comissão considera que a repartição da
capacidade do túnel entre os serviços de navettes e
os serviços dos comboios internacionais, tendo em
conta as especificidades do túnel, é de natureza a
promover o progresso económico.

(95 )

Para além disso, é conveniente tomar em conside
ração o facto de a exploração tanto dos serviços de
navettes como dos comboios internacionais exigir
uma elevada tecnicidade e material especializado
que não é substituível entre si.

(96)

Pode assim considerar-se, tendo em conta o carác
ter específico do caso em espécie, que a especializa
ção da BR e da SNCF no sector dos comboios
internacionais e da Eurotunnel no sector das navet

tes é de natureza a contribuir para o progresso
económico.

(97) É igualmente importante sublinhar que a constru

(98 )

ção do túnel representa um investimento privado
considerável e que o compromisso assumido pela
BR e pela SNCF de explorar comboios internacio
nais durante o período de concessão utilizando
linhas horárias vendidas pela Eurotunnel contribui
de forma notória para o êxito do projecto. Con
vém igualmente sublinhar a este propósito o com
promisso da BR e da SNCF de pagarem um
montante fixo dos encargos no decurso dos doze
primeiros anos. Este compromisso contribui direc
tamente para o equilíbrio financeiro do projecto.
Estes compromissos constituem igualmente garan
tias importantes para os bancos que asseguram o
financiamento do projecto global relativo à Euro
tunnel.

(99)

A Comissão considera assim que o acordo em
causa é de natureza a promover o progresso econó
mico.

b) Vantagens para os utentes
(100) Os utentes obterão uma vantagem directa da cria
ção de serviços regulares, por um lado, de navettes
e, por outro lado, de comboios internacionais
durante todo o período de vigência da convenção,
que proporcionam uma fonte alternativa de trans
porte através do canal da Mancha. Os utentes
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c) Carácter indispensável das restrições

( 101 ) A repartição da capacidade do túnel entre os
serviços de navettes e os serviços de comboios
internacionais afigura-se indispensável, tendo em
conta nomeadamente os imperativos da política de
transportes da Comunidade e dos Estados-mem
bros .

(102) Todavia, à luz das previsões de tráfego e do
número de linhas efectivamente utilizadas, a
reserva à BR e à SNCF da totalidade das linhas

horárias disponíveis para os comboios internacio
nais não parece indispensável para que estas pos
sam realizar as suas prestações de transporte e
contribuir para o êxito do projecto. O n? 2 do
artigo 6? da convenção estabelece, de resto, que os
concessionários podem solicitar à BR e à SNCF
que renunciem a uma parte do seu direito de
utilizar a ligação fixa e que um acordo não poderá

ser recusado de forma injustificada. É conveniente
de qualquer modo assegurar que os efeitos sobre a
concorrência sejam mínimos, garantindo efectiva
mente a outras empresas ferroviárias que não a BR
e a SNCF a possibilidade de obterem linhas horá
rias para explorarem comboios internacionais. A
Comissão tem assim a intenção de sujeitar a sua
decisão a certas condições e obrigações.
d) Ausência de eliminação da concorrência
( 103 ) Pelas mesmas razões que as expostas no conside
rando 97, é conveniente que o acordo em causa
não elimine toda a concorrência, tendo para o
efeito a Comissão a intenção de acompanhar a sua
decisão de certas condições e obrigações.

G. Modalidades da isenção
( 104 ) Por força do disposto no artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1017/68 e no artigo 8? do Regula
mento n? 17, a decisão de isenção deve indicar o
período de eficácia da isenção e pode ser acompa
nhada de condições e obrigações.

( 105) No que se refere ao período de isenção, é necessá
rio tomar em consideração o carácter excepcional
da infra-estrutura em causa e a necessidade de criar

as condições adequadas para assegurar o seu êxi
to.

( 106) A este propósito, deve sublinhar-se a importância
do acordo em causa no âmbito do projecto.
( 107) O financiamento do projecto é assegurado em
grande parte por empréstimos bancários cujo reem
bolso, em princípio, se estende por um período de
cerca de 30 anos. Ora, os compromissos da BR e
da SNCF no âmbito da convenção de utilização
contribuem de forma notória para a garantia des
tes empréstimos.

( 108) A Comissão considera assim, tendo em conta as

reforço da concorrência que resultará da criação de

condições excepcionais do caso em presença, poder
ser concedida uma isenção por um período de 30

novos serviços.

anos .

beneficiarão nomeadamente de forma directa do
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( 109) A isenção deve, no entanto, ser sujeita a certas
condições e obrigações a fim de assegurar que as
restrições de concorrência não excedem o indispen
sável e que o acordo não dá às empresas em causa
a possibilidade de eliminarem a concorrência .

( 110 ) A este propósito, a BR e a SNCF comunicaram à
Comissão que, no decurso de doze anos e com os
limites que tais previsões comportam, a capacidade
necessária para assegurar o conjunto dos referidos
tráfegos representa em média 75 % da capacidade
reservada à BR e SNCF pela convenção de utiliza
ção concluída com a Eurotunnel. Essa percentagem
tem em conta as diversas características em termos

de velocidade dos diferentes tipos de circulação no
túnel . A taxa média de 75% é, por outro lado,
susceptível de variar cerca desse valor segundo os
vários momentos do dia não sendo possível por
agora ser mais explícito dadas as incertezas sobre o
esquema da procura. A Eurotunnel indicou que,
com base nas suas previsões de tráfego, esta per
centagem não lhe parecia criticável.

( 111 ) O n? 2 do artigo 6? da convenção estabelece que os
concessionários podem solicitar à BR e à SNCF
que renunciem a uma parte do seu direito de
adquirirem capacidades na ligação fixa e que estas
não o podem recusar de forma injustificada.
( 112 ) A Comissão considera assim que seria injustificado
que a BR e a SNCF se oponham a que outras
empresas ferroviárias adquiram linhas horárias ao
gestor da infra-estrutura para prestar serviços de
transporte ferroviário internacional de passageiros

N? L 354/73

europeias no início da manhã e voltar ao fim da
tarde. A capacidade de substituição dos comboios
internacionais está, pois, limitada a certas faixas
horárias. Ora, é indispensável que os utilizadores
possam beneficiar de concorrência entre diversas
transportadoras às horas que lhes interessem.
( 116 ) Esta disposição não deve impedir que a proporção
de linhas horárias seja ajustada no âmbito de
acordos entre o gestor da infra-estrutura, a BR, a
SNCF e outras empresas ferroviárias interessadas.
( 117) A BR e a SNCF devem igualmente poder utilizar,
se necessário, mais de 75 % da capacidade horária
quando o gestor dispuser de capacidade disponí
vel.

( 118 ) Do mesmo modo, as outras empresas ferroviárias
devem poder utilizar mais de 20 % da capacidade
horária se o gestor dispuser de capacidade disponí
vel.

( 119) Estes ajustamentos não devem, no entanto, prejudi
car o direito da BR e da SNCF de utilizarem até
75 % das linhas horárias reservadas aos comboios

internacionais, nem o direito das outras empresas
ferroviárias de utilizarem até 25 % das linhas horá
rias acima referidas .

( 120) A fixação da percentagem das linhas horárias de
que a BR e a SNCF têm efectivamente necessidade
está ligada às previsões de tráfego, cuja elaboração
para um período de 30 anos é extremamente
difícil .

ou de mercadorias .

( 121 ) É assim conveniente que a percentagem de 80 % de
( 113 ) A BR e a SNCF devem todavia poder dispor das
linhas horárias necessárias para assegurar um nível
de serviço apropriado, ou seja, 75 % da capacidade

linhas reservadas à BR e à SNCF seja reexaminada

pela Comissão após 12 anos, ou seja, o mais tardar
em 31 de Dezembro de 2006 .

do túnel reservada aos comboios internacionais,

para efeitos de explorar os seus próprios serviços e
os das suas filiais. Apesar de a BR e a SNCF terem
indicado que a percentagem de 75 % deve ser
entendida numa base diária, a Comissão considera
que a reserva de 75 % da capacidade do túnel para
estas empresas deve ser fixada numa base horária
pelos motivos a seguir enunciados.

( 122 ) Tendo em conta a longa duração da isenção, é
igualmente conveniente que, anualmente, as empre

( 114 ) Por um lado, o acordo sobre a reserva de capaci

( 123 ) A presente decisão não prejudica a aplicabilidade
do artigo 86? do Tratado CE, nomeadamente no
que diz respeito à fixação dos encargos de utiliza
ção do túnel nem a aplicabilidade da Directiva

dade entre a Eurotunnel e a BR/SNCF foi concluí
do numa base horária e não diária .

( 115 ) Por outro lado, é indispensável que as empresas
ferroviárias que não a BR e a SNCF possam dispor
de linhas horárias a todas as horas do dia,
incluindo as horas de ponta . E evidente que, para
um determinado serviço, nem todas as linhas horá
rias apresentam a mesma utilidade ou o mesmo
valor. Para o transporte de homens de negócios,
por exemplo, é indispensável que os serviços pro
postos lhes permitam chegar às principais capitais

sas ferroviárias em causa comuniquem à Comissão
o número de linhas horárias efectivamente utiliza

das e que a Eurotunnel comunique o número de
pedidos de linhas eventualmente não satisfeitos
devido à ausência de linhas disponíveis.

91 /440/CEE.

( 124) A presente decisão declara inaplicável o disposto
no n? 1 do artigo 85? do Tratado CE no artigo 2?
do Regulamento ( CEE) n? 1017/68 e no n? 1 do
artigo 53? do Acordo EEE à convenção de utiliza
ção celebrada em 29 de Julho de 1987 entre a BR,
a SNCF e a Eurotunnel e não prejudica a posição
da Comissão em caso de alteração do acordo no

N? L 354/74
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de alteração substancial relativamente às condições
de funcionamento do mercado,
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referido período mais de 25 % da capacidade horária
se a BR e a SNCF não utilizarem 75 % da capacidade
que lhes é reservada.
f) Estes ajustamentos não devem, no entanto, prejudicar

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 .

Nos termos do n? 3 do artigo 85? do Tratado CE, do
artigo 5? do Regulamento ( CEE) n? 1017/68 e do n? 3 do
artigo 53? do Acordo sobre o Espaço Económico Euro
peu, o disposto no n? 1 do artigo 85? do Tratado CE, no
artigo 2? do Regulamento ( CEE) n? 1017/68 e no n? 1 do
artigo 53? do Acordo EEE é declarado inaplicável, por
um período de 30 anos a contar de 16 de Novembro de
1991 , à convenção de utilização, de 29 de Julho de 1987,
concluída entre a Channel Tunnel Group Limited, a
France Manche SA, a British Railways Board e a Société
nationale des chemins de fer français.
Artigo 2?

o direito da BR e da SNCF de utilizarem, se necessá
rio, durante o referido período, até 75 % das linhas
horárias reservadas para os comboios internacionais,
nem o direito das outras empresas ferroviárias de
utilizarem até 25 % da capacidade em causa.

g) A proporção de linhas horárias reservadas à BR e à
SNCF será reexaminada pela Comissão antes de 31
de Dezembro de 2006 .

B. Obrigações

h) Anualmente a partir de 1 de Janeiro de 1995, a BR e
a SNCF comunicarão à Comissão o número médio de

linhas horárias utilizadas, por hora e por sentido,
determinado numa base mensal .

i) Anualmente a partir de 1 de Janeiro de 1995, a
Channel Tunnel Group Limited e a France Manche
SA comunicarão à Comissão o número médio de

A isenção referida no artigo 1 ? é sujeita às seguintes
condições e obrigações:
A. Condições

a) Nos termos do disposto no n? 2 do artigo 6? do
convenção de utilização, a BR e a SNCF não se
podem opor a que o gestor da infra-estrutura em
causa venda a outras empresas ferroviárias as linhas
horárias necessárias para prestarem serviços de trans
porte internacional de passageiros e de mercadorias.
b) A BR e a SNCF devem, todavia, poder dispor das
linhas horárias necessárias para assegurar um nível de
serviço apropriado, no decurso do período que expira
em 31 de Dezembro de 2006, ou seja, até 75 % da
capacidade horária do túnel em cada sentido, reser
vada aos comboios internacionais de transporte de
passageiros e de mercadorias para explorarem os seus
próprios serviços e os das suas filiais.
c) No decurso do mesmo período as outras empresas
ferroviárias e agrupamentos de empresas ferroviárias
devem poder dispor de, pelo menos, 25 % da capaci
dade horária do túnel em cada um dos sentidos para
explorar comboios internacionais de passageiros e de
mercadorias .

d) As condições referidas em b) e c) não obstam a que a
BR e a SNCF utilizem no decurso do referido período
mais de 75% da capacidade horária se as outras
empresas ferroviárias não utilizarem os 25 % de capa
cidade restante.

e) As condições referidas em b) e c) não obstam a que as
outras empresas ferroviárias utilizem no decurso do

pedidos de linhas horárias apresentados por empresas
ferroviárias ou agrupamentos de empresas ferroviárias
que não a BR e a SNCF não satisfeitos devido à
ausência de linhas disponíveis.
Artigo 3 .

São destinatários da presente decisão:
1 . British Railways Board,
Euston House,
24 Eversholt Street,

GB-London NW1 1 DZ;
2. SNCF,
88 rue St Lazare,
F-75009 Paris:

3 . The Channel Tunnel Group Limited,
The Adelphi,
John Adam Street,
GB-London WC2N 6JT;
4. France Manche SA,
112, avenue Kléber,
B.P. 166 — Trocadéro,
F-76770 Paris Cedex 16 .

