
IVISAo DO MERCADO DE INVESTIMENTQ CQMUM DA CEOEp,Q I 

APENDJCEI 

ACTO SUPLEl'vlENTAR A/SA.l/12/0B QUE ADOPTA AS NORMAS 

DE CONCORRENCIA DA C01\1UNIDADE E AS MODALIDADES 


DA SUA AP'LICAC;Ao NA CEDJ2AO 

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES 

8QCONSIDERNADO os Artigos 7Q
, e 9Q do Tratado emendado da 

CEDEAO que institui a Conferencia de Chefes de Estado e de Governo e 
define a sua composi~ao e func;oes; 

CONSIDERANDO 0 Artigo 32 do re£erido Tratado que preve a 
harmonizac;ao e a coordenac;ao de politicas nacionais na area do 
comercio como meio de manter e prOlnover a .estabilidade economka na 
regiaci; 

RECONHECENDO que a economia no Mercado Comum da CEDEAO 
cleve scr efiC<:lZ e competitiva a fim de prOlnover e £acilitar as condic;6es 
necessarias para 0 crescimento economico da regiao; 

CONVENCIDOS de que urn ambiente regulador efectivo traz 
vantagens para a promoc;ao e sustentabilidade de uma economja 
dinamica no Mercado ComUln e nas economias nacionais dos Estados 
Membros da CEDEAO; 

ANOTANDO que a promulgac;ao das Normas de Concorrencia da 
'Comunidade sao compativeis com os objectivos de desenvolvimento 
econ(H11ico dos Estados Membros da CEDEAO; 

RECONHECENDO igualnlente que a protecc;ao das condic;oes do 
mercaclo atraves .da implementac;ao efectiva das Nonnas de 
Concorrenci.a e compativel com as melhores praticas internacionais 
para salvaguardar a integrac;ao economica na Regiao CEDEAO; 

DESEJANDOdotar a CEDEAO de Normas de Concorrencia que sejam 
compativeis com padroes internacionais a tim de prOJnover a 
trol.1S1)z:rrencia no comercio e asualiberalizac;ao efectiva; 

'"=" 
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TENDO ANALISADO 0 PARECER do Parlam,ento da CEDEAO, 

SOB RECOMENDA<;AO da 65l! Sessa a Ordinaria do Conselho de 
Nlinistros, realizada ern Ouagadougou de 27 a 29 de Novembro de 2008, 

DECIDEJ'vl0 SEGUINTE: 

ARTIGO 1Q: DEFINIC;OES 

(1)' No presente Acto Suplementar, salvo indica<;ao contraria: 

(a) 	 "Adquirir", en1 rela<;ao a: 
i) bens: significa obter atraves de donativo, cOlnpra ou 

troca, arrendalnento, aluguer ou aluguer/venda; 
ii) servic;os: significa beneficiar de ou realizar 0 servic;o; 
iii) direitos de propriedade intelectual: significa obter 

atraves de licenc;a, uma atribui<;ao ou subvenc;ao do 
Governo. 

(b) 	 "ACOl'do", e qualquer acordo, medida ou entendirnento, oral 
ou escrito, que pode ser legalmente aphcavel ou nao; 

(c) 	 "Pnitica anti-concorrencia", qualquer pratica vinda de uma 
pessoa moral ou fisica cujo objectivo ou efeito e travar a 
concorrencia em prejuizo do Mercado COlnurn; 

(d) 	 "Autoridade", e ,a Autoridade da CEDEAO para a 
Concorrencia criada ao abrigo do Artigo 132 do presente Acto 
Suplementar; 

(e) 	 "Agente autorizado", e qualquer pessoa designada pela 
Autoridade da Concorrencia da CEDEAO para a aplicac;ao do 
presente Acto Suplen1entar; , 

(f) 	 IIPratica concertada", e uma prMica que envolve contactos 
directos e indirectos entre concorrentes que nao conseguiram 
alcanc;arum verdadeiro acordo; 

