
Resumo da decisão da Comissão

de 21 de Fevereiro de 2007

relativa a um procedimento nos termos do artigo 81.o do Tratado que institui a Comunidade
Europeia

(Processo COMP/E-1/38.823 — Elevadores e escadas rolantes)

[notificada com o número C(2007) 512 final]

(O texto em língua inglesa é o único que faz fé)

(2008/C 75/10)

I. RESUMO DA INFRACÇÃO

Introdução

1. São destinatárias da presente decisão: KONE Belgium S.A., KONE GmbH, KONE Luxembourg S.à.r.l.,
KONE B.V. Liften en Roltrappen, KONE Corporation (a seguir denominada «KONE»), Mitsubishi Elevator
Europe B.V., N.V. OTIS S.A., Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis S.à.r.l., General Technic S.à.r.
l., Otis B.V., Otis Elevator Company, United Technologies Corporation (a seguir denominada «Otis»),
Schindler S.A./N.V., Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler S.à.r.l., Schindler Liften B.V., Schin-
dler Holding Ltd. (a seguir denominada «Schindler»), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., Thys-
senKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg
S.à.r.l., ThyssenKrupp Liften B.V., ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp AG (a seguir denominada
«ThyssenKrupp»).

2. As destinatárias participaram em quatro infracções únicas e contínuas, distintas mas relacionadas, ao
artigo 81.o do Tratado, na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos no que diz respeito a eleva-
dores e escadas rolantes. Cada uma das quatro infracções abranger a totalidade do território de um
destes Estados-Membros.

Procedimento

3. A Comissão deu início à investigação por sua própria iniciativa («ex-officio») no começo de 2004, utili-
zando informações que lhe foram comunicadas. Três séries de inspecções (Bélgica e Alemanha: Janeiro
de 2004; Bélgica, Alemanha e Luxemburgo: Março de 2004 e Países Baixos: Abril de 2004) e vários
pedidos de clemência efectuados no âmbito da Comunicação de 2002 relativa à imunidade em matéria
de coimas e à redução do seu montante confirmaram a existência de cartéis na Bélgica, Alemanha,
Luxemburgo e Países Baixos. As infracções abrangeram novas instalações e serviços, à excepção da
Alemanha, em que os elementos de prova sugeriam que apenas eram abrangidas novas instalações.

4. Os quatro cartéis apresentavam alguns elementos comuns, como por exemplo:

— a KONE, a Otis, a Schindler e a ThyssenKrupp participaram todas nas infracções em cada um dos
quatro Estados-Membros,

— os cartéis cobriam os mesmos produtos e serviços em cada Estado-Membro em causa, à excepção
da Alemanha em que — tanto quanto é do conhecimento da Comissão — os serviços não faziam
directamente parte dos acordos de cartel,

— os gestores responsáveis pelas filiais implicadas (e os participantes nos cartéis) eram algumas vezes
simultânea e sucessivamente responsáveis por vários Estados-Membros,

— os períodos de infracção analisados pela Comissão sobrepunham-se em grande medida, mesmo que
nem sempre tivessem exactamente a mesma duração total,

— o método de repartição dos projectos relativos à venda e instalação de elevadores e escadas rolantes
foi muito semelhante, por vezes idêntico, em pelo menos alguns senão em todos os Estados-
-Membros em causa (no que diz respeito, por exemplo, aos princípios que regem a partilha de
mercados e de clientes, a manutenção do «status quo» a nível das quotas de mercado, a estrutura das
reuniões, os sistemas de compensação e a utilização de listas de projectos, etc.),

— o método de repartição dos projectos relativos à venda e instalação de elevadores e escadas rolantes
através da utilização das denominadas «listas de projectos» foi semelhante, se não mesmo idêntico,
em todos os Estados-Membros em causa, à excepção dos Países Baixos, onde a Comissão não tem
conhecimento de qualquer utilização de listas de projectos,
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— o método de atribuição dos projectos relativos à manutenção e modernização foi muito semelhante,
por vezes idêntico, na Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos (por exemplo, os princípios que regem a
partilha de clientes, o estabelecimento e a manutenção de contactos, os métodos de comunicação
entre as empresas e os sistemas de compensação).

5. A comunicação de objecções foi notificada às partes em Outubro de 2005. Os destinatários da comuni-
cação de objecções não solicitaram uma audição oral.

Funcionamento dos cartéis

6. Os períodos de infracção adoptados na decisão são os seguintes:

— de 9 de Maio de 1996 a 29 de Janeiro de 2004 na Bélgica,

— de 1 de Agosto de 1995 a 5 de Dezembro de 2003 na Alemanha,

— de 7 de Dezembro de 1995 a 9 de Março de 2004 no Luxemburgo, bem como

— de 15 de Abril de 1998 a 5 de Março de 2004 nos Países Baixos.