Feito em Bruxelas, em 13 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 15 de Dezembro de 1994

relativa a um processo de aplicação do artigo 85? do Tratado CE e do artigo 53? do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu (EEE)
(IV/34.768 — International Private Satellite Partners)
(Apenas (azem fé os texos em línguas inglesa e italiana)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

( 94/895/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

direito dos Estados Unidos da América (EUA), e
foi criada: a ) para prestar serviços de telecomunica

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

ções de âmbito internacional a empresas da Europa
e da América do Norte utilizando o seu próprio

Europeia,

sistema de satélite numa base de « balcão único »; e

b) oferecer capacidade de transmissão em massa a
terceiros, na medida em que a capacidade dos
satélites não seja totalmente utilizada pela IPSP ou
pelos seus sócios .

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu,

Tendo em conta o Regulamento n? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução
dos artigos 85? e 86? do Tratado (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de

Na sequência da entrada em vigor do Acordo EEE,
as partes solicitaram à Comissão, em 14 de Feve
reiro de 1994, que alargasse a notificação no
sentido de passar a cobrir igualmente o artigo 53?
do Acordo EEE. No seguimento deste pedido, a
Comissão deu início ao processo de cooperação

Espanha e de Portugal e, nomeadamente, os seus arti

gos 2?, 6? e 8?,
Tendo em conta o pedido de certificado negativo e a
notificação para efeitos de isenção apresentados, nos
termos dos artigos 2? e 4? do Regulamento n? 17, em 28
de Junho de 1993 , pelas partes a seguir referidas,

adequado com o Órgão de Fiscalização da AECL

Tendo em conta o pedido apresentado pelas partes em 14
de Fevereiro de 1994, no sentido de alargar o pedido e a
notificação ao artigo 53? do Acordo sobre o Espaço

a.a) Os sócios

( Associação Europeia de Comércio Livre ).
B.

(2)

Económico Europeu,

Tendo em conta os resumos do pedido e da notificação
publicados (2) nos termos do n? 3 do artigo 19? do
Regulamento n? 17,

tem uma licença da Federal Communication Com
mission dos Estados Unidos da América para cons
truir, lançar e explorar dois satélites da IPSP,
gozando de poderes alargados para gerir e contro
lar o desenvolvimento e as operações da IPSP.

dominantes,

A Orion Network Systems, sócio comanditário da
IPSP, fornece equipamentos e presta serviços de
telecomunicações, em especial serviços de transmis
são ponto a ponto que utilizam capacidade subalu
gada .

Considerando o seguinte:

OS FACTOS

A OrionSat, enquanto sócio comanditado, tem
uma participação de [...]% ( 3 ) no capital da

A. INTRODUÇÃO

(1 )

Em 28 de Junho de 1993, foram notificados à
Comissão vinte acordos relativos à criação de uma
empresa comum. A empresa, denominada Interna

Orion Satellite Corporation ( OrionSat). Trata-se de
uma empresa constituída segundo a legislação do
Estado de Delaware e criada pela sua empresa
-mãe, a Orion Network Systems, para intervir
como sócio comanditado da IPSP . Esta sociedade

Após consulta do Comité consultivo em matéria de
acordos, decisões e práticas concertadas e de posições

I.

AS PARTES

empresa, que acresce a uma participação adicional
de [. . .] % da Orion Network Systems .

tional Private Satellite Partners (IPSP), tem a forma
de uma sociedade em comandita, nos termos do

British Aerospace Communications. Sócio coman
ditário da IPSP, faz parte do grupo British Aeros
pace (BAe) e foi constituída por este grupo com o
objectivo específico de investir na IPSP.

(') JO n? 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.
(2 ) JO n? C 305 de 11 . 11 . 1993, p. 13 , e JO n? C 159 de 10 . 6 .
1994, p. 2 .

(3) Os espaços entre parênteses rectos referem-se a segredos
comerciais ocultados nos termos do n? 2 do artigo 21? do
Regulamento n? 17.

(3 )
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Esta empresa tem uma participação de [...]% na
IPSP. O grupo British Aerospace dedica-se essen
cialmente à concepção e produção de aviões civis e
militares, sistemas de armas teleguiadas, satélites e
subsistemas, equipamentos de capacidade e veícu
los lançadores e veículos a motor. Em especial, é o
contratante principal de satélites da IPSP.
O volume de negócios total do grupo BAe em

produção de vários tipos de satélites (através da
Matra Marconi Space), da defesa, das telecomuni
cações e equipamentos CAD-CAM, do transporte
de automóveis, da edição, da radiodifusão, da
produção de filmes e da publicidade. O seu volume
de negócios total em 1992 foi de 55 milhões de
francos franceses (8 350 milhões de ecus).
(8 )

1992 foi de 9 977 milhões de libras esterlinas

( 13 000 milhões de ecus).
(4)

COM DEV Satellite Communications Ltd. Trata-se

de um sócio comanditário da IPSP, na qual tem
uma participação de [...] % . Esta empresa foi
criada pela empresa-mãe, a COM DEV Ltd, com o
objectivo específico de investir na IPSP.
O grupo COM DEV é um importante fornecedor
de subsistemas de capacidade de satélite para
comunicações, ciência aeroespacial e aplicações de
General Dynamics Commercial Launch Services.
Trata-se de um sócio comanditário da IPSP, em
que tem uma participação de [...] % . Presta servi
ços de lançamento de naves espaciais, prestando
igualmente tais serviços para os satélites da IPSP.

Tal como se descreverá de seguida de forma mais
pormenorizada, a STET assumirá a responsabili
dade exclusiva pela promoção da venda de capaci
dade dos satélites da IPSP e dos serviços de teleco
municações internacionais a empresas em Itália e
na « Europa Oriental ».

(9)

Pertence à General Dynamics Co., que se dedica à
produção e venda de sistemas de armamento e
plataformas, transporte espacial e materiais de
construção. O volume de negócios consolidado da
General Dynamics em 1991 foi de 8 751 milhões
de dólares dos Estados Unidos (7 250 milhões de
ecus).

(6)

STET — Societá finanziaria Telefónica per Azioni.
Trata-se de uma empresa italiana cujo sócio maio
ritário é o Istituto per la Ricostruzione Industriale
(IRI), a maior empresa pública italiana. A função
institucional da STET, enquanto gestora de partici
pações sociais do IRI no que respeita ao sector das
telecomunicações, é garantir a coordenação dos
aspectos financeiros e comerciais na prestação de
serviços de telecomunicações, produção de bens e
instalação de redes. A STET, na qualidade de sócio
comanditário, tem uma participação de [...]% na
IPSP.

detecção à distância.

(5 )
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Kingston Communications International Ltd. Sócio
comanditário da IPSP em que tem uma participa
ção de [. . .] % . Foi criada pela empresa-mãe, a
Kingston Communications (Hull) plc, com o objec
tivo específico de investir na IPSP.

Trans-Atlantic Satellite, Inc. Trata-se de uma filial
da empresa japonesa Nissho Iwai Co., constituída
sobretudo com o objectivo de investir na IPSP, na
qual tem uma participação de [...] % . Além disso,
funcionará igualmente como subcontratante da
BAe no que respeita a certos componentes dos
satélites da IPSP. Neste contexto, realizou um
volume de negócios de 3 milhões de dólares dos
Estados Unidos (2,5 milhões de ecus) no ano que
terminou em 31 de Março de 1992 .

A Nissho Iwai Co. é uma empresa de comércio
geral que comercializa, importa e exporta todo o
tipo de produtos japoneses e estrangeiros. O seu
volume de negócios no ano que terminou em 31 de
Março de 1992 elevou-se a 86 700 milhões de
ecus. O grupo Nissho Iwai detém uma participação
substancial em várias empresas do sector das tele
comunicações. Em especial, participa no capital da
Satellite Japan Corporation, um operador de satéli
tes japonês, cuja principal actividade é a venda da
capacidade em massa do respondedor apenas no
Japão. Esta empresa foi recentemente objecto de
uma operação de concentração com a empresa
japonesa JC-Sat. Esta concentração foi analisada
há pouco tempo pela Comissão [ver IP ( 93 ) 547 de
1 de Julho de 1993].

A Kingston Communications (Hull ) plc, que é uma
empresa do Reino Unido, constitui o operador
autorizado da rede telefónica pública da cidade de
Hull e das áreas vizinhas.

A Kingston Communications (Hull) plc e a British
Aerospace criaram e controlam em conjunto uma
empresa comum, a Kingston Satellite Services Ltd,
para funcionar como agente de ambas as empresas
-mãe nas discussões com a IPSP relativas à oferta

dos serviços da IPSP.

O volume de negócios total do grupo Kingston em
1991 elevou-se a 59 milhões de libras esterlinas (77
milhões de ecus).

( 7)

MCN Sat US. Trata-se de uma empresa dos Esta
dos Unidos da América constituída com o objec
tivo principal de assumir o investimento do grupo
francês Matra-Hachette na IPSP, na qual tem uma

participação de [...] % .
O grupo Matra-Hachette desenvolve a sua activi
dade nos domínios aerospacial, em especial na

b.b) A sociedade em comandita

( 10 )

A International Private Satellite Partners (IPSP) foi
criada em primeiro lugar para prestar serviços

internacionais de telecomunicações por satélite a
empresas (nomeadamente, redes internas nas
empresas, transferência de dados em massa, reco
lha e transporte de dados, telecópia e distribuição
electrónica de documentos, serviços de rede, etc.),
utilizando terminais de muito pequena abertura
(VSAT) no que respeita a empresas multinacionais
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numa

base de

« balcão único »

e

« extremo a

( 17)

extremo », abrangendo a América do Norte e a
Europa; em segundo lugar, para oferecer capaci
dade de transmissão dos seus satélites, na medida
em que a capacidade não tenha sido totalmente
utilizada pela IPSP e pelos seus sócios.
( 11 )

A criação da IPSP, de acordo com a estrutura
notificada, teve início em 1982 quando a OrionSat
requereu à Federal Communications Commission
( FCC) dos Estados Unidos da América uma licença
para explorar um sistema internacional via satélite.
Na sequência da concessão da licença, a Orion
iniciou, em 1988 , um processo de consultas com a
Intersat que se prolongou por um ano. Uma vez
concluído em 1989 este processo, a OrionSat cele
brou um contrato com a British Aerospace, como
contratante principal no que toca à construção e
lançamento do sistema de satélite. Ao mesmo
tempo, e no âmbito da criação da sociedade no
final de 1991 , a Orion entrou em negociações com
sócios potenciais e negociou um pacote de emprés

( 18 )

a ) Os sócios investiram, no total, 90 milhões de

dólares dos Estados Unidos em capital, distri
buído de acordo com as suas participações
respectivas na IPSP. A contribuição da Orion
Sat enquanto sócio comanditado eleva-se a 30
milhões de dólares dos Estados Unidos e é

constituída pela licença da FCC, certos direitos
contratuais e outros activos corpóreos e incor
póreos;
b) Além disso, um consórcio de bancos internacio
nais concedeu aos sócios uma linha de crédito

privilegiada até 251 milhões de dólares dos
Estados Unidos para o primeiro satélite;

Nos termos da . licença da FCC, a IPSP ou os seus
clientes não podiam ligar os equipamentos de saté
lite da IPSP a uma rede pública telefónica comu
tada com o objectivo de prestar serviços de teleco
municações. No entanto, em Dezembro de 1993 , a
FCC adoptou uma nova política nos termos da
qual passou a ser possível que sistemas de satélites

c ) Certos sócios da IPSP injectaram fundos adicio
nais no montante total de 9 milhões de dóla
res ;

d) Acresce que, com o objectivo de garantir à IPSP
um nível suficiente de utilização da capacidade
dos satélites, os sócios comanditários concorda
ram igualmente em alugar capacidade dos saté
lites até ao montante total de [. . .] e de [. . .]
respondedores. Tal como se indica abaixo, esta
capacidade poderá ser subalugada pelos sócios
comanditários a clientes da IPSP;

autónomos (como os da IPSP) solicitem utilizar

1 . Serviços e equipamentos

A IPSP pretende construir, lançar e explorar dois
satélites Ku-band de telecomunicações de elevada
potência, a colocar em órbita nas posições 37,5° O
e 47° O de longitude. O primeiro satélite, que
utiliza a plataforma Eurostar — desenvolvida con
juntamente pela British Aerospace e pela Matra
Marconi Space através de uma empresa comum
denominada Satcom International — compreende
rá 28 respondedores de 54 MHz de largura de
banda e 6 respondedores de 36 MHz de largura de
banda, o que totalizará 1 728 MHz da capacidade
de comunicação por satélite utilizável; a área de
cobertura (« footprint ») do satélite compreenderá a
maior parte da América do Norte e do conjunto do
Espaço Económico Europeu e certos territórios da
Europa Central e Oriental .

( 14)

Espera-se que o primeiro satélite esteja operacional
até Dezembro de 1994 e o segundo algum tempo
depois. O seu tempo de vida útil será de 12 anos.

( 15)

Até ao lançamento e exploração dos seus próprios
satélites, a IPSP prestará os serviços através de
equipamentos alugados.

( 16)

Além disso, a IPSP trabalhará com o seu equipa
mento próprio de rastreio, telemetria e comando

Os complexos acordos financeiros na base da IPSP
são os seguintes:

circuitos equivalentes a 1 250 canais de 64 Kbps
da rede pública comutada.

( 13 )

Os clientes da IPSP deverão instalar VSAT para
comunicações bidimensionais nas suas instalações,
de forma a terem acesso aos serviços.
2. Contribuição financeira

timos com um consórcio internacional de bancos .

( 12)
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e) Finalmente, os sócios comanditários celebraram

com a IPSP contratos conexos de aluguer de
capacidade eventual que os obrigará a realizar
contribuições adicionais à IPSP em troca da
capacidade de transmissão adicional até [. . .]
respondedores em caso de cash flow negativo,
para permitir à IPSP cumprir o serviço da
dívida .