(g) "Consumidor", e uma pes~oa, parceria ou pessoa moral au 
juridica que adquire bens e servic;os; 
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::':,;, (h) 	 UActividade economica", sao as actividades econonlicas que 
envolvem: 
i) Manufactura, produ<;:ao, transporter aqulsl<;:ao, 

fornec.ilnento, arrnazenagern, distribui<;:ao e comercio de 
bens para a produ<;:ao de lucros ou recompensa; e . 

ii) Aquisi<;:ao, fornecimento e comercio de servi<;:os para 
obten<;:ao de lucros ou recolllpensa; 

(i) 	 "Controlo" em rela<;:ao a uma empresa significa 0 poder de 
uma pessoa fisica ou moral garantir atraves de: 
i) Posse de ac<;:6es ou de poder de vota<;:ao em rela<;:ao a essa 

ell1presa; ou 
Ii) 	 Qualquer outro poder coruerido pelos documentos que 

constitue'm a empresa ou outros documentos que 
regulam a empresa; 

iii) 	 0 exerdcio efectivo de poder de decisao na en1presa para 
que os negocios sejam realizados de acordo com os 
desejos dos individuos; 

(j) 	 "Conselho", e 0 Conselho de Ministros da CEDEAO, cuja 
con1posi<;:ao esta definida no novo Artigo lOQ do Protocolo 
Suplementar A/SP.l/06/06; 

(k) 	 "Documento", e a informa<;:ao escrita incluindo registos 
electronicos; 

(1) 	 "Posic;ao dominante", e a defini<;:ao contida no Artigo 6Q (i) do 
presente Acto Suplementar; 

(nl) 	"Empresa", e qualquer pessoa ou grupo de pessoas envolvidas 
em negocios; 

(n) 	 J'Director Executivo", e0 Director Execu!ivo daAutoridade da 
Concorrencia da CEDEAO, nomeado nos tennos do Artigo l3Q 

deste Acto Suplementar; 

(0) 	 "Bens", sao todos os tipos de propriedade que nao bens 
imobiliarios, dinheiro, valores mobiliarios ou mobiliza<;:6es 
incorporeas; 
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I 
(p) 	 UEstados Membros", sao os Estados Mernbros da CEDE~O 


nos termos do Artigo 29, panlgrafo 2 do Tratado Revisto da 

CEDEAO; I 


(q) 	 "Pess.oa", eun1 individuo, parceria, 6rgao, social ou nao, cpu 

qualquer associa<;ao de pessoas; 


. 	 I 
(R) 	 "Pre~o", ea taxa, remunera<;ao ou considera<;ao de qualqu¢r 


valor; 


(s) 	 "Produtos", inc1uem bens e servi<;os; 

(t) 	 "Mercado relevante" significa 0 fon1ecimento, para uma area 

geogrMica, de produtos que 0 consumidor considera conto 

substituiveis em termos de pre<;o e utiliza<;ao; 


(u) 	 /lServi~o/l, significa ·0 desempenho industrial, comerci~t 


profissional ou outros; 
I 


.' 
(v) 	 "Fomecimento", significa emrelac;ao a: i 

i) 	 bens: vender, alugar, arrendar ou alienar bens ou direitos 

a eles relacionados, ou oferecer a fim de fazer a aliena<;ao 

desses bens, direitos ou interesses; ! 

I 


ii) 	 servi<;os: vender, arrendar, ou fornecer servi<;os du 
>,1oferecer para prestar esses servi<;os. 

(w) 	 "Comercio", e qualquer neg6cio, industria, profissao o;u 
I 

ocupa<;ao relacionada com 0 fornecimento ou aquisi<;ao de 

produtos. .!I 


i 
I 

(2) 	 Para aplica<;ao desteActo Suplementar: 
i 
I 

(a) 	 duas empresas devem ser tratadas como empresas intet
I 

conectadas se uma delas for filial da outra ou se ambas forem 

subsidiarias da mesma empresa, e 

! 
! 