7. Em especial, foram cometidas as seguintes infracções em um, vários ou todos os Estados-Membros em
causa:

— acordo relativo à partilha das vendas e instalação de elevadores e escadas rolantes,

— acordo relativo à repartição de contratos públicos e privados, bem como de outros contratos, para a
venda e instalação de elevadores e escadas rolantes, em conformidade com a parte das vendas
previamente acordada para cada empresa,

— acordo relativo à repartição dos projectos para a venda e instalação de novos elevadores e/ou
escadas rolantes, em conformidade com o princípio do respeito das relações existentes com a clien-
tela,

— acordo de não concorrência entre si em relação aos contratos de manutenção para elevadores e
escadas rolantes já em funcionamento e em relação às modalidades de apresentação de candidaturas
para esses contratos,

— acordo de não concorrência entre si em relação aos contratos de manutenção para novos elevadores
e escadas rolantes e acordo em relação às modalidades de apresentação de candidaturas para esses
contratos, bem como

— acordo de não concorrência entre si no que se refere aos contratos de modernização.

As principais características das infracções incluem também a troca de informações comercialmente
importantes e confidenciais (internas) sobre os mercados e as empresas, incluindo as modalidades de
concursos e preços. Os participantes reuniam-se periodicamente a fim de acordarem as restrições
mencionadas e controlavam a sua aplicação nos mercados nacionais. Existem elementos de prova de
que as empresas tinham conhecimento de que o seu comportamento era ilícito e tomavam cuidado para
não serem descobertas; os seus funcionários reuniam-se normalmente em bares e restaurantes, viajavam
para o campo ou mesmo para o estrangeiro, e utilizavam telemóveis com cartões pré-pagos para evitar
serem detectados.

II. COIMAS

Gravidade

8. No que se refere à sua gravidade, impacto no mercado e âmbito geográfico, estas infracções devem ser
classificadas como muito graves.

Tratamento diferenciado

9. As empresas estavam divididas em diversas categorias consoante a sua importância relativa nos
mercados a fim de ter em conta o seu peso específico e, por conseguinte, o impacto real de cada uma
delas no mercado.

10. Para comparar a importância relativa das diferentes empresas no mercado em causa, a Comissão consi-
derou adequado basear-se no volume de negócios realizado por cada uma na Bélgica, na Alemanha, no
Luxemburgo e nos Países Baixos, respectivamente. A comparação foi efectuada com base nos dados rela-
tivos ao volume de negócios total do produto realizado a nível nacional no último ano completo das
infracções, isto é, 2003 para todas as empresas em causa, relativamente a cada uma das quatro infrac-
ções, à excepção da Schindler na Alemanha, para a qual 2000 foi o ano de referência, altura em que
abandonou o cartel.

26.3.2008C 75/20 Jornal Oficial da União EuropeiaPT



11. Quanto à infracção na Bélgica, a Schindler e a KONE foram colocadas conjuntamente numa primeira
categoria, a Otis numa segunda e a ThyssenKrupp numa terceira. No que se refere à infracção na
Alemanha, a KONE, a Otis e a ThyssenKrupp foram colocadas numa mesma categoria. A Schindler, cujo
comportamento ilícito se limitou a escadas rolantes e que saiu do cartel em 2000, foi colocada numa
categoria separada. No que diz respeito à infracção no Luxemburgo, a Otis e a Schindler foram ambas
colocadas numa primeira categoria e a Kone e a ThyssenKrupp foram conjuntamente colocadas numa
segunda categoria. Finalmente, quanto à infracção nos Países Baixos, a KONE foi colocada numa
primeira categoria, a Otis numa segunda e a Schindler numa terceira. A ThyssenKrupp e a Mitsubishi
foram ambas colocadas numa quarta categoria.

Efeito dissuasivo suficiente

12. A fim de fixar o montante da coima a um nível que garantisse um efeito suficientemente dissuasivo, a
Comissão considerou adequado aplicar um coeficiente multiplicador às coimas previstas.

13. Com os seus respectivos volumes de negócios, a ThyssenKrupp e a Otis são operadores muito mais
importantes do que os outros destinatários. Consequentemente, e em conformidade com anteriores
decisões, a Comissão considerou adequado aplicar um coeficiente multiplicador às coimas previstas
respectivamente para a ThyssenKrupp e a Otis.

Majoração das coimas em função da duração

14. Foram igualmente aplicados coeficientes multiplicadores individuais em função da duração das infrac-
ções cometidas por cada entidade jurídica.