3 . Gestão central e operações integradas
( 19 )

Uma vez que a IPSP foi criada para prestar serviços
a clientes com base numa rede integralmente inter
conectada que permite a prestação de serviços
uniformes a preços uniformes, a responsabilidade
exclusiva pela gestão e controlo da IPSP foi atribuí
da ao sócio comanditado que, sem prejuízo de
certos direitos limitados de revisão e aprovação
pelos sócios comanditários, goza de poderes alar
gados no que toca ao desenvolvimento, explora
ção, comercialização e promoção da actividade da
IPSP .

construído nos Estados Unidos da América para
controlar os satélites, que serão apoiados por equi

(20)

Este controlo pela OrionSat constitui igualmente
uma exigência imposta pela FCC para permitir que
a licença concedida à OrionSat seja transferida

pamento adicional a construir em Itália .

para a IPSP.
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tado (por vezes, enquanto primeiro passo de uma
aliança mais vasta ), e em especial a prestação de
serviços avançados de valor acrescentado às maio
res empresas mundiais.

4. Comercialização e distribuição
(21 )

A IPSP comercializará e distribuirá os seus serviços
com a assistência de várias empresas locais de
comercialização e de exploração que serão escolhi
das pela IPSP como agentes ou distribuidores.
Além da STET, que é o distribuidor exclusivo para
a Itália e representante exclusivo para o grupo de
países colectivamente referidos nos acordos como
Roménia, Bulgária, Malta, a antiga URSS, a antiga
Checoslováquia e a antiga Jugoslávia), estes agen

Os serviços podem ser prestados aos clientes utili
zando quer infra-estruturas terrestres e estabele
cendo ligações físicas através de cabos coaxiais ou
de fibras ópticas, quer infra-estrutura de satélites e
VSAT. E geralmente aceite que os satélites são
especialmente adequados para as instalações remo
tas dos clientes ou para áreas que disponham de

tes ou distribuidores trabalharão numa base não

infra-estruturas terrestres deficientes .

(26)

« Europa Oriental » (Áustria, Hungria, Polónia,

exclusiva, podendo, embora tal não seja necessário,
ser sócios comanditários. Uma vez que em alguns
Estados-membros ainda não existem licenças para
prestar serviços em ligação ascendente, a IPSP
deverá trabalhar com os Organismos de telecomu
nicações nacionais que funcionarão como agentes.
Prevê-se que esta situação se mantenha até se
tornar efectiva e aplicável na Comunidade Euro
peia a liberalização da prestação de serviços via

(27)

C.

(28 )

Outra especificadade da IPSP é que, contraria
mente à maior parte das alianças que têm sido
anunciadas — constituídas pelos organismos de
telecomunicações — os sócios da IPSP são (à
excepção da STET e da Kingston) empresas priva
das que não desenvolviam anteriormente activida
des no sector das telecomunicações.

(29 )

De acordo com as partes, esta ausência de inicia
tiva privada deve-se ao facto de tais empresas
continuarem a defrontar-se com importantes obstá

O MERCADO RELEVANTE

a.a ) Mercado(s) do produto
A IPSP concorrerá em dois mercados:

— o mercado dos serviços internacionais de teleco
municações privadas para empresas,
— o mercado da oferta de capacidade de transmis

culos de acesso decorrentes :

— da regulamentação dos serviços de telecomuni
cações que ainda subsiste em muitos países, não
obstante a profunda evolução registada. Isto
significa que a IPSP não poderá operar por si
própria nos locais em que existem ainda direi
tos exclusivos e terá que solicitar licenças para
prestar serviços em ligação ascendente/descen
dente nos locais em que não é ainda completa a
liberalização do segmento terrestre dos satélites.
Para além disso, a IPSP terá que coordenar-se
com as organizações internacionais de satélites
para prestar serviços através de sistemas de

são em massa via satélite.

1 . Serviços internacionais de telecomunicações pri
vadas para empresas
(23 )

Os serviços desta natureza que a IPSP oferecerá aos
seus clientes têm por objectivo fazer face à necessi
dade crescente sentida pelas empresas multinacio
nais de comunicações avançadas de extremo a
extremo entre as suas instalações geograficamente
dispersas por todo o mundo e/ou entre estas e os
seus clientes e fornecedores de matérias-primas e
de produtos intermédios. Incluem, entre outros,
serviços de chamadas vocais, telecópia de alta
velocidade, armazenamento e transporte de dados

satélites autónomos,
— da

(25)

do

investimento necessário à

mento de transmissão. Neste contexto, só os

Tais serviços podem ser incluídos no mercado
emergente dos serviços internacionais ( ou mesmo
globais) de valor acrescentado a grandes empresas
e outros utilizadores intensivos de serviços avança
dos de telecomunicações.

custos com a construção, ensaio e lançamento
dos dois satélites da IPSP são estimados, no

mínimo, em 425 milhões de dólares dos Esta
dos Unidos,

— da dificuldade, custo e período de tempo neces
sário para lançar uma empresa dotada de
dimensão e reputação suficientes, incluindo a
criação de relações de confiança e de uma base
importante de clientes, neste mercado em espe

Trata-se de um dos segmentos do mercado global
das telecomunicações que apresenta o maior poten
cial de crescimento nos anos vindouros, tirando o

máximo partido do processo de liberalização das
telecomunicações em curso e da convergência cres
cente entre telecomunicações e electrónica, em
especial os suportes lógicos.

cial.

2. Oferta de capacidade de transmissão em massa

É significativo o facto de a maior parte das alian
ças estabelecidas no domínio das telecomunicações
anunciadas actualmente incluírem disposições rela
tivas à entrada no segmento de valor acrescen

dimensão

entrada no mercado, em especial se o candidato
à entrada vai adquirir o seu próprio equipa

e videoconferências.

(24 )

Apesar de algumas outras alianças anunciadas
incluírem igualmente a prestação de serviços por
satélite — como parte do cabaz de serviços a
prestar sobretudo por cabo — a IPSP é a primeira
empresa que oferecerá estes serviços unicamente
através de satélites.

satélite .

(22 )
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via satélite

(30)

Trata-se de um mercado de importância secundária
para a IPSP. As partes declararam que só opera
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riam neste domínio no caso de a procura dos
serviços da IPSP ser inferior à esperada.
( 31 )

( 32 )

( 33 )

Nos termos das convenções das organizações inter
nacionais de satélites, o acesso directo à capacidade
do segmento do satélite e ao equipamento do
terminal da estação terrestre está reservado aos
signatários ( que são igualmente os proprietários
das redes terrestres ); desta forma, os operadores
privados de satélites, que estão em concorrência
com os signatários, são obrigados a sólicitar-lhes a
obtenção de capacidade. Esta situação coloca os
signatários numa posição de força que reforça
ainda mais a sua importante posição no mercado
das telecomunicações no seu conjunto.

Além disso, os proprietários de sistemas de satélites
autónomos, como a IPSP, devem sujeitar-se: i ) a
um programa de consulta com a Intelsat (e/ou com
a Eutelsat), para assegurar que tais sistemas de
satélites autónomos não causem quaisquer prejuí
zos económicos significativos ao sistema das orga
nizações internacionais de satélites e ii ) a um
processo técnico de coordenação, igualmente com
as organizações internacionais de satélites adequa
das, para assegurar a compatibilidade técnica dos
novos equipamentos e da sua exploração com a
utilização do espectro de frequência e de espaço
orbital utilizado pelo segmento espacial actual e
projectado das organizações internacionais de saté
lites.

Até à data, e na sequência do processo de consulta
desenvolvido com a Intelsat pela IPSP, a Suécia, a
Dinamarca, a Alemanha, a Bélgica, o Luxemburgo,

a Itália, a Irlanda, a Áustria, os Estados Unidos e o
Reino Unido concederam já direitos de ligação
descendente no seu território à IPSP ou ao seu

representante. Para além disso, a IPSP iniciou

igualmente o processo de consulta com a Eutelsat
com o apoio do Reino Unido, da Itália e da
Irlanda .

b.b) Mercado geográfico
( 34)

satélites, nomeadamente na maior parte da Améri
ca do Norte, e do conjunto do Espaço Económico
Europeu e em certos territórios da Europa Central
e Oriental. Considera-se que esta ára de cobertura
constituirá, no mínimo, o mercado geográfico
abrangido pelos acordos. No entanto, esta área
poderá ser ainda mais alargada pela utilização de
ligações e redes terrestres para abranger instalações

Até ao momento, o fornecimento de capacidade do
segmento espacial tem sido assegurado essencial
mente por três organizaões internacionais de satéli
tes : a Intelsat, a Eutelsat e a Inmarsat. São proprie
tárias de um conjunto considerável de satélites de
telecomunicações em órbita (por exemplo, a Intel
sat explora actualmente 13 satélites geoestacioná
rios ). Estas três organizações têm uma estrutura
muito semelhante, sendo, nomeadamente, organi
zaões criadas através de um conjunto de acordos
assinados por Estados soberanos, representados
pelos seus governos ou por operadores de teleco
municações públicos ou privados por eles nomea
dos (conhecidos por « signatários »), para fornecer o
segmento espacial exigido : a) pelos serviços públi
cos internacionais de telecomunicações em todas as
áreas do mundo ( Intelsat) ou na Europa (Eutelsat)
ou b ) para melhorar as comunicações nos domí
nios marítimo e aeronáutico ( Inmarsat).

A IPSP desenvolverá essencialmente a sua activi

dade na área abrangida pela áreas de cobertura dos
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de clientes localizadas fora do raio de cobertura
dos satélites .

c.c ) Posição da IPSP no mercado
( 35 )

A IPSP estima que o mercado dos serviços de linha
privados representou aproximadamente 8,4 mil
milhões de ecus em 1990, correspondendo as
comunicações privadas das empresas no que toca
aos serviços transatlânticos e intra-europeus a 1,4
mil milhões de ecus . As previsões da IPSP para
1995 apontam para que este último valor se eleve
a 3,5 milhões de ecus, representando a IPSP cerca
de [. . .] de ecus ou uma quota de mercado de
[...] % .
D.

OS ACORDOS NOTIFICADOS

a .a ) Lista dos acordos

( 36 )

A IPSP, na forma que reveste actualmente, é o
resultado de um processo demorado e complexo de
negociação entre os seus sócios . Esta complexidade
reflecte-se claramente no número de acordos incluí

dos na notificação destinados a abranger a organi
zação e o financiamento da IPSP, os satélites, os
acordos que permitem à IPSP obter a assistência
dos seus sócios e de terceiros relativamente à

comercialização, etc . Os acordos são os seguintes:
— segundo acordo alterado e reformulado de
constituição da sociedade em comandita (e pos
teriores alterações conexas), que estabelece os
princípios básicos da organização e funciona
mento da IPSP,
— acordos de capacidade de satélite para comuni
cações e acordos de capacidade eventual de
satélite para comunicações, celebrados entre a
IPSP e cada um dos sócios comanditários (ou
suas filiais), mediante os quais estes se compro
meteram a adquirir, durante sete anos, uma
parte importante da capacidade do sistema de
satélite da IPSP para satisfazer as suas próprias
necessidades internas, bem como para revenda
a terceiros por intermédio da IPSP, com o
objectivo de assegurar uma utilização mínima
da capacidade dos satélites; os sócios comandi
tários comprometeram-se igualmente a utilizar
e a pagar qualquer capacidade eventual adicio
nal ou a realizar contribuições de capital no
caso de se verificar um défice no cash flow.
Estes últimos acordos foram celebrados para
responder às exigências impostas pelo consór
cio que concedeu a linha de crédito privilegiado
à IPSP,

— acordo de princípios, que estabelece os princí
pios gerais ao abrigo dos quais a IPSP prestará
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trolo da actividade e negócios da IPSP. Do
mesmo modo, os sócios comanditários não
estão autorizados a participar na gestão diária
da IPSP, excepto nos casos expressamente con
templados nos acordos (artigo 7.10 do acordo
de constituição da sociedade em comandita e
artigo 2 do acordo de princípios ). Este poder

os seus serviços aos clientes, incluindo igual
mente as condições gerais em que esta pode
recorrer à assistência de empresas locais de
comercialização e exploração como agentes ou
distribuidores da IPSP,

— Acordo alterado . e reformulado de propostas
privilegiadas, nos termos do qual a IPSP dará
preferência aos sócios na aquisição de vários
produtos e serviços, na medida em que as
propostas destes sócios no que respeita a esses
produtos e serviços seja pelo menos tão favorá
vel para a IPSP quanto as propostas de tercei
ros,

— acordo de prestação de serviços e de distribui
ção em Itália, celebrado entre a IPSP e a STET,
no abrigo do qual a STET é nomeada distribui
dor exclusivo da IPSP em Itália pelo período
em que se mantiver o acesso restrito, naquele
país, ao mercado internacional das telecomuni
cações comerciais. Assim, de acordo com a lei
italiana, só a STET poderá fornecê-las. Uma vez
efectuada a liberalização, e desde que a STET
cumpra com certos critérios de desempenho,
continuará mantendo o direito de promover em
exclusivo a venda em Itália dos serviços da
IPSP,

— acordo de primeira recusa para a Itália, cele
brado entre a IPSP e a STET, nos termos do

qual a IPSP concederá à STET um direito de
primeira recusa no que toca ao fornecimento de
capacidade de satélite em massa a clientes em
Itália para serviços prestados neste país. Este
acordo entrará em vigor se e quando tiver sido
liberalizado o fornecimento de capacidade de
satélite em Itália,

— acordo de agência para a venda de capacidade
de satélite na « Europa Oriental », celebrado
entre a IPSP e a STET, que estabelece as
condições (incluindo os objectivos a atingir pela
STET) a que obedece a nomeação da STET
como agente exclusivo da IPSP para a venda de
capacidade de satélite em massa na «Europa
Oriental »,

— acordo de prestação de serviços e de agência
para a «Europa Oriental », celebrado entre a
IPSP e a STET, nos termos do qual esta
empresa é nomeada agente exclusivo da IPSP
na «Europa Oriental» para a prestação de
serviços, desde que a STET cumpra certos crité
rios de desempenho fixados no acordo.
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discricionário do sócio comanditado estende-se

igualmente à fixação dos preços e outras condi
ções comerciais da IPSP.
(39 )

— Sem prejuízo do acima exposto, os sócios
comanditários podem exercer uma certa in
fluência na gestão da IPSP através de uma
estrutura permanente criada e composta pelos
seguintes comités:

a ) Comité de sócios para a planificação e
revisão da política da empresa (comité de
revisão )

Criado

nos

termos

da

alínea

a)

do

artigo 7.11 do acordo de sociedade em
comandita, este comité é composto por um
membro nomeado por cada sócio. O sócio
comanditado deve submeter um conjunto
de medidas à apreciação do comité de revi
são, que tem poderes para aprovar ou
reprovar as mesmas por voto maioritário.
As medidas mais importantes são:
— a fixação de qualquer política de preços
relativamente à venda de serviços da
IPSP que tenha por objectivo a venda a
clientes de capacidade de transmissão
via satélite geralmente a preços inferio
res aos preços cobrados aos sócios
comanditários ou a venda de capacidade
de transmissão

via

satélite

a

certos

sócios da IPSP a preços ou condições
materialmente diferentes dos preços e
condições oferecidos ou praticados em
geral em relação aos sócios da IPSP,
— a decisão tomada pelo sócio comandi
tado de aumentar o orçamento acima de
uma certa percentagem,

— a aprovação dos planos da empresa em
relação aos serviços da IPSP no que toca
a ) aos recursos da IPSP; b) a financia
mentos adicionais e c ) à prestação dos
serviços da IPSP antes do lançamento
dos satélites;

b) Comité técnico [alínea b) do artigo 7.15 do
acordo de sociedade em comandita]. Trata

b.b) Pormenores dos acordos específicos

-se de um comité consultivo sobre todas as

1 . Disposições relativas à gestão e estrutura da

do sistema de satélites da IPSP e das suas

IPSP

(37)

Os acordos incluem, em especial, as disposições a
seguir apresentadas.