(b) 	 urn grupo de empresas inter-conectadas deve ser consideradq 

uma uruca empresa. : 
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(3) 	 Nos termos deste Acto Suplelnentar, unla ernpresa e subsidiaria de 
I 

outra se for controlada por essa empresa. i 

i 

(4) 	 Qualquer referencia no presente Acto Suplementar ao terrilO 
"mercado" e uma referencia a urn mercado dentro da CEDE.AlO 
para produtos e outros artigos que, de facto e com base na prati~a 
comercial razoavet possam ser substituidos em termos de pre~q e 
utiliza~ao. . , 

I 
. I 

(5) 	 Neste Acto Suplementar, qualquer referencia aos termos "merca~o 
comum" significa 0 mercado comuln da CEDEAO que esta a ser 
criado. i 

i 
(6) 	 As referencias neste Acto Suplementar' a "diminui~ao ha 

concorrencia" develTI, salvo indica~ao contraria neste contex~o, 
incluir referencias ao impedimento da concorrencia no Mercatlo 
Comum, ou no Mercado Nacional se essa diminui~ao ae 
concorrencia tiver urn efeito significativ~ no ivIercado Comum.. : 

(7) 	 No quadro deste Acto Suplementar, 0 efeito sobre aconcorrenciapo 
mercado relevan te deve ser determinado pela referencia a todos ;os 
facto res que afectam a concorrencia nesse mercado, incluindd a 
concorrencia (actual ou potendal) de produtos fornecidos ou 
susceptiveis de serem fon1ecidos por q~alquer pessoa nao reside~te 
ou que fa~a neg6cios no Mercado Comun1 da CEDEAO. I 

ARTIGO 2Q: I 

ADOP<;AO DAS NORMAS DE CONCORRENCIA DA 
COMUNIDADE 

I 

As Normas de Concorrencia da Comunidade e as modalidades par~ a 
sua implementa~ao, tal como definidas no presente Acto Supleinentar 
sao pela presente adoptadas. ! 

ARTIGO 3Q
: OBJECTIVOS, 

Os objectivos deste Acto Suplementar sao: 

(a) 	 Promover, manter e encorajar a concorrencia e fomentar a 
eficiencia economica na produ~ao e no comercio ao nirel 
~oo~ 	 I 
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I 

(b) 	 Proibir qualquerprMica comercial anti-competitiva que ~vite, 
rest~inja ou diston;a a concorrencia ao nivel regional; ! 


I 

(c) 	 Garantir 0 benl-estar dos consumidores e a proteq:ao do~ seus 


interesses; ! 


(d) 	 Alargar oporhmidades para as enlpresas nacionais dos 

Estados Membros participaremno's mercados nlundiais.! 


I 

ARTIGO 4°·: CAMPO DE APLICA<;AO 
I 

(1) 	 Este Acto Suplementar aplica-se aos acordos, praticas, fu~6es e 
diston;6es causadas pelos Estados Membros que sao susceptlveiS 
de influenciar 0 comercio no espa<;o CEDEAO. As norrnas !dizem 
respeito nomeadamente a actos que afectarn directanlente 0 

cornercio regional e os fluxos de investinlento! e/ou 
. cornportanlentos que nao podern ser elirninados a nao Iser no 

quadro da coopera<;ao regional. 


(2) 	 Os acordos e actividades abaixo enurnerados podem ser ex~luidos 
do ambito das quest6es laborais norneadamente activid~des de 
trabalhadores para a protec<;ao legal dos seus interesses: ! 