Circunstâncias agravantes

15. Considerou-se que a ThyssenKrupp cometeu uma infracção repetida, uma vez que duas entidades
controladas pela Krupp e/ou pela Thyssen (antes de estas duas empresas se terem fundido em 1999)
tinham já sido destinatárias de uma anterior decisão da Comissão relativa a actividades de cartel no
processo «Sobretaxa de liga metálica» (1). O facto de as empresas terem repetido o mesmo tipo de
comportamento no mesmo ou em diferentes domínios de actividades demonstra que as coimas iniciais
não as incentivaram a alterar o seu comportamento. Esta reincidência constitui uma circunstância agra-
vante que justifica uma majoração do montante de base da coima a aplicar à ThyssenKrupp.

Aplicação da Comunicação sobre a clemência de 2002

16. A KONE, a Otis, a ThyssenKrupp e a Schindler apresentaram vários pedidos de clemência efectuados do
âmbito da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à redução do seu montante.
Cooperaram com a Comissão em diferentes fases das investigações, com o objectivo de beneficiarem do
tratamento favorável previsto na referida comunicação.

Alínea a) do ponto 8 — Imunidade

17. Foi concedida à Otis imunidade total ao abrigo da alínea a) do ponto 8 da Comunicação relativa à
imunidade em matéria de coimas e à redução do seu montante no que diz respeito a um cartel nos
Países Baixos, uma vez que permitiu que a Comissão aí realizasse inspecções.

Alínea b) do ponto 8 — Imunidade

18. No que diz respeito às infracções cometidas na Bélgica e no Luxemburgo, as declarações da KONE
permitiram à Comissão descobrir a existência de uma infracção ao artigo 81.o do Tratado. Assim, a
KONE reunia as condições necessárias para beneficiar de total imunidade em matéria de coimas no que
se refere às infracções cometidas na Bélgica e no Luxemburgo.
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Alínea b), primeiro travessão, do ponto 23 (redução de 30 %-50 %)

19. Os elementos de prova apresentados pela Otis relativos aos cartéis na Bélgica e no Luxemburgo repre-
sentaram uma mais-valia significativa em relação aos elementos de prova já na posse da Comissão,
reforçando a possibilidade de a Comissão demonstrar a infracção. A Otis foi a primeira empresa a satis-
fazer as condições do ponto 21 da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à
redução do seu montante, tendo-lhe sido concedida uma redução de 40 % da coima relativamente às
duas infracções. Do mesmo modo, as declarações da KONE em relação ao cartel na Alemanha, bem
como as da ThyssenKrupp em relação ao cartel nos Países Baixos, representaram um valor acrescentado
significativo na acepção da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à redução do seu
montante. Estas duas empresas foram as primeiras a satisfazer as condições enunciadas no ponto 21 da
Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à redução do seu montante em relação aos
respectivos cartéis, tendo a Comissão concedido à KONE uma redução de 50 % da coima aplicada relati-
vamente à infracção na Alemanha e à ThyssenKrupp uma redução de 40 % da coima aplicada relativa-
mente à infracção cometida nos Países Baixos.

Alínea b), segundo travessão, do ponto 23 (redução de 20 %-30 %)

20. Os elementos de prova apresentados pela Otis relativos ao cartel na Alemanha representaram um valor
acrescentado significativo relativamente aos elementos de prova já na posse da Comissão, reforçando a
possibilidade de a Comissão demonstrar a infracção na Alemanha. A Otis foi a segunda empresa a satis-
fazer as condições do ponto 21 da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à
redução do seu montante, tendo-lhe sido concedida uma redução de 25 % da coima relativamente à
infracção na Alemanha. Do mesmo modo, no que se refere à infracção na Bélgica, declarações da Thys-
senKrupp representaram um valor acrescentado significativo, na acepção da Comunicação relativa à
imunidade em matéria de coimas e à redução do seu montante. A ThyssenKrupp foi a segunda empresa
a satisfazer as condições do ponto 21 da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à
redução do seu montante, tendo-lhe sido concedida uma redução de 20 % do montante da coima relati-
vamente à infracção na Bélgica.

Alínea b), terceiro travessão, do ponto 23 (redução máxima de 20 %)

21. Os elementos de prova apresentados pela Schindler relativos ao cartel na Alemanha representaram um
valor acrescentado significativo em relação aos elementos de prova já na posse da Comissão, reforçando
a possibilidade de a Comissão demonstrar a infracção na Alemanha. A Schindler foi a terceira empresa
a satisfazer as condições do ponto 21 da Comunicação relativa à imunidade em matéria de coimas e à
redução do seu montante, tendo-lhe sido concedida uma redução de 15 % do montante da coima relati-
vamente à infracção na Alemanha.