( 38 )

— Nos termos da alínea a) do artigo 7.01 do
acordo de sociedade em comandita, o sócio

comanditado da IPSP goza dos mais amplos e
exclusivos poderes de gestão, exploração e con

questões relativas à tecnologia e exploração
redes de transmissão. Em especial, em rela
ção aos serviços da IPSP, cabe-lhe recomen
dar normas técnicas para o equipamento e
exploração;
c) Nos termos do artigo 7.04 do acordo de
sociedade em comandita, certas decisões
importantes do sócio comanditado que pos
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proporcional por MHz/mês inferior ao preço que
os sócios comanditários acordaram pagar à IPSP

sam ter um impacte significativo sobre o
investimento dos sócios comanditários estão

nos termos dos acordos acima mencionados, a

sujeitas a voto maioritário. Estas decisões
incluem a dissolução da IPSP, a sua fusão

IPSP fica obrigada a oferecer aos referidos sócios a
mesma quantidade de capacidade adicional de res
pondedor que é oferecida aos clientes, ao mesmo
preço, mas com um desconto de 10 % e em idênti

ou união com outra entidade e a venda de

(40 )

uma parte substancial dos activos da IPSP.
— De forma a assegurar a dedicação da OrionSat
a tempo inteiro à gestão da IPSP, por força do
artigo 7.06 do acordo de constituição de socie
dade em comandita, o sócio comanditado está
proibido de desenvolver quaisquer outras acti
vidades para além da gestão da empresa
comum sem o consentimento prévio e unânime,
dado por escrito, dos sócios comanditários.

cas condições .

(43 )

Além disso, nem a OrionSat nem a Orion

Network Systems, Inc. podem ter participações
ou estar envolvidas em outras empresas que

(44)

envolverem-se em actividades com concorrentes

da IPSP ou sócios comanditários desta ( ar
tigo 7.06 do acordo de sociedade em comandita
e artigo 7 do acordo de princípios ).

(41 )

2. Disposições mais favoráveis
Os acordos compreendem algumas disposições que
são designadas por cláusulas « nação mais favore
cida », nos termos da quais a IPSP garante que os
sócios comanditários beneficiarão dos melhores

preços e condições que a IPSP oferece a qualquer
dos seus clientes em relação a capacidade e/ou
serviços similares. Tais disposições constam do
artigo 16.02 do acordo de sociedade em comandita
e igualmente do artigo 16.01 dos diferentes acor
dos de capacidade, do artigo 21.01 dos vários
acordos de capacidade eventual, bem como do
artigo 4.5 e do artigo 15.1 do acordo de prestação
de serviços e de distribuição da STET em Itália, do
artigo 3.5 do acordo de venda de capacidade da
STET na « Europa Oriental » e ainda do artigo 4.4
e do artigo 15.11 do acordo de prestação de
serviços da STET na « Europa Oriental ».
Por seu turno, estas disposições concedem à IPSP
uma protecção equiparável no que respeita aos
serviços e equipamento que obtém dos sócios, de
forma a permitir-lhe funcionar a um nível competi
tivo no que toca aos custos. No entanto, esta

protecção não se aplica no caso de contratos
celebrados entre um sócio comanditário e a Intel

sat, a Eutelsat, a Inmarsat e os sistemas de satélites
nacionais.

3 . Vendas de capacidade de satélites a preços
inferiores aos pagos pelos sócios comanditá
rios

(42 )

Nos termos da alínea b ) do artigo 16.01 dos
acordos de capacidade e da alínea b) do
artigo 21.01 dos acordos de capacidade eventual,
no caso de a IPSP pretender vender ou alugar
capacidade de satélites a terceiros a um preço

4. Utilização pela IPSP de capacidade de satélite
contratada pelos sócios comanditários
Nos termos do artigo 8 do acordo de princípios e
na medida em que o cash flow da IPSP seja
suficiente para pagar o crédito privilegiado, a IPSP
compromete-se a utilizar em primeiro lugar a capa
cidade contratada numa base firme pelos sócios
comanditários — isto é, no âmbito dos respectivos
acordos de capacidade — e de que os mesmos não
precisem para as suas necessidades internas.

concorram directa ou indirectamente com a
IPSP .

Em contrapartida, os sócios comanditários
podem entar em concorrência com a IPSP na
prestação de serviços a clientes . Podem adquirir
livremente participações noutras empresas ou
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5 . Concursos lançados pela IPSP
Nos termos do artigo 2 do acordo de propostas
privilegiadas, sempre que a IPSP lance um concurso
de valor superior a um milhão de dólares dos
Estados Unidos, se um ou mais sócios comanditá
rios apresentarem uma proposta que não seja
menos favorável para a IPSP do que as propostas
de terceiros no que toca aos preços, concepção,
desempenho, pagamento, calendário de entrega e
outras condições, a IPSP deve, sem prejuízo de
poder proceder a uma auscultação final para
obtenção de melhores propostas, atribuir o con
trato ao(s ) sócio(s ) comanditário(s ) cuja(s ) propos
ta ^) preencha (m ) os referidos critérios e condi
ções.

6. Condições de comercialização e distribuição
a) Aspectos gerais

(45 )

A comercialização e distribuição dos serviços da
IPSP serão planificadas e geridas a nível central,
mas realizadas de forma descentralizada . Além

(46 )

disso, os serviços prestados obedecerão a um preço
e a um nível de qualidade uniformes.
Estes princípios são aplicados através das seguintes
disposições específicas:
— a IPSP goza de poderes exclusivos de controlo e
de exploração do sistema de satélite ( arti
gos 7.01 e 7.10 do acordo de sociedade em
comandita, artigo 8.01 dos acordos de capaci
dade e artigo 13.01 dos acordos de capacidade
eventual),
— além disso, a comercialização e distribuição dos
serviços de telecomunicações internacionais a
empresas são da responsabilidade do sócio
comanditado (artigo 2 do acordo de princí
pios ), que estabelecerá igualmente todos os pre
ços dos serviços da IPSP (excepto quando proi
bido por lei, atentos os direitos exclusivos con
cedidos aos organismos de telecomunicações de
certos países para o efeito ). Acresce que as
vendas de serviços serão centralmente geridas
pelo sócio comanditado, embora realizadas
principalmente pelos agentes por ele escolhidos
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(que podem incluir os sócios comanditários ).
Ao celebrar contratos com os agentes ou distri
buidores, o sócio comanditado deve obter pre

nos, a IPSP subcontratará em princípio à STET a
prestação de serviços de operações terrestres em
Itália. No entanto, a decisão final quanto à utiliza
ção dos serviços de operações terrestres da STET
cabe aos clientes; assim, se por razões de custos ou
por outros motivos, os clientes preferirem obter de

ços e condições concorrenciais e atribuir crité
rios de desempenho e objectivos aos referidos
agentes. Finalmente, os contratos serão celebra
dos em nome da IPSP,

outra fonte os serviços de operações terrestres, a
IPSP fornecerá o pacote de serviços sem os serviços
de operações terrestres.

— o anexo A do acordo de princípios estabelece
que, sempre que os serviços da IPSP devam ser
prestados num território em que existam direi

tos exclusivos ou especiais relativos à prestação
de tais serviços, os serviços da IPSP deverão ser

(48 )

prestados ao cliente nos termos de um contrato
distinto, elaborado de acordo com as leis apli
cliente e o agente da IPSP, que em tais casos
será normalmente o organismo de telecomuni
cações nacional.
Disposições específicas relativamente à STET

b.l ) No que se refere ao território ita
liano

(47)

Nos termos do artigo 2 do acordo de prestação de
serviços e de distribuição em Itália, a STET é
nomeada distribuidor exclusivo da IPSP em Itália

enquanto se mantiver a regulamentação do mer
cado italiano de telecomunicações ( J ).
Se o território italiano deixar de estar regulamen
tado, o direito exclusivo da STET será convertido
num direito exclusivo para promover a venda de
serviços da IPSP em Itália. Este direito ficará condi

Para além disso, nos termos do acordo de primeira
recusa para a Itália, quando o fornecimento da
capacidade oferecida de satélites no território ita
liano estiver liberalizado, a IPSP permitirá que a
STET continue a fornecer, durante 60 dias, a
capacidade de satélite em massa pedida por qual
quer cliente situado apenas no território italiano
ou, no caso de o cliente preferir adquirir a capaci
dade à IPSP, continue a fornecer tal capacidade à
IPSP nas mesmas condições acordadas com o
cliente. De qualquer modo, a capacidade referida é
a capacidade afectada pela STET aos satélites da
IPSP. Esta disposição destina-se a dar à STET uma
certa prioridade na cobertura dos riscos que assu
miu ao tomar tal compromisso. No entanto, o
preço e as condições da locação ou da venda da
capacidade de satélite aos clientes, e também aos
clientes italianos, são determinados pela IPSP.

cáveis no referido território e celebrdo entre o

b)
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(49)

cionado ao cumprimento pela STET de certos
critérios de desempenho expressos em termos de
objectivos de receitas. No caso de a STET não
preencher eses critérios e não tomar todas as
medidas consideradas necessárias para remediar
esta situação no prazo de dezoito meses, a IPSP

Finalmente, nos termos do artigo 3.3 do acordo de
prestação de serviços e de distribuição pela STET
em Itália, a IPSP compromete-se a enviar à STET
informações sobre potenciais clientes que preten
dam serviços de telecomunicações limitados ao
território italiano.

b.2) No que se refere aos países colecti
vamente referidos como « Europa

está autorizada a nomear outros distribuidores

para o território italiano numa base não exclusiva.
No entanto, a STET continuará a ser um distribui

Oriental » ( incluindo a Áustria )

dor não exclusivo .

( 50)

Em contrapartida a STET compromete-se a não
promover os serviços da IPSP fora do território
italiano, com excepção do território da « Europa
Oriental» (2) (artigo 2.3 do acordo de prestação de
serviços da STET).
Apesa desta exclusividade, se a IPSP ou um dos
seus agentes, distribuidores ou sócios, depois de o
território italiano ter sido desregulamentado, for
solicitado a prestar serviços em Itália, poderão
fazê-lo .

Uma vez concretizada a desregulamentação, se um
cliente situado em Itália pretender adquirir à IPSP
um pacote global de serviços internacionais de
telecomunicações a empresas, que inclua serviços
de operações terrestres relativamente a locais italia
(') Para a determinação do sentido textual das expressões «regu
lamentado» e «desregulamentado», no referente à Itália, ver
considerando 36 acima, no seu quinto subparágrafo.
(2) No entanto, esta disposição não impede a STET de proceder
a vendas passivas fora de Itália.

Os dois acordos relevantes são muito idênticos aos

acordos relativos à Itália, excepto que, no presente
caso, a STET foi designada como agente exclusivo
da IPSP para efeitos de oferta de capacidade de
satélite em massa e de prestação de serviços da
IPSP .

(51 )

Nos termos da referida exclusividade e enquanto
os países em causa estiverem sujeitos a regulamen
tação (e durante o primeiro ano após a desregula
mentação), a IPSP e os seus sócios comanditários
comprometem-se a não promover a venda de capa
cidade de satélite em massa (3) obtida da IPSP ou
serviços de telecomunicações via satélite prestados
pela IPSP ou que sejam considerados equivalentes
aos serviços da IPSP promovidos pela STET.

(3) O presente acordo é aplicável unicamente a clientes situados
no território da «Europa Oriental », e não a clientes situados
em qualquer outro território, que necessitem de capacidade
para as suas instalações, mesmo que algumas destas estejam
situadas no território da « Europa Oriental ».
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( 52)

Não obstante, a IPSP pode efectuar vendas de
capacidade em massa nesses países independente
mente da STET, dispondo os sócios comanditários
de liberdade para , em qualquer momento, comer
cializar capacidade de satélite obtida a partir de
outros sistemas de satélites, serviços de telecomuni
cações internacionais a empresas oferecidos a par
tir de outros sistemas de satélites e serviços de
telecomunicações por satélite que utilizem capaci
dade proveniente dos satélites da IPSP, desde que
esses serviços não sejam equivalentes, numa
medida razoável, aos serviços prestados pela IPSP,
comercializados pela STET. Além disso, um ano
depois de ocorrida a desregulamentação nos países
em causa, os sócios comanditários poderão propor
capacidade de satélite em massa adicional obtida a
partir da IPSP e/ou serviços equivalentes aos
comercializados pela STET, desde que não seja
utilizado qualquer logotipo ou marca comercial
pertencente à IPSP.