(a) 	 Acordos de contrata<;ao colectiva entre emprega~ores e 

trabalhadores com 0 objectivo de fixar os term?s e as 

condi<;6es de ernprego; ,


i 

(b) 	 Acordos e pra.ticas comerciais aprovados por U~l orgao 

regional de concorrencia da CEDEAO em que essasipril.ticas 

comerciais sao au torizadas nos tennos deste Acto 

Suplernentar; i 


(c) 	 Actividades expressamente isentas em virtude de 8ua1quer 

tratado, instrurnento ou acordo relacionado qu delas 

decorrente, desde que as actividades nao sejam incorhpativeis 


I 

com os objectivos do presente Acto Suplementar; I 

(d) 	 Actividades de associa<;6es profissionais concebj!das para 

desenvolver ou a.plicar norrnas de concorrencia prqfissionais 

minimamente necessarias aproteq:ao do pllblico; 
 I 
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I 

(e) 	 Qualquer outra actividade declarada, apos cbnsulta com J 
Autoridade da Concorrencia da CEDEAO, pelo Conselho d~ 

I 

Ministros. 

(3) 	 As Normas Comunitarias sobre a Concorrencia deven1 set 
igualmente aplicaveis as empresas estatais. I 

I 
! 

ARTIGO 51!: 
ACORDOS E PRATICAS CONCERTADAS NA RESTRIC;AO DO j 

COMERCIO I 

(1) 	 As medidas seguintes devem ser proibidas por serem 
incompativeis com 0 Mercado Comum da CEDEAO: todos o~ 
acordos entre empresas, decisoes de associa~oes de empresas ~ 
pritticas concertadas que possam afectar 0 comercio entre os 
Estados-Membros da CEDEAO e cujo objectivo ou efeito sejam o~ 
possam ser a preven~ao, restri~ao, diston;ao ou elimina~ao da 
concorrencia no seio do Mercado COlnum e em particular as que: : 

(a) 	 directa ou indirectamente fixam os pre~os de compra Ol~ 
venda, os term os de venda ou outras condi~oes de comercio; : 

(b) 	 Limitam ou controlam a produ~ao, os mercados, 0: 
desenvolvin-iento tecnico ou 0 investin1ento; 

(c) 	 partilham mercados, clientes, ou fontes de abastecimento; 
I 
I 

(d) 	 aplicam condi~oes diferentes para transac~oes equivalentesj 
con1 ou tras partes comerciais colocando-as assim em; 
desvantagem cOlnpetitiva; ou I 

I 
(e) 	 celebram contratos sujeitos aaceita~ao pelas outras partes dei 

obriga~oes suplelnentares que, pela sua naturez~ ou de acordol 
con1 praticas comerciais, nao tern nenhuma liga~ao com oi 
contelldo desses contratos. ; 

I 

I
(2) 	 Qualquer acordo ou decisao proibida no sub-paragrafo 1 deste: 

Artigo deve ser automatlcamente nulo e sem valor legal em! 
qualquer Estado Membro da CEDEAO. I 
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ARTIGO 69 : ABUSO DE POSIC;AO DOMINANTE 

i 
(1) 	 Nos terrnos do Acto Suplementar, Uilla ou mais empresas ma!lb~m 

uma posi~ao dominante num mercado relevante, se a !nivel 
individual ou colectivo, possuir(enl) uma quota substanci~l do 
mercado que a(5) permita controlar os pre~os ou excllJir a 
concorrencia. 

I 
(2) 	 Qualquer abuso ou aquisi~ao e abuso de u.ma posi~ao dominallte 

I 

por uma ou mais empresas no seio do Mercado Coml~m da 
CEDEAO ou numa parte substancial desse mercado de/\re ser 
proibido como sendo incompativel com 0 Mercado Comp.m na 
medida em que pode afectar 0 comercio entre os Estados Membros. 