III. DECISÃO

22. As empresas a seguir referidas infringiram o artigo 81.o do Tratado ao terem repartido propostas e
outros contratos entre si na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos, tendo em vista partilhar
mercados e determinar preços, acordado um mecanismo de compensação em alguns casos, trocando
informações sobre volumes de vendas e preços e participando em reuniões periódicas e outros
contactos, a fim de acordarem e aplicarem as restrições mencionadas:

Na Bélgica:

a) Kone Corporation e KONE Belgium S.A., de 9 de Maio de 1996 a 29 de Janeiro de 2004;

b) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e N.V. OTIS S.A., de 9 de Maio de 1996
a 29 de Janeiro de 2004;

c) Schindler Holding Ltd e Schindler S.A./N.V., de 9 de Maio de 1996 a 29 de Janeiro de 2004; bem
como

d) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., de 9 de
Maio de 1996 a 29 de Janeiro de 2004;

Na Alemanha:

e) Kone Corporation e KONE GmbH, de 1 de Agosto de 1995 a 5 de Dezembro de 2003;

f) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG, de 1 de
Agosto de 1995 a 5 de Dezembro de 2003;

26.3.2008C 75/22 Jornal Oficial da União EuropeiaPT



g) Schindler Holding Ltd e Schindler Deutschland Holding GmbH, de 1 de Agosto de 1995 a 6 de
Dezembro de 2000; bem como

h) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e ThyssenKrupp
Fahrtreppen GmbH, de 1 de Agosto de 1995 a 5 de Dezembro de 2003;

No Luxemburgo:

i) Kone Corporation e KONE Luxembourg S.à.r.l., de 7 de Dezembro de 1995 a 29 de Janeiro de
2004;

j) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, N.V. Otis S.A., General Technic-Otis S.à.r.
l. e General Technic S.à.r.l., de 7 de Dezembro de 1995 a 9 de Março de 2004;

k) Schindler Holding Ltd e Schindler S.à.r.l., de 7 de Dezembro de 1995 a 9 de Março de 2004; bem
como

l) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., de
7 de Dezembro de 1995 a 9 de Março de 2004;

Nos Países Baixos:

m) Kone Corporation e KONE B.V. Liften en Roltrappen, de 1 de Junho de 1999 a 5 de Março de
2004;

n) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis B.V., de 15 de Abril de 1998 a 5
de Março de 2004;

o) Schindler Holding Ltd e Schindler Liften B.V., de 1 de Junho de 1999 a 5 de Março de 2004;

p) ThyssenKrupp AG e ThyssenKrupp Liften B.V., de 15 de Abril de 1998 a 5 de Março de 2004; e

q) Mitsubishi Elevator Europe B.V., de 11 de Janeiro de 2000 a 5 de Março de 2004.

23. No que diz respeito às infracções referidas no ponto anterior, foram aplicadas as seguintes coimas:

Na Bélgica:

a) Kone Corporation e KONE Belgium S.A., solidariamente responsáveis: 0 EUR;

b) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e N.V. OTIS S.A., solidariamente respon-
sáveis: 47 713 050 EUR;

c) Schindler Holding Ltd e Schindler S.A./N.V., solidariamente responsáveis: 69 300 000 EUR; bem
como

d) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Liften Ascenseurs N.V./S.A., solida-
riamente responsáveis: 68 607 000 EUR;

Na Alemanha:

e) Kone Corporation e KONE GmbH, solidariamente responsáveis: 62 370 000 EUR;

f) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis GmbH & Co. OHG, solidariamente
responsáveis: 159 043 500 EUR;

g) Schindler Holding Ltd e Schindler Deutschland Holding GmbH, solidariamente responsáveis:
21 458 250 EUR e

h) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e ThyssenKrupp
Fahrtreppen GmbH., solidariamente responsáveis: 374 220 000 EUR;

No Luxemburgo:

i) Kone Corporation e KONE Luxembourg S.à.r.l., solidariamente responsáveis: 0 EUR;

j) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company, N.V. Otis S.A., General Technic-Otis S.à.r.
l. e General Technic S.à.r.l., solidariamente responsáveis: 18 176 400 EUR;

k) Schindler Holding Ltd e Schindler S.à.r.l., solidariamente responsáveis: 17 820 000 EUR; bem como

l) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg S.à.r.l., soli-
dariamente responsáveis: 13 365 000 EUR;
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Nos Países Baixos:

m) Kone Corporation Ltd e KONE B.V. Liften en Roltrappen, solidariamente responsáveis: 79 750 000
EUR;

n) United Technologies Corporation, Otis Elevator Company e Otis B.V., solidariamente responsáveis: 0
EUR;

o) Schindler Holding Ltd e Schindler Liften B.V., solidariamente responsáveis: 35 169 750 EUR;

p) ThyssenKrupp AG e ThyssenKrupp Liften B.V., solidariamente responsáveis: 23 477 850 EUR e

q) Mitsubishi Elevator Europe B.V.: 1 841 400 EUR.

24. As empresas enumeradas no ponto anterior devem pôr imediatamente termo às infracções, se ainda o
não fizeram. Devem abster-se de repetir qualquer acto ou comportamento semelhante à infracção verifi-
cada no presente processo ou que tenha objecto ou efeito equivalente.
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