Finalmente, qualquer terceiro ou entidade" que
tenha adquirido capacidade de satélite à IPSP
poderá, livremente, vender em qualquer momento
essa capacidade ou outros serviços de telecomuni
cações via satélite, desde que não seja utilizado
qualquer logotipo ou marca comercial pertencente
à IPSP.

( 53 )

Nos termos dos dois acordos, os direitos exclusivos
da STET manter-se-ão enquanto a empresa preen
cher os critérios de desempenho definidos nesses
acordos .
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Assim,

— apenas o sócio comanditado da IPSP,
OrionSat, dispõe das autorizações e licenças
necessárias da FCC e da Intelsat para lançar
e explorar satélites. Além disso, as condi
ções da licença da FCC impedem o sócio
comanditado de transferir esse controlo sem

autorização prévia da FCC e definem de
forma muito precisa os serviços que a IPSP
seria autorizada a fornecer (ver conside
rando 12 supra ),
— nenhum dos sócios da IPSP tem as autoriza

ções e licenças necessárias para fornecer
serviços internacionais de telecomunicações
em todos os países situados na zona de
cobertura dos satélites . Apenas a STET e a
Kingston (para além da própria OrionSat)
dispõem de uma licença para prestar servi
ços de telecomunicações, mas a STET está
circunscrita à Itália e a Kingston à cidade de
Hull e respectiva periferia. Os restantes
sócios comanditários ( ou as respectivas
empresas-mãe ) constituem empresas indus
triais que desenvolvem actividades em dife
rentes segmentos do mercado aeroespacial e
que não dispõem das licenças nem da expe
riência necessárias para prestar serviços de
telecomunicações a outras empresas numa
base concorrencial (embora algumas destas
empresas tenham adquirido alguma expe
riência, gerindo as suas próprias redes inter
nas ).

7. Inexistência de observações de terceiros

( 54 )

Na sequência da publicação de duas comunicações
nos termos do n? 3 do artigo 19? do Regulamento
n? 17, para efeitos de aplicação do disposto no
artigo 85? do Tratado CE e no artigo 53? do
Acordo EEE, respectivamente, não foram recebidas
quaisquer observações de terceiros.

b ) E muito improvável que qualquer dos sócios da
IPSP realizasse os investimentos — assumindo
os riscos substanciais inerentes — necessários à
entrada no mercado . Os enormes entraves à

entrada no mercado, o importante poder de
mercado que detêm os actuais organismos de
telecomunicações no mercado das telecomuni
cações no seu conjunto e as organizações inter
nacionais de satélites no mercado da transmis

II. APRECIAÇÃO JURÍDICA
A. APLICAÇÃO À IPSP DO DISPOSTO NO N? 1 DO
ARTIGO 85 ? DO TRATADO CE E NO N? 1 DO
ARTIGO 53? DO ACORDO EEE

( 55 )

Com base nos argumentos a seguir apresentados,
os sócios da IPSP não devem ser considerados

concorrentes reais ou potenciais nos mercados em
que a IPSP irá operar.

são por satélite, a alta tecnologia necessária, os
substanciais riscos de fracasso inerentes, rela

cionados com as operações espaciais e a vasta
área geográfica abrangida, juntamente com os
montantes necessários e o poder de negociação
dos clientes (normalmente grandes empresas
multinacionais) tornam este empreendimento
muito arriscado. Tendo em conta o que pre
cede, não é realista considerar, de um ponto de
vista económico, que qualquer dos sócios pode
ria entrar no mercado individualmente .

a) Para poder penetrar no -mercado enquanto
prestador de serviços com equipamento pró
prio, a IPSP teve de obter um certo número de
autorizações e de licenças e providenciar o
financiamento, construção, lançamento e ex
ploração de dois satélites. A este respeito, con
sidera-se que nenhum dos sócios se encontra
numa situação que lhe permita efectuar todas
estas operações individualmente, mas apenas
em colaboração com os outros através de uma
empresa comum como a presente .

c ) Além disso, no que respeita à comercialização e
distribuição, o princípio da uniformidade dos
preços e das outras condições em diferentes
territórios, conjugado com uma comercializa
ção descentralizada na prática, parece ade
quado para dar resposta às necessidades de
serviços de telecomunicações a nível mundial
numa base de « balcão único » e de facturação
única dos clientes que têm sucursais ou filiais
dispersas em diferenes territórios .
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B. APLICAÇAO DO ARTIGO 85? DO TRATADO CE
E DO ARTIGO 53? DO ACORDO EEE NO QUE

A prestação desses serviços não é garantida de
forma adequada pelos actuais acordos bilate
rais entre os organismos de telecomunicações,
nos termos dos quais cada um disponibiliza as
suas próprias instalações no seu próprio país.
Isto significa que cada organismos de telecomu
nicações nacional estabelece um preço relativa
mente à sua parte da rede separadamente,
celebra contratos com os clientes separada
mente e realiza uma facturação separada relati
vamente a um conjunto de serviços que nor
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SE REFERE ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
(59)

As medidas que se seguem não são abrangidas pelo
artigo 85? n? 1 , do Tratado CE e do artigo 53?,
n? 1 , do Acordo EEE:
— o facto de a STET ser nomeada distribuidora

exclusiva dos serviços da IPSP em Itália,
enquanto este mercado estiver regulamentado.
Esta medida reflecte unicamente o facto de que,
de acordo com a lei italiana, STET ainda detém
direitos exclusivos em algumas áreas em que a
IPSP irá também operar. Mesmo na ausência de
um tal acordo, nenhuma outra empresa estaria
em situação de distribuir os serviços da IPSP

malmente não é uniforme em todos os territó

rios abrangidos, em virtude das diferentes
características técnicas das diversas redes . O

desempenho de uma rede combinada criada
desta forma é equivalente à do seu elemento
mais fraco e, consequentemente, o número dos
serviços e respectivas características correspon
dem aos que são assegurados pela rede nacio

em Itália,

nal menos eficaz envolvida. Por outro lado, as

questões operacionais, tais como controlo da
qualidade, correcção das falhas e prestação de
serviços à clientela, são também organizadas
separadamente.

— disposições relativas à nomeação da STET
como agente de representação exclusiva na

«Europa Oriental » àparte a Áustria. Uma vez
que os países abrangidos são exteriores à União
Europeia e ao Espaço Económico Europeu,
estas disposições não produzem nenhum efeito
apreciável no EEE.

Os organismos de telecomunicações nacionais
estão a tornar-se cada vez mais conscientes da

importância do mercado das telecomunicações
internacionais a empresas, bem como dos
inconvenientes resultantes da situação acima
descrita. Tal como indicado, têm tentado supe
rar esses inconvenientes, criando consórcios

com outros organismos de telecomunicações,
com vista a prestarem os referidos serviços (e,
na maioria casos, efectuarem também outras
prestações). Alguns desses consórcios foram já
notificados à Comissão.

(56)

Prevê-se que, a criação e o funcionamento da IPSP,
ao introduzir um novo concorrente, contribua para
aumentar a concorrência num segmento em rápida
expansão do mercado global das telecomunicações,
reservado até há pouco tempo às empresas deten
toras de direitos exclusivos. A IPSP deverá, por
conseguinte, acelerar o ritmo da oferta de serviços
novos e uniformes aos clientes, melhorando o seu

preço e eficácia.
(57)

O impacte no mercado no que respeita à capaci
dade de transmissão por satélite em massa deverá
ser positivo, bem como bastante importante, em
especial, pelo facto de a criação da IPSP dar origem
ao aparecimento de um fornecedor privado de
capacidade de segmento espacial, alternativo às
extremamente poderosas organizações internacio
nais de satélites e aos sistemas nacionais controla

dos por organismos de telecomunicações nacionais.
Assim, a IPSP significaria aumentar as opções
disponíveis para os fornecedores de serviços que
necessitem de capacidade de segmento espacial.
(58 )

Em conclusão, a criação da IPSP, uma das primei
ras empresas privadas a entrar no mercado em
plena evolução das telecomunicações, não é abran
gida pelo n? 1 do artigo 85? do Tratado CE nem
pelo n? 1 do artigo 53? do Acordo EEE.

(60)

As disposições seguintes não devem considerar-se
como restrições importantes à concorrência:
— No referente aos acordos relativos ao território

italiano, o direito exclusivo concedido à STET

para promover a venda de serviços da IPSP em
Itália após se verificar a desregulamentação não
constitui uma importante restrição à concorrên
cia, por que:

a) Os serviços da IPSP são, por definição,
internacionais, na medida em que os clien
tes italianos podem assinar um contrato
para serviços idênticos com agentes ou dis
tribuidores não localizados em Itália através

das suas filiais ou instalações igualmente
fora da Itália;

b) Os clientes potenciais da IPSP serão grandes
companhias muitas vezes estabelecidas em
vários países;

c) Como o único direito exclusivo que subsis
tirá então será o de promover a venda de
serviços da IPSP em Itália, agentes e distri
buidores da IPSP, que não a STET, poderão
vender livremente serviços da IPSP em Itá
lia;

d) Não se impede a STET de ter vínculos
comerciais com concorrentes da IPSP; e

e) Sobretudo, espera-se que a IPSP venha a ter
uma quota de mercado inferior a 5% dos
dois mercados em questão.
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— No referente aos acordos respeitantes à Áustria
o raciocínio exposto relativamente à Itália é
igualmente válido . Além disso, os direitos
exclusivos de que a STET dispõe como agente
do IPSP são mais limitados do que os que
possui referentes à Itália (ver considerandos 51
a 53 supra ), dado a IPSP poder contactar
directamente os clientes e poderem os sócios
comanditários comercializar capacidade e/ou
serviços obtidos a partir de outros sistemas de
satélites, e mesmo serviços que utilizem capaci
dade de satélite obtida a partir da IPSP.

( 61 )

As razões a seguir apresentadas explicam o motivo
pelo qual se concluiu que, embora restrinjam a
liberdade de acção dos sócios, as disposições segui
damente descritas estão directamente relacionadas

com a IPSP e são indispensáveis a esta empresa,
não excedendo o necessário à sua criação e explo
ração . Consequentemente, devem ser consideradas,
nos termos das regras de concorrência do Tratado

CE e do Acordo EEE, como restrições acessórias.

importantes empresas nesses mercados, qual
quer interpretação abusiva desta disposição
parece estar excluída, caso a empresa comum
pretenda implantar-se nos mercados para que
está orientada .

(62 )

As restrições acessórias devem ser apreciadas no
contexto da empresa criada . A este respeito, dado
ter-se considerado que a IPSP não era abrangida
pelo disposto no n? 1 do artigo 85? do Tratado CE
nem pelo n? 1 do artigo 53? do Acordo EEE, o
mesmo é válido relativamente às disposições acima
descritas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 .

Com base nos elementos de que dispõe, a Comissão
considera não existirem motivos para intervir nos termos
do n? 1 do artigo 85? do Tratado CE nem do n? 1 do
artigo 53? do Acordo EEE relativamente aos acordos
notificados respeitantes à criação da empresa Internatio
nal Private Satellite Partners .

a ) A cláusula de não concorrência é acessória,
dado que apenas se refere ao sócio comandi

tado e constitui uma consequência lógica da
responsabilidade exclusiva que lhe é conferida.
Destina-se a garantir que o sócio comanditado
se dedicará à gestão da IPSP a tempo integral.
Quanto aos sócios comanditários, como acima
referido, são livres de entrar em concorrência
com a IPSP;

b) As cláusulas « nação mais favorecida » são aces
sórias, dado que se destinam a garantir que a
IPSP conceda a cada sócio comanditário, que
normalmente será também cliente da IPSP, um
tratamento equivalente — mas não em condi

ções mais favoráveis — ao reservado aos outros
sócios comanditários e, em especial, a clientes
terceiros que não tenham investido na IPSP;
c ) A preferência a reservar aos sócios comanditá
rios relativamente a certos anúncios de con

curso lançados pela IPSP, nos termos do
• acordo relativo às propostas privilegiadas, pode
também ser considerada acessória com base no

facto de uma certa preferência relativamente
aos sócios comanditários se afigurar natural
como contrapartida dos montantes significati
vos que investiram na empresa comum e tendo
em conta o facto de desenvolverem, na sua
maioria, actividades em diferentes segmentos
do mercado aeroespacial, fabricando por conse
guinte equipamento do mesmo tipo que o utili
zado pela IPSP. Deve igualmente notar-se que a
disposição, tal como se encontra formulada,
não proporciona aos sócios comanditários
quaisquer vantagens em termos de preços óu
outras condições, não devendo, por conse
guinte, produzir quaisquer efeitos de exclusão
significativos susceptíveis de afectar a posição
concorrencial de terceiros . De qualquer forma e
tendo em conta quer a estrutura dos mercados
relevantes, quer em especial a presença de
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Artigo 2?

Com base nos elementos de que dispõe, a Comissão
considera não existirem motivos para intervir nos termos
do n? 1 do artigo 85? do Tratado CE nem do n? 1 do
artigo 53? do Acordo EEE relativamente à obrigação de
não concorrência imposta ao sócio comanditado por
força do artigo 7.06 do acordo de sociedade em coman
dita, às cláusulas « nação mais favorecida » previstas no
artigo 16.02 do acordo de sociedade em comandita, no
artigo 16.01 de cada acordo de capacidade, no
artigo 21.01 de cada acordo de capacidade eventual, nos
artigos 4.5 e 15.1 do acordo de prestação e distribuição
de serviços em Itália relativo à STET, no artigo 3.5 do
acordo de venda de capacidade na « Europa Oriental »
relativo à STET e nos artigos 4.4 e 15.11 do acordo de
prestação de serviços na « Europa Oriental » relativo à
STET, e ainda à preferência a conceder aos sócios coman
ditários nos termos do artigo 2 do acordo de propostas
privilegiadas, à designação da STET enquanto distribui

dor exclusivo da IPSP em Itália nos termos do artigo 2 do
acordo de prestação e distribuição de serviços em Itália
relativo à STET, à designação da STET como represen
tante exclusivo da IPSP nos termos do artigo 2 do acordo
de agência para a venda de capacidade de satélite na
« Europa Oriental » e no acordo de prestação de serviços e
de agência na «Europa Oriental ».
Artigo 3o.