I 

Este abuso pode, em especial, consistir no seguinte: 

(a) 	 Lirnitar 0 aces so a urn mercado importante ou de outrla forma 
restringir indevidamente a concorrencia; i 

(b) 	 Directa ou indirectamente impor pre<;os de cornpra:e venda 
injustos Oll outras condi~6es comerciais desiguais; ; 

c) Lirnitar 
tecnico e

a 
rn 

produ~ao, os 
prejuizo dos consumidores; 

mercados ou 0 d
! 

esenvolvirnento 
I 

i 
d) 	 Aplicar condi~6es diferentes a transac~6es equival~ntes COIn 

outras partes comerciais colocando-as assirn enl des~Tantagem 
competitiva; 

I 
, I 

e) 	 Celebrar contratos sujeitos aaceita~ao, pelas olltrasipartes, de 
obriga~6es suplementares que, pela sua natureza ouide acordo 
com as prMicas comerciais, nao tern liga~ao nenhqnla com 0 

contelldo desses contratos. i 

ARTIGO 79.: FUSOES E AQUISIC;OES 

i , 

(1) 	 Qualquer fusao, aquisi~a.o de controlo, empresa conjuf\ta ou outra 
aquisi<;ao ou cOInbina~ao de negocios nOIneadament~ direc<;6es 
inter-conectadas sejam de natureza horizontal, vertical Oll em 

I 
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conglomerado entre empresas, sao proibidas se a quota de mercado 
resultante no Merc,ado Comum da CEDEAO, ou qualquer parte 
significativa dessa quota, atribuivel a qualquer bern, servi~o, linha 
de comercio, ou actividade que afecta 0 comercio resultar no abuso 
da posi~ao dominante do mercado, numa redu~ao substancial da 
concorrencia. 

(2) 	 Qualquer fusao proibida no paragrafo 1 deste artigo deve ser 
automaticamente nula e sem efeito em qualquer Estado Membro da 
CEDEAO. 

(3) 	 As fus5es, aquisi~5es ou concentra~5es de empresas proibidas em 
virtude do paragrafo 1 deste Artigo podeln ser autorizadas ou 
isentas se a referida transac~ao for de interesse publico. 

ARTIGO 811: AJUDA ESTATAL 

(1) 	 Salvo indica~ao contraria neste Acto suplementar, qualquer ajuda 
concedida por urn Estado Membro ou atraves de recursos estatais 
eln qualquer forma que distor~a ou ameace distorcer a 
concorrencia favorecendo algumas empresas ou a produ~ao de 
detenninados bens deve, uma vez que afecta 0 comercio entre os 
EstadosMelnbros, ser incompativel com 0 Mercado Comum da 
CEDEAO. 

(2) 	 Os seguintes aspectos devem ser compativeis com 0 Mercado 
Comum: 

(a) 	 Ajudas que tern caracter especial concedidas a consumidores 
individuais, de~de que essa ajudaseja c0ncedida sem 
discrirnina~ao relacionada com a origem dos respectivos 
produtos; e 

(b) 	 Ajudas para resolver os danos causados por catastrofes 
naturais ou acontecimentos excepcionais. 

(3) 	 Os seguintes aspectos podem ser considerados como compatlveis 
COIn 0 Mercado Comuul da CEDEAO: 
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(a) 	 Ajuda para promover 0 desenvolvimento s6cio-economico de 
areas da Comunidade em que 0 nivel de vida e extremamente 
baixo ouem que ha uma grave situa~ao de sub':'emprego; 

(b) 	 Ajuda para promover a execu~ao de um importante projecto 
de interesse da Comunidade ou para solucionar tin1a grave 
perturba~ao na economia de urn Estado Membro; 

(c) 	 Ajuda para facilitar 0 desenvolvimento de algumas: 
actividades economicas ou de algumas areas economicas, s~ 
essa ajuda nao afectar negativamente as condi~6es d~ 

, • • ( 	 ( • • I
comerclO que seJam ate certo ponto contranas ao mteress~ 

, I 

comum; 	 1 

I 
I 

(d) 	 Ajuda para promover a cultura e a conserva~ao do patrimonio 
se essa ajuda nao afectar as condi~6es do comercio e d!a 
concorrencia na Comunidade ate certo ponto contnirias aqs 
interesses comuns; . 

(e) 	 Outros tipos de ajttda que possam ser especificadas por uma 
I 

decisao da Conferencia de Chefes de Estado e de Governo sob 
r

recomenda~ao do Conselho de Ministros com base numa 
proposta da Autoridade da Concorrencia da CEDEAO. ! 

I 

ARTIGO 9Q
: EMPRESAS PUBLICAS 

I 

(1) 	 No caso de empresas publicas e empresas para as quais os Estados 
Membros concedem direitos especiais ou e~clusivos, os Estacl.os 
Membros nao aplicam nem mantem em vigor qualquer med~ida 
contraria as normas contidas no presente Acto Suplementar. ! 

(2) 	 As empresas responsaveis pela opera~ao de servi~os de inter~sse 
economico geral ou que tern caracter de monopolio de produ~ab de 
rendimentos devem ser sujeitas as normas contidas no pres~nte 
Acto Suplementar, desde que a aplica~ao dessas normas :nao 
entrave 0 desempenho, de facto ou de direito, das tarefas espe,bais 
que lhes forem atribuidas. 0 desenvolvimento do comercio ~eve 
ser afectado em propon;6es que nao sejam contrarias aos inter¢sses 
daCEDEAO. 
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ARTIGO 1011: 

COMPENSA<;Ad DAS VITIMAS DE PRATICAS ANTI

COMPETITIVAS 


(I) 	 Uilid !1(':-,:-,\1c! Illi I:.'it'lllil l\'lvlllhrll que for lesada devido a prciticas 
dllti'I'IIIllIH'tiliv<I:-' flll)i!lIdch 1111 qUcldw deste Acto Suplementar 
pi IdlJlll, IIlt'd i,mll' Pl'll ilill rl i\ lllul'ldclde, receber uma ind,emniza~ao 
pt.llus diilHIS sulriLios, 

(2) 	 As condi~6es para a concessao da indemniza~ao estipuladas no 
panigrafo 1 deven"\. ser definidas num Regulamento subsidiario. 

ARTIGO 112: AUTORIZA<;OES E ISEN<;OES 

(1) 	 A Autoridade Regional referida no Artigo 132(1) deste Acto 
Suplementar pode declarar inaplic~veis as disposi<;5es do Artigo 5Q 

deste Acto no caso de: 
(i) 	 Acordo ou grupo de acordos entre empresas ; 
(ii) 	 Decisao ou grupo de decis6es tomadas pelas 

associa<;6es empresariais; 
(iii) 	 Pratica concertada ou grupo de praticas concertadas, que 

contribuam para melhorar a produ<;ao ou distribui<;ao de 
bens ou para promover 0 progresso t(~cnico ou 
economico, permitindo assim aos consumidores uma 
parte justa dos beneflcios resultantes, e que nao: 

(a) 	 imponham as referidas empresas restri<;ees que nao sejam 
indispensaveis a realiza<;ao dos seus objectiv~s; 

(b) 	 dar a essas empresas a possibilidade de eliminari a 
concorrencia relativamente a uma parte substancial dos 
produtos em questao. 

(2) 	 As fusees, aquisi<;6es ou outras combina<;6es comerciais proibidas 
nos termos do Artigo 7Q deste Acto Suplementar podem ser 
autorizadas pel a Autoridade de Concorrencia da CEDEAO se a 
transac<;ao em questao for de interesse publico. 

(3) 	 Sob reserva das condi<;6es que serao definidas noutro Acto 
Suplementar, a Autoridade pode autorizar qualquer pessoa a 
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I 

i 
conduir au executar urn acordo ou entrar em prMicas comerciais 

susceptiveis de violar as disposi<;6es estipuladas por este ~cto 


. 	 I
Suplementar. 