São destinatárias da presente decisão as seguintes empre
sas :

International Private Satellite Partners, L.P.
2440 Research Boulevard . Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard . Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

N? L 354/86

31 . 12 . 94

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

British Aerospace Communications Inc.
Suite 500, 13873 Park Center Road

STET — Società Finanziaria Telefonica per Azioni

Herndon,
Virgínia 22071

I-00198 Roma

USA

Trans-Atlantic Satellite, Inc.
c/o Nissho Iwai American Corporation

COM DEV Satellite Communications Ltd.
155 Shelton Drive

Cambridge,
Ontário N1R 7H6
Canadá

Kingston Communications International Limited
Telephone House,
Carr Lane,

Corso d' Italia 41

1211 Avenue of the Américas

New York, N.Y. 10036
USA

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.
9444 Balboa Avenue

San Diego, Califórnia 92123
USA

UK-Hull HU1 3RE

MCN SAT U.S., Inc.
c/o Matra Aerospace, Inc.

1735 Jefferson Davis Highway
Suite 810

Arlington, Virgínia

Feito em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1994.

USA

Orion Network Systems
2440 Research Boulevard . Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 16 de Dezembro de 1994

relativa a um processo de aplicação do artigo 85? do Tratado CE
(IV/33.863 — Asahi/Saint-Gobain)
(Apenas fazem fé os textos nas línguas francesa e inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

( 94/896/CE

será o licenciante exclusivo da tecnologia bicamada

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

a nível mundial .

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

B. As partes

Tendo em conta o Regulamento n? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de aplicação
dos artigos 85? e 86? do Tratado (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal, e, nomeadamente, os seus arti
gos 2?, 4?, 6? e 8?,

(2)

A Saint-Gobain faz parte do grupo Saint-Gobain,
um grupo diversificado de empresas estabelecido
em França e estruturado em sete divisões,
incluindo vidro plano, materiais cerâmicos indus
triais, materiais de isolamento e de construção. O
volume de negócios do grupo Saint-Gobain em
1990 foi de 69 mil milhões de fancos franceses,
tendo a divisão de vidro plano representado

Tendo em conta a notificação apresentada em 3 de
Janeiro de 1991 pela Saint-Gobain Vitrage International,
Courbevoie, França, e pela Asahi Glass Company Ltd,
Tóquio, Japão, nos termos do artigo 4? do Regulamento
n? 17, relativa ao acordo de criação de uma empresa
comum celebrado em 30 de Março de 1990 e alterado
em 7 de Dezembro de 1992, bem como ao acordo de
licença e assistência técnica e aos acordos de licença,

12 724 mil milhões de francos franceses .

A Asahi é uma empresa do grupo Asahi Glass, com
sede no Japão e 29 filiais no estrangeiro, incluindo

a Geaverbel, a Maasglas e a Splintex, na Europa. É
um grande fornecedor internacional de produtos
relacionados com o vidro, bem como de produtos
químicos e cerâmicos . Em 1990, o seu volume de
negócios mundial foi de 8 177 milhões de dólares.
As vendas de vidro e de produtos relacionados

Tendo em conta o resumo da notificação publicado (2),
nos termos do n? 3 do artigo 19? do Regulamento
n? 17,

elevaram-se a cerca de 3 298 milhões de dólares
em 1989 .

Após consulta do Comité consultivo em matéria de
acordos, decisões e práticas concertadas e de posições

C. O produto

dominantes,

(3 )

Considerando o seguinte:
I.

OS FACTOS

A. O processo
(1)

Os acordos destinam-se à investigação e desenvol
vimento num domínio relativamente novo — tec

Por carta de 3 de Janeiro de 1991 , a Saint-Gobain
Vitrage International ( SG) e a Asahi Glass Com
pany Ltd (AG ) notificaram certos acordos concluí
dos entre as duas empresas, mediante os quais é

criada uma empresa comum (EC) para investigação
e desenvolvimento conjuntos de produtos bica
mada, tecnologia bicamada e película bicamada, a
construção de fábricas-piloto e a produção em
comum de película bicamada . .

O acordo de empresa comum contém disposições
relativas à transferência exclusiva da tecnologia
bicamada de cada uma das empresas para a
empresa comum, que é objecto de um acordo
separado, designado acordo de licença e de assis
tência técnica, e estipula que a empresa comum
0 ) JO n? 13 de 21 . 2 . 1962, p. 204/62.
(2) JO n? C 111 de 21 . 4. 1993, p. 6 .

nologia bicamada e respectivos produtos .

Os produtos bicamada são produtos caracterizados
por uma construção em vidro e plástico, resultante
da laminagem de uma porção de vidro mineral
com uma ou mais películas plásticas, entre as quais
pelo menos uma de absorção da energia mecânica
e uma película de poliuretano. As aplicações dos
produtos bicamada que se pretendem desenvolver
são vidros de segurança para a ) veículos de trans
porte terrestre ( pára-brisas, janelas laterais e reta
guarda ) e b ) aplicações arquitectónicas.
Película bicamada: trata-se de qualquer película de
plástico utilizada em produtos bicamada.

Tecnologia bicamada: significa todas as patentes —
incluindo o saber-fazer necessário — que englobam
todos os aspectos de concepção, produção, fabrico
e utilização de produtos bicamada, nomeada
mente :

a ) Concepção, definição, composição e especifica
ção de produtos bicamada;
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automóveis e fabricantes de vidro estão aparente
mente envolvidos no desenvolvimento de pára
-brisas bicamada. Fundamental para essa investiga
ção e desenvolvimento é a tarefa de descobrir a
película mais apropriada.

b) Processo de avaliação inerente;
c) Concepção, definição, composição, especifica
ção, produção e fabrico de todos os componen
tes de produtos bicamada, desde que a tecnolo
gia bicamada aplicada inclua tratamentos e
adaptações das porções de vidro mineral espe

O desenvolvimento de placas de plástico ( isto é,
sem vidro) está em progressão e esses «vidros »
plásticos apresentam vantagens comparáveis às que
resultam da tecnologia bicamada.

cíficas à concepção, definição, composição,

(4)

especificação, produção ou fabrico de produtos
bicamada;
d ) Processos para o fabrico de produtos bica
mada, incluindo a laminação e o acabamento;
e) Processos e técnicas relacionadas com a aplica
ção e utilização de produtos bicamada .
Inicialmente, as partes destinarão o seu produto
bicamada à indústria automóvel, essencialmente
para utilização como vidro de segurança em pára
-brisas e possivelmente também nos vidros laterais
e de retaguarda . Por conseguinte, os potenciais
clientes para o novo produto são os fabricantes de
veículos automóveis.

Actualmente, o vidro de segurança utilizado em
regra na produção de veículos automóveis é o
vidro temperado e/ou laminado, sendo o, vidro
laminado normalmente mais utilizado nos pára
-brisas e o vidro temperado nos vidros laterais e de
retaguarda. As principais preocupações dos fabri
cantes de veículos automóveis na escolha de vidros

de segurança são (não necessariamente por ordem
de prioridade) a flexibilidade de concepção, a dimi
nuição de peso, o custo e a segurança. As vanta
gens da utilização no fabrico de pára-brisas de um
produto bicamada com base no uretano, em vez do
vidro laminado convencional, são as seguintes:
— melhor comportamento em termos de seguran
ça (maior resistência ao impacte),
— melhores características de superfície (maior

(6)

O vidro laminado é utilizado no sector automóvel
e no sector da construção como vidro de seguran
ça. Ambas as partes têm uma presença significativa
nos vários mercados relativos ao vidro de segura
nça. Dado que os produtos bicamada se destinam
sobretudo ao mercado de vidro de segurança para
automóveis, em que as condições de concorrência
são bastante diferentes das prevalecentes no mer
cado de vidro convencional, considera-se ser este o
mercado relevante para efeitos da presente análi
se .

Na Europa os principais produtores são, por
ordem de importância, a Saint-Gobain, a Pilking
ton e a Glaverbel. Os principais produtores de
vidro a nível mundial são a Asahi Glass, a Saint
-Gobain, a Pilkington, a Ford Glass, a Società
Italiana Vetro ( SIV), a PPG e a Nippon Sheet
Glass.

Mercado europeu
Saint-Gobain
Pilkington

m2),
— flexibilidade de concepção.

Quota de

Quota de

Quota de

mercado

mercado

mercado

1990

1993

1994

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Pilkington

SIV

[...]

[...]

PPG

[. . .]

[. . .]

GPC )
[. . .]
[...]
[. . .]

Glaverbel-Splin
tex (Asahi )

[. . .]

[. . .]

resistência às manchas e aos arranhões ),

— menor distorção óptica,
— diminuição do peso (um pára-brisas com tecno
logia bicamada pode poupar até 2,5 kg por
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[. . .]

[. . .]

[. . .]

Guardian

[. . .]

Soliver

[. . .]

[. . .]
[. . .]

D. O mercado

(5 )

O desenvolvimento de uma nova tecnologia exige,
antes de mais, a selecção de uma via específica da
investigação e desenvolimento (I&D) — que
depende do nível de conhecimentos existente — e
uma avaliação das probabilidades de êxito das
várias linhas teoricamente possíveis.
No cerne da investigação e do desenvolvimento
está o problema de encontrar a película mais
adequada. A estratégia que a SG e a AG decidiram
seguir é definida no acordo de criação da empresa
comum e caracteriza-se pela utilização de um
determinado tipo de película de poliuretano.
Prevê-se que os fabricantes de produtos químicos,
como a Du Pont e a Monsanto, cooperarão no

desenvolvimento de uma película para produtos
bicamada. Além disso, alguns dos mais importantes
fabricantes de equipamento original de veículos

A nível mundial

1992

Asahi Glass
Saint-Gobain
Pilkington
SIV
Ford Glass
PPG

[.
[.
[.
[.
[.
[.

Nippon Sheet
Glass

[. . .].

Guardian
Outros

.
.
.
.
.
.

.]
.]
.]
.]
.]
.]

[.
[.
[.
[.
[.
[.

.
.
.
.
.
.

.]
.]
.]
.]
.]
.]

[. . .]
[. . .]
[. . .]

(') A Pilkington adquiriu uma participação de 50 % na SIV em
1993 .

Fonte: [. . .] Nos termos do n? 2 do artigo 21 . do Regulamento
n? 17 são omitidas informações que constituem segredo
comercial.
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A evolução do mercado de vidro de segurança está
directamente relacionada com a evolução da pro
dução de veículos automóveis e com a quantidade
de vidro de segurança necessária para a produção
de automóveis ( que pode variar ao longo do tempo
com a concepção dos automóveis).
Em 1990, foram produzidos 13 milhões de auto
móveis na Europa . Se cada automóvel incorporar

exclusivamente à empresa comum à excepção, con
tudo, das inovações importantes. A empresa
comum é o licenciante a nível mundial dessa tecno

logia, tanto para a Asahi-Saint-Gobain, como para
os terceiros interessados .

(9)

do mercado potencial é de cerca de 52 milhões de
m2 — num valor de cerca de 1 040 milhões de
dólares, considerando o custo médio do vidro de

segurança por automóvel como sendo de 80 dóla
res .

Não é fácil prever a eventual evolução do mercado,
nem se pode dizer se o vidro bicamada substituirá
o vidro de segurança convencional! Num futuro
próximo, o mais provável será o vidro bicamada
ser oferecido juntamente com o vidro convencional
e, mesmo assim, apenas em novos modelos de
automóveis. O produto final poderá ser vendido

como titular de todos os direitos dessa tecnolo

gia criados ou adquiridos pelas partes,
— actuar como licenciante e cedente exclusivo a

nível mundial da tecnologia bicamada para

em toda a Comunidade e a nível mundial .

todos os interessados, incluindo a SG e a AG.

Tendo em conta o lado da procura no mercado de
vidro de segurança, que é constituído pelos fabri
cantes de automóveis, autocarros e camiões e ainda
pelos fabricantes de carruagens de caminho-de
-ferro, o mercado geográfico de referência abrange
pelo menos o território da Comunidade. Os fabri
cantes de veículos a motor adquirem frequente
mente o vidro automóvel junto de fornecedores

A empresa comum não realizará quaisquer activi
dades de investigação e desenvolvimento por conta
própria, sendo antes o meio através do qual as
duas partes coordenarão as respectivas actividades
nesse domínio; a empresa comum tão pouco pro
duzirá ou venderá produtos bicamada . A investiga
ção e desenvolvimento em conjunto implica a cons
trução e a exploração de fábricas-piloto no intuito
de prosseguir o desenvolvimento da tecnologia
utilizada para produzir e fabricar a película bica

situados em diferentes Estados-membros e o valor

mada .