ARTIGO 122: I 

ACORDOS CELEBRADOS PELOS ESTADOS MEMBROS I 


i 

I 
(1) 	 A Comissao da CEDEAO deve celebrar, em nome dos Estados 

Membros, outros acordos intemacionais sobre a concorrencia. ! 
i 

(2) 	 Se, antes da enti'ada em vigor do presente Acto Suplementai, os 
Estados Membros tiverem celebrado acordos ou adop~ado 
Iegisla<;ao nacional em materia de concorrencia que s~jam 
incompativeis com as disposi<;5es deste Acto Suplementar, deyem 
tomar todas as medidas necessarias para eliminar; as 
incompatibilidades observadas no mais curto de espa<;o de tem~o, .\ 

ARTIGO 13!1: 

APLICAC;AO E ~MPLEMENTAC;AO DAS NORMAS DE 
 j 

CONCORRENCIA DA CEDEAO 
I 

I 

(1) 	 Sera criada uma estrutura no seio da CEDEAO denomirjtada 
Autoridade Regional da Concorrencia, responsavel peia 
implementa<;ao do presente Acto Suplementar. i 

I 
(2) 	 As normas de organiza<;ao e funcionalnento da Autoridade s'erao 

definidas num Regulamento. 

(3) 	 Na implementa<;ao das Normas de Concorrencia da Comunidade, 
a Autoridade Regional deve colaborar com as agencia~ de 
concorrencia existentes (UEMO~). 

(4) 	 Pelo presente, e criado um Comite Consultivo da Concorr~ncia 
cornposto por mernbros que sao peritos na area da concorrercia. 
Cada Estado Membro deve estar representado por dois d~sses 
rnernbros que podem ser substituidospor outros rnernbros ernicaso 
de incapacidade. 0 funcionamento do Comite e regido pot urn 
Regulamento Interno adoptado pela Comissao depois de consultar 
oComite. ! 

57 



IVISAO 00 MERCADO DE INVEST/MENTO COMUM DA CEDEAO I 

(5) 	 Quando a Comite tiver de lidar corn uma questao relacionada ¢om 
a sector economico importante, a delega<;ao de cada Estado 
Membra deve incluir urn representante da Agencia Nacional de 
Regula<;ao do sector pertinente au pelo menos urn representan~e da 
associa~ao profissional do referido sector. ; 

I 
I 

(6) 	 Para fins de aplica<;ao das Normas Comunitarias sobr;e a 
Cancorren cia, os Estados Nlembros devem adoptar todas as 
medidas que julgarem necessarias, desde que nao sejam 
incompativeis com as disposi<;6es do Acto Suplementar. i 

(7) 	 As modalidades para a implementa<;ao deste acto devem! ser 
definidas num Regulamento a ser adoptado pelo Conselhd de 
M

.. 	 I
1l11stros. 	 : 

I 

ARTIGO 14°: EMENDA E REVISAO 

(1) 	 Os' Estados Membros, a Conselho de Ministros, a Pariamentd da 
CEDEAO e a Comissao da CEDEAO podem submeter propo~tas 
de en1enda au revisao deste Acto Suplementar. : 

i 
(2) 	 As propostas que nao.saireII1 da Comissao da CEDEAO devem! ser 

apresentadas a mesma. A Comissao deve enviar aos Estados 
. 	 I 

Me;nbros todas as propostas para emenda e revisao dentro d~ 30 
dias.apos a sua recep<;ao. Depois de expirar a prazo de 30 4ias 
concedido aos Estados Membros, a Conferencia de Chefes; de 
Estado e de Governo deve analisar as propostas de emendai au 
revisao do Acto Suplementar. 