( 10)

E. Os acordos notificados

(8)

A SG e a AG concordaram em cooperar no desen
volvimento mais aprofundado da tecnologia e dos
produtos bicamada para utilização comercial e em
promover a produção, comercialização e distribui
ção desses produtos. Para este efeito, as partes
concordaram em partilhar a sua investigação e
desenvolvimento, tanto anterior como futura, da
tecnologia bicamada e em criar uma empresa
comum . As partes licenciaram à empresa comum,
numa base exclusiva, toda a tecnologia bicamada
em seu poder. A empresa comum será a proprietá
ria ou o licenciante exclusivo da tecnologia bica
mada adquirida ou desenvolvida em conjunto pela
AG ou pela SG, ou por empresas por elas controla
das, no âmbito do programa de investigação e
desenvolvimento . Se a SG ou a AG, ou empresas
sob o seu controlo, desenvolverem ou adquirirem
tecnologia bicamada fora do âmbito deste pro
grama, os direitos relativos a essa tecnologia serão
detidos por cada parte individual ou pelas suas
respectivas filiais, consoante o caso, sendo apenas
licenciada exclusivamente à empresa comum na
medida em que essa tecnologia bicamada possua
aplicações para efeitos de concepção, produção,
fabrico ou utilização de produtos bicamada . A
nova tecnologia bicamada desenvolvida pela AG
ou pela SG após este programa será licenciada

a) O acordo de empresa comum
Este acordo prevê a criação da empresa comum,

regida pela legislação dos Países Baixos, ficando a
pertencer e a ser gerida e controlada conjunta
mente pela SG e pela AG. O acordo define os
objectivos da empresa comum, nomeadamente:
— promover a colaboração entre a Saint-Gobain e
a Asahi no desenvolvimento da tecnologia e dos
produtos bicamada,
— receber as licenças exclusivas da Saint-Gobain e
da Asahi relativas a toda a tecnologia bicamada
detidas ou utilizadas por estas empresas e ficar

em média 4 m2 de vidro de segurança, a dimensão

acrescentado mais elevado deste tipo de vidro
significa que os custos de transporte representam
uma percentagem relativamente diminuta do custo
do produto .

N? L 354/89

A cooperação dividir-se-á em duas fases: i) a de
investigação e desenvolvimento em conjunto e ii ) a
de exploração industrial comum dos resultados da
primeira fase. A fase inicial consiste num programa
de investigação e desenvolvimento conjunto e na
construção pela empresa comum de duas fábricas
-piloto que produzirão película bicamada. A pri
meira fábrica-piloto, que se situará no Japão, des
tina-se à investigação e desenvolvimento e à pré
-comercialização. A segunda fábrica será criada
quando se dispuser de uma previsão relativamente
consistente quanto à existência de um mercado do
dimensões consideráveis, sendo quase certo que
ficará situada na Europa . O local definitivo da
instalação será escolhido em função da evolução
do mercado.

( 11 )

A segunda fase iniciar-se-á com o arranque da
produção comercial de produtos bicamada no mer
cado comum, o que normalmente deverá corres
ponder à data de entrada em funcionamento da
segunda fábrica da empresa comum.
O acordo estabelece que nada impede ou restringe
a SG e a AG de concorrerem entre si relativamente

à produção, comercialização ou venda de produtos
bicamada; no entanto, impede as partes de cons
truírem outra fábrica destinada à produção da
película bicamada antes da construção das duas
primeiras fábricas-piloto e de expandirem a capaci
dade existente sem o consentimento prévio da
outra parte .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 354/90

( 12 )

As partes alteraram este acordo em 7 de Dezembro
de 1992, pelo que este só expirará no final de um
prazo de cinco anos que começará a decorrer na
data de início da produção comercial da segunda
fábrica-piloto da empresa comum e, o mais tardar,
em 7 de Dezembro do ano 2005 , consoante a data
anterior, sendo então dissolvida a empresa comum.
Após a dissolução da empresa comum, as partes
tomarão todas as medidas necessárias para assegu
rar o acesso à tecnologia da propriedade da
empresa comum e determinarão, de forma inde
pendente, o modo de futura exploração dos direi
tos de propriedade intelectual e saber-fazer cone

aplicação do n? 3 do artigo 85? do Tratado CE a
certas categorias de acordos de investigação e
desenvolvimento (*), podem, todavia, e em determi
nados casos, beneficiar de uma isenção individual,
sendo nomeadamente tomadas em consideração
para este efeito as condições de concorrência no
mercado do produto relevante e a especificidade do
fabrico de produtos de alta tecnologia .
A. Acordo entre empresas
( 15 )

xos .

b ) Acordos complementares
( 13 )

Acordo de licença e de assistência téc

ciante) concede à EC (como licenciada ) um direito
exclusivo e intransmissível de utilizar e sublicenciar

todas as suas patentes e saber-fazer licenciados («a
tecnologia licenciada ») em relação a todas as apli
cações que envolvam a concepção, produção,
fabrico ou utilização de produtos bicamada. Os
licenciantes só poderão utilizar a tecnologia licen
ciada relativamente a essas aplicações específicas
mediante um acordo de licença concedido a cada
um pela empresa comum. Os licenciantes conser
vam, no entanto, o direito de utilizar a tecnologia
licenciada em relação a todas as outras aplica
ções.

( 14)

Acordos de licença
Os acordos de licença são celebrados entre a EC
(como licenciante), por um lado, e a SG/AG ou um
terceiro [como licenciado(s)], por outro. O licen

A SG e a AG são empresas nos termos do n? 1 do
artigo 85? e do acordo de EC, o acordo de licença
e de assistência técnica e os acordos de licença são
acordos nos termos da mesma disposição.
B. Restrições à concorrência

nica

Ao abrigo deste acordo, a SG/AG (como licen
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( 16 )

Ambas as partes têm uma posição forte na indús
tria do vidro em geral, e no mercado do vidro de
segurança para veículos automóveis, em particular.
As duas empresas são concorrentes neste mercado,
tanto a nível comunitário como a nível mundial .

Quanto ao mercado de produto abrangido pela
investigação e desenvolvimento, as partes alegam
não ser concorrentes, visto que i) a Saint-Gobain
concentra em grande medida os seus esforços de
investigação na Europa, enquanto a Asahi se limita
ao mercado japonês, e ii) nenhuma das empresas
poderia entrar só por si no mercado da outra, em
especial no que respeita à AG, devido às patentes
que a Saint-Gobain possui na Europa.

Na notificação de 3 de Janeiro de 1991 , foi
apresentado um único exemplo do acordo de licen
ça concedido pela empresa comum à SG ou à

A Comissão não é desta opinião. Em primeiro
lugar, as partes são os dois principais concorrentes
no mercado relevante, isto é, o mercado de vidro
de segurança para veículos automóveis particular
mente visado pela investigação e desenvolvimento
ém causa. Em segundo lugar, no que respeita ao
acordo notificado de cooperação em matéria de
investigação e desenvolvimento, a Comissão consi
dera que as partes poderiam realizar os projectos a
título individual. A AG e a SG têm as suas próprias
instalações-piloto experimentais em matéria de
produção de película bicamada e uma linha de
montagem experimental para produtos bicamada.

AG.

Tanto a AG como a SG enviaram amostras aos

ciante concede ao licenciado um direito não exclu

sivo e intransmissível relativo à concepção, fabrico,
utilização e venda de produtos bicamada, bem
como o direito de utilizar a tecnologia licenciada .
O licenciado só pode utilizar a tecnologia licen
ciada em aplicações de produtos bicamada.

II .

O DIREITO

Artigo 85? n? 1 , do Tratado CE
O n? 1 do artigo 85? do Tratado CE dispõe que
são incompatíveis com o mercado comum e proibi
dos todos os acordos entre empresas, todas as
decisões de associações de empresas e todas a
práticas concertadas que sejam susceptíveis de afec
tar o comércio entre os Estados-membros e que
tenham por objectivo ou efeito impedir, restringir
ou falsear a concorrência no mercado comum.

Os acordos entre empresas que não satisfaçam as
condições em matéria de quotas de mercado pre
vistas no Regulamento ( CEE) n? 418/85 da Comis
são, de 19 de Dezembro de 1984, relativo à

respectivos clientes potenciais para uma avaliação
técnica preliminar, embora ainda seja necessária
considerável investigação e desenvolvimento até se
possível a venda comercial de produtos bicamada.

Os produtos bicamada e, sobretudo, os destinados
ao sector de vidros de segurança para veículos
automóveis não constituem um produto homogé
neo. Existem diversas formas de laminar o vidro

para o plástico e o processo de fabrico de película
e de armação do vidro pode variar grandemente. A
película bicamada pode apresentar-se sob formas
diferentes e a película de poliuretano constitui
apenas uma dessas tecnologias. Atendendo aos
recursos de investigação, e desenvolvimento detidos
(') JO n? L 53 de 22. 2. 1985, p. 5.
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mente, dado que a empresa comum é o licenciante
a nível mundial dessa tecnologia, tanto para a
AG/SG, como para os terceiros interessados, não
apenas durante o período de desenvolvimento e
investigação, mas também durante a fase de produ
ção abrangida pelo acordo de empresa comum.

por ambas as empresas, a Comissão considera que
qualquer das partes poderia ter desenvolvido inde
pendentemente a sua forma própria de película
plástica ou processo de montagem.
( 17)

Ambas as partes continuam a trabalhar separada
mente na investigação e desenvolvimento dos pro
dutos em questão, mas o trabalho em comum de
investigação e desenvolvimento é realizado no âm
bito de um programa que define objectivos anuais
e tarefas e programas específicos através da
empresa comum, permitindo que cada parceiro seja
informado dos progressos alcançados pelo outro, e
a tomada de decisões em conjunto relativas à
investigação e desenvolvimento . Nenhuma das par
tes pode proceder à construção independente de
uma unidade de produção, nem à expansão da
capacidade existente de película bicamada antes da
construção de primeira fábrica-piloto da empresa

(20)

Após a dissolução da empresa comum, as partes
tomarão todas as medidas necessárias e, em espe
cial, celebrarão todos os acordos de licenças cruza
das indispensáveis para permitir a cada parte conti
nuar a utilizar gratuitamente (sem pagamento de
royalities ) toda a tecnologia bicamada, à excepção
das principais inovações, da propriedade da
empresa comum, da outra parte, ou em conjunto
aquando da dissolução.

(21 )

Ambas as partes renunciaram a toda e qualquer
possibilidade de iniciativa individual e à conse
quente aquisição de uma vantagem concorrencial
sobre a outra durante, pelo menos, dez anos e o

comum .

( 18 )

A colaboração entre as partes tem por objecto a
investigação e o desenvolvimento até à fase da
aplicação industrial, bem como a exploração dos

mais tardar, até 7 de Dezembro de ano 2005 ,

mesmo se o produto final (o vidro de segurança
bicamada ) for fabricado, comercializado e vendido
de forma livre e concorrencial em qualquer país e
em quaisquer quantidades por ambas as partes
individualmente. No caso de uma investigação e
desenvolvimento levados a bom termo, o novo

resultados .

Ao passo que ã primeira fábrica-piloto se destina a
ser utilizada para efeitos de investigação e desen
volvimento, a segunda fábrica só será criada
quando se vislumbrem boas perspectivas de um
mercado de dimensão assinalável, devendo situar
-se provavelmente na Europa .

( 19 )

N: L 354/91

produto bicamada teria importantes repercussões
comerciais .

(22 )

A colaboração entre as partes inclui igualmente
disposições relativas aos direitos de propriedade
industrial e aos conhecimentos técnicos confiden

ciais. Nos termos do acordo de licença e assistência
técnica , a SG e a AG licenciaram à empresa
comum, numa base exclusiva, toda a tecnologia
bicamada em seu poder até ao momento da con
clusão do acordo no domínio da concepção, pro
dução, fabrico ou utilização de produtos bica

O acordo de empresa comum prevê a investigação
e o desenvolvimento em conjunto, bem como a
exploração conjunta dos resultados, determinando
as partes em conjunto a forma de fabrico do
produto desenvolvido e o modo de exploração dos
direitos de propriedade intelectual e do saber-fazer
conexos. Tendo em conta a importante posição das
partes no mercado relevante, o acordo tem, por
tanto, o efeito de restringir a concorrência, nos
termos do n? 1 do artigo 85?

mada .

Todos os direitos à tecnologia bicamada desenvol
vidos ou adquiridos pela AG e pela SG durante o
período de investigação e desenvolvimento con
junto, quer no âmbito do programa de investiga
ção e desenvolvimento quer fora do mesmo, e na
medida em que essa tecnologia bicamada tenha
aplicações para efeitos de concepção, produção,
fabrico ou utilização de produtos bicamada, serão
propriedade da empresa comum, permitindo a
ambas as partes tomar conhecimento dos processos
obtidos por cada parte.

Os direitos que pertençam à SG e à AG depois
desse período de investigação e desenvolvimento
serão detidos por uma e outra empresa , conforme
o caso, e licenciados à empresa comum numa base
de exclusividade. Por conseguinte, ambas as partes
poderão conjugar o seu saber-fazer e as suas técni
cas para o melhoramento da tecnologia bicamada
durante o período de vigência do acordo de
empresa comum. Embora os direitos de proprie
dade intelectual em matéria de desenvolvimento

sejam detidos individualmente por cada parte, o
tutular dos mesmos não pode utilizá-los livre

C.

(23 )

Efeitos no comércio intracomunitário

A investigação e desenvolvimento conjunto é reali
zado por duas empresas de grande dimensão e
importância, activas na Comunidade e a nível
mundial. O produto final — que só será fabricado,
comercializado e vendido após um resultado posi
tivo da colaboração tanto em matéria de investiga
ção e desenvolvimento como de produção de pelí
cula bicamada — poderá ser comercializado por
qualquer das partres na Comunidade e no mundo
inteiro . Destina-se também a um utilizador final

que assume grande importância económica a nível
comunitário e a nível mundial . Se em última análi

se os consumidores vierem a preferir ós produtos
bicamada, o comércio de vidro de segurança pode
rá pender significativamente a favor dos dois parti
cipantes na cooperação. O produto final será,
portanto, objecto de comércio entre Estados-mem
bros (e outros ).

Assim, as restrições referidas nos pontos 16 a 22
são susceptíveis de afectar de modo apreciável o
comércio entre Estados-membros .

N? L 354/92
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B. Repercussão nos consumidores das vantagens
resultantes dos acordos

Nos termos do n? 3 do artigo 85?, as disposições
do n? 1 do mesmo artigo podem, todavia, ser

* '

declaradas inaplicáveis no caso de acordos entre
empresas que contribuam para melhorar a produ
ção ou a distribuição dos produtos ou para promo

já descritos no considerando 4.
Foi já realizada a investigação destinada a cobrir o
vidro de segurança laminado com uma camada de
plástico, a fim de melhorar a segurança dos vidros
dos veículos automóveis. O objectivo desta investi
gação era evitar que os vidros se projectassem no
interior do carro, em caso de impacte com um
objecto exterior ao pára-brisas e oferecer uma
característica antiestilhaços, se um passageiro
embatesse no pára-brisas. A maior resistência ao
impacte do vidro bicamada poderá diminuir os
ferimentos pessoais em caso de colisão. A melhor
qualidade óptica contribuirá para a segurança geral
do condutor. O vidro mais leve contribuirá para

ver o progresso técnico ou económico, contanto

que aos utilizadores se reserve uma parte equitativa
do lucro daí resultante, e que:
a) Não imponham às empresas em causa quais
quer restrições que não sejam indispensáveis à
prossecução desses objectivos;

b) Nem dêem a essas empresas a possibilidade de
eliminar a concorrência relativamente a uma

parte substancial dos produtos em causa.

A. Melhoria da produção e promoção do pro

reduzir os custos e melhorar o rendimento do
combustível .

gresso técnico

(24 )

A cooperação entre a Asahi e a Saint-Gobain

Existe, por parte da indústria de vidros para veícu
los automóveis, uma procura relativamente a pro
dutos de vidro de segurança mais flexíveis na
forma e menos pesados do que os actuais produtos
multicamada. Os produtos multicamada foram já
introduzidos no mercado por serem mais seguros
do que o vidro laminado, mas, por divesas razões
(incluindo menor flexibilidade na forma, preço

mais elevado e maior peso), não tiveram grande

reduzirá ainda mais os custos de I&D dos produ
tos bicamada e, desse modo, diminuirá também o
preço no consumidor, acelerando assim a entrada
desses produtos no mercado.

C. Indispensabilidade dos acordos para a conse
cução destes objectivos

(27)

aceitação como substitutos do vidro laminado.

Como se afirmou no considerando 4, o produto
bicamada à base de poliuretano tem vantagens
significativas sobre o vidro laminado convencional
para o fabrico de pára-brisas. Pode melhorar a
qualidade óptica, diminuir o peso, possibilitar e
facilitar concepções complexas e provavelmente
poderá adaptar-se ainda a outros fins (por exem
plo, anticondensação). Este produto poderá ter um
considerável impacte na concepção, na segurança e
no preço dos automóveis e de outros veículos a
motor.

(25 )

A Asahi é o principal fabricante nos mercados de
vidro de segurança para automóveis e de produtos
químicos no Japão. Todas as actividades da Asahi
em matéria de desenvolvimento da tecnologia e de
produtos bicamada antes da criação da empresa
comum tinham sido realizadas no Japão. A Asahi
tem dez anos de experiência a nível do desenvolvi
mento da actual película bicamada de uretano,
explorando uma fábrica-piloto no Japão, uma uni
dade experimental detida e gerida pela Asahi já
antes da criação da empresa comum, em que é
utilizado um processo de produção contínua.
Assim, transferirá para a empresa comum as suas
capacidades técnicas em matéria de desenvolvi
mento da película bicamada de uretano, incluindo

a formulação e o processo de produção contínua.
Prevê-se, assim, que a cooperação em matéria de
desenvolvimento de produtos bicamada à base de
uretano contribua para melhorar a produção dos
produtos e promover o progresso técnico.

Os benefícios para a indústria automóvel em ter
mos de factores técnicos e de rendibilidade foram

(28 )

Antes da conclusão do acordo, tanto a Asahi como
a Saint-Gobain investiram, desde os anos 70, ver

bas consideráveis nos seus esforços independentes
de desenvolvimento no domínio de pára-brisas de
segurança que envolve uma combinação de vidro e
de plástico. A Asahi detém o saber-fazer técnico e
a experiência no domínio dos produtos químicos,
necessários ao desenvolvimento de película bica
mada. A Saint-Gobain detém, por outro lado, o
saber-fazer técnico e a experiência na montagem de
produtos bicamada, e o saber-fazer e uma longa
experiência na avaliação e ensaios de durabilidade
de produtos bicamada. As partes antigiram um
nível comparável de conhecimentos e, no domínio
da tecnologia bicamada, esses conhecimentos são
bastante complementares.
O novo produto será um produto inovador e
tecnicamente avançado, cujo desenvolvimento acar
reterá assinaláveis riscos financeiros, visto que a
sua viabilidade comercial é ainda incerta . E neces

sário um importante esforço em matéria de investi
gação e desenvolvimento a fim de tornar possível a
realização de vendas comerciais de produtos bica
mada. Atendendo ao importante peso e influência
da procura (o sector automóvel ), revelam-se neces
sários consideráveis esforços a fim de minimizar os
custos, ou caso os custos sejam superiores aos dos
pára-brisas tradicionais, no intuito de obter impor
tantes vantagens em termos de qualidade e eficiên
cia que justifiquem o preço mais elevado. Os
esforços e o riscos envolvidos, caso suportados
independentemente pelas partes, não conduziriam
certamente a resultados tão rápidos, eficientes e
rentáveis como os preconizados. A cooperação é
indispensável na medida em que permite a
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(29 )
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introdução mais rápida deste produto na Comuni
dade, com as vantagens apontadas nos consideran
dos 4 e 26 para os fabricantes de automóveis e a
segurança dos utilizados de veículos .
A cláusula de não concorrência, respeitante à pro
dução da película bicamada e não ao produto
final, e a licença exclusiva concedida à empresa
comum são inerentes à criação desta última e
asseguram que nenhuma das partes entre em con
corrência com a mesma . O acordo de empresa
comum prevê que cada parte continuará a deter o
direito de utilização ou transferência da tecnologia
bicamada no que respeita às aplicações que não
envolvam a concepção, a produção, o fabrico ou a
utilização de produtos bicamada e que serão cele
brados acordos de concessão de licenças com ter

mada desenvolvida em comum. As partes ficarão
então com liberdade para conduzir de forma inde
pendente as suas próprias políticas de licencia
mento em relação à tecnologia bicamada.
( 32 )

vados não seria exclusivamente reservado às duas

estabelece também que nada impede a SG e a AG
de concorrerem entre si no que se refere ao fabrico,
comercialização ou venda de produtos bicamada.

partes notificantes mas aberto a novos candidatos.
A Comissão congratula-se com o facto de o acordo
de empresa comum prever a possibilidade de os

Em especial, o acordo não contém, quaisquer das
restrições enumeradas no artigo 6? do Regula

acordos de licenciamento serem concedidos a ter

ceiros numa base não discriminatória, o que permi

mento ( CEE) n? 418/85 .

tirá a abertura do mercado a novos candidatos .

Duração da cooperação
Incicialmente, o acordo previa uma duração de 30
anos para a cooperação e que a empresa comum
seria o licenciante exclusivo da tecnologia bica
mada durante o período de validade das patentes.

Apesar de a Comissão considerar favoravelmente
as empresas comuns de investigação e desenvolvi
mento mesmo quando não reúnem as condições
definidas no Regulamento ( CEE) n? 418/85 , devido
às vantagens económicas globais que delas resul
tam quando comparadas com as suas desvantagens
em termos de concorrência, a Comissão não pode
permitir um período de cooperação tão longo para
empresas com uma tal posição no mercado em

( 33 )

para o plástico. Os processos de fabrico de película
e de armação do vidro podem variar grandemente.
Do mesmo modo, a película bicamada pode apre
sentar-se de múltiplas formas . A definição de pelí
cula bicamada é qualquer película plástica utilizada
nos produtos bicamada . A película de poliuretano
constiti apenas uma das tecnologias susceptíveis de
serem utilizadas. Como os produtos podem resul
tar de processos diversos e a película pode adquirir
formas variadas, prevê-se a existência de concor
rência entre produtores de produtos bicamada des

Ao examinar este caso como um caso de isenção
individual, e ao considerar a sua obrigação, nos
termos do n? 1 do artigo 8? do Regulamento n? 17,
de especificar a duração de uma isenção, a Comis
são não vê qualquer razão para se desviar do
período prescrito no Regulamento ( CEE) n? 418/85
e, em especial, do período de isenção de cinco anos
previsto no n? 2 do artigo 3? em atriculação com o
n? 1 do artigo 3? do mesmo regulamento, relativos
à exploração conjunta dos resultados. As partes
alteraram o seu acordo de forma que a segunda

tinados aos mesmos utilizadores finais .

Em especial, crê-se que a investigação e desenvolvi
mento em domínios relacionados com produtos
bicamada seja também realizada por outras empre
sas de grande dimensão e importância no sector
dos produtos químicos e que se desenvolvam igual
mente placas de plástico sem vidro, que apresen
tam vantagens comparáveis às que resultam da
tecnologia bicamada .

fase termine ao fim de cinco anos a contar da data

em que a segunda fábrica da empresa comum —
-que quase certamente será instalada na Europa —
-entrar em funcionamento. Como a segunda fábri
ca será criada logo que haja uma previsão positiva
de um mercado de dimensão substancial, de

momento impossível de determinar com precisão,
estipula-se igualmente que essa segunda fase, com
uma duração de cinco anos, terminará, o mais
tardar, em 7 de Dezembro de 2005 . A empresa
comum será dissolvida no final da segunda fase .
Após a dissolução da empresa comum, as partes
tomarão todas as medidas necessárias para permi
tir a cada uma delas continuar a utilizar toda a

tecnologia

bica

Esta disposição é reforçada, além do mais, pelo
facto de que os próprios clientes solicitarão à SG e
à AG a concessão de licenças a outros fornecedores
potenciais, conforme explicado no conside
rando 34 . Contudo, esses acordos de licença a
terceiros, como não estão ainda redigidos, não são
cobertos pela presente decisão.
Os produtos bicamada, e em especial os destinados
ao sector do vidro de segurança para veículos
automóveis, não constituem um produto homogé
neo. Existem muitas formas de laminar o vidro

causa .

(31 )

D , Não eliminação da concorrência
O acordo de empresa comum estipula que nada
restringirá ou impedirá a Saint-Gobain e a Asahi
de entrarem em concorrência entre si em relação
ao fabrico, comercialização e venda de produtos
bicamada . O fabrico, a comercialização e a venda
em separado do produto final pelas duas partes
significa que os utilizadores finais continuam a
poder escolher o seu fornecedor.

Além disso, a Comissão certificou-se se de que o
mercado da tecnologia bicamada e produtos deri

ceiros numa base não discriminatória . O acordo

( 30)

N? L 354/93

( 34 )

Assim, a Comissão considera que as partes serão
sujeitas à concorrência de outros operadores das
indústrias do vidro e de produtos químicos.
O mercado de produtos bicamada da indústria
automóvel carateriza-se por uma forte posição de
negociação dos clientes e muito dependerá da evo
lução do mercado automóvel . Os fabricantes de .
automóveis a que os produtos se destinam podem
preferir continuar a utilizar o produto tradicional

N? L 354/94
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em vez de assufriirem o risco de depender de uma
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

única fonte de fornecimento . Nenhum fabricante

de carros estará disposto a utilizar um produto
apenas de um ou dois fabricantes, nem a pedir
ao(s) fornecedor(es) que concedam licenças a
outros fornecedores potenciais. Não é fácil prever
a evolução do mercado, nem saber se o vidro
bicamada virá a substituir o vidro de segurança

Dezembro de 1992, e à cláusula de não concorrência

tante evolução em termos de tendências de concep
ção, preferências dos clientes, considerações am
bientais e regulamentação governamental. Num
futuro próximo, o produto será oferecido a par do
vidro convencional e, mesmo assim, apenas em

prevista no referido acordo, ao acordo de licença e de
assistência técnica entre a Saint-Gobain Vitrage Interna
tional e a Asahi Glass Company Ltd e ao acordo de
licença entre a empresa comum e a Saint-Gobain/Asahi,
concluídos em 30 de Março de 1990 entre a Saint

A Comissão considera que o acordo relevante não
elimina a concorrência no que diz respeito aos
produtos em causa.
Artigo 8? do Regulamento n? 17
Em conformidade com o n? 1 do artigo 8? do
Regulamento n? 17, será publicada uma decisão de
aplicação do n? 3 do artigo 85? para um período
específico, eventualmente com certas condições e
obrigações. Além disso, nos termos do n? 2 do
artigo 8? do referido regulamento, a Comissão tem
o dever de se certificar se continua a ser observado

o disposto no n? 3 do artigo 85?
Os acordos, tal como notificados e alterados em

relação à duração e à dissolução da empresa
comum, são passíveis de isenção. Em consequência,
nos termos do n? 1 do artigo 6? do Regulamento
n? 17, a isenção terá efeitos a partir de 7 de
Dezembro de 1992, data em qúe as duas empresas
alteraram o acordo de empresa comum, a fim de
respeitar o disposto no n? 3 do artigo 85?
(36 )

O disposto no n? 1 do artigo 85? do Tratado que institui
a Comunidade Europeia é declarado inaplicável, nos
termos do n? 3 do artigo 85?, ao acordo de empresa
comum, com a última redacção que lhe foi dada em 7 de

tradicional. O mercado automóvel está em cons

novos modelos de carros .

(35 )

Artigo I o.

O ocordo de empresa comum prevê a concessão de
acordos de licença a terceiros, mas não existindo
ainda qualquer projecto destes acordos, a presente
decisão não se refere a esses acordos futuros,

-Gobain e a Asahi .

' Artigo 2?

A presente decisão produz efeitos a partir de 7 de
Dezembro de 1992 e expirará no final de um período de
cinco anos a contar da data de início da produção
comercial na segunda fábrica-piloto da empresa comum,
ou em 7 de Dezembro de 2005 , se esta data for anterior
a essa .

Artigo 3o.
São destinatários da presente decisão:
1 . Saint-Gobain Vitrage International
18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie.

2. Asahi Glass Company Ltd
1-2 Marunouchi 2-chome

Chiyoda-ku
Tokyo 100
Japan.

Faito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1994.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