I 

; 
I 

(3) 	 As emendas au revis6es devemser adoptadas peia Conferencia, de 
Chefes de Estado e de Governo de acordo com as disposi<;6es: do 

92Artigo do Tratado da CEDEAO. As emendas e revis6es 
adoptadas devem entrar em vigor depois da sua publica<;ao \no 
Boletim Oficial da Comunidade. i 

I 

ARTIGO 15°; PUBLICA<;AO 

Este Acto Suplementar deve ser publicado peia Comissao da CEDEAo 
no Boletim Oficial da Comunidade dentro de 30 dias apos a ~ua 
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assinatura pelo Presidente do Conselho de 1vlinistros. Sera igualmente 
publicado por cada Estado l'v1embro no seu Boletirn N acional dentro 4e 
30 dias apas notificac;ao da Comissao. 

ARTIGO 162 : ENTRADA EM VIGOR 

1. 	 Este Acto Suplementar entra em vigor depois da sua publicac;ao. 
POl' conseguinte, os Estados 1vIembros signatarios e as Instituic;5es 
da CEDEAO devem comec;ar a implementac;ao das su~s 
disposic;5es logo apas a sua entrada em vigor. 

2. 	 Este Acto Suplementar esta anexado ao Tratado da CEDEAO do 
qual eparte inte,grante. 

ARTIGO 17Q: AUTORIDADE DEPOSITARIA 

Este Acto Suplementar sera depositado na Comissao que envia c6pias 
autenticas e certificadas: a todos os Estados Membros e 0 regista ria 
Uniao Africana, nas Nac;5es Unidas e noutras organizac;5es que: 0 

Conselho determinar. ' 

EM FE DE QUE, NOS, CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA. 
COMUNIDADE ECONOMICA DOS ESTADOS DA AFRICA : 

OCIDENTAL, ASSINAMOS ESTE ACTO SUPLEMENTAR 
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APENDICEII 

ACTO SUPLEMENTAR AfSA.2/12/08 
SOBRE A CRIA¢AO, ATRIBUI<;OES E FUNCIONAMENTO DA : 

AUTORIDADE REGIONAL DA CEDEAO PARA A 
CONCORRENCIA 

AS ALTAS PARTES CONTRATANTES 

8QCONSIDERANDO os Artigos 72, e 92 do Tratado emendado d~ 
CEDEAO que cria a Conferencia de Chefes de Estado e de Govemo ~ 
define a sua composic;ao e func;5es; 

I 

CONSIDERANDO 0 Artigo 32 do referido Tratado que preve :a 
harmonizac;ao e a coordenac;ao de poHticas nacionais na area dlO 
comercio como forma de maritere pronl0ver a estabilidade economiqa 
na sub-regiao; : 

I 

CONSIDERANDO 0 Acto Suplementar que adopta as normas qe 
concorrencia da Comunidade e as modalidades para a sya 
implementac;ao no seio da CEDEAO; . i 

I 
REAFIRMANDO que a implementac;ao das Normas de Concorrenqia 
da Comunidade e necessaria para promover a integrac;ao economica 
dos Estados-membros e estimular 0 crescimento economic6 de toda a 

I 
regiao; 

CONSCIENTES de que a aplicac;ao correct a e eficaz das norrnas 
comunitarias exige a criac;ao de. urn orgao regional dotado de pOdefes 
apropriados bern como a defini~ao de procediIl}entos adequa~os 
capazes de garantir a sua eficiencia; I 

I 

J 

RECONHECENDO a necessidade de se basear nos orgaos regiona~s e 
sub-regionais existentes sobre a concorrencia a fim de melliora,r 0 
funcionamento do orgao regional da CEDEAO; i 

I 
DESEJANDO dotar a Comunidade de uma Autoridade i da 
Concorrencia definir as suas atribuic;6es e 0 seu funcionamento; I 
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TENDO ANALISADO 0 PARECER do Parlamento da CED EAO; 

SOB 	RECOMENDA<;Ao da 61!! Sessao do Conselho de rviinistros, 
realizada em Ouagadougou de 27 a 29 de Novembro de 2008, ! 

DECIDEM 0 SEGUINTE: 
I 

I 

ARTIGO 12 I 
. CRIA<;AO DA AUTORIDADE DA COMPETENCIA DA CEDEAfO . 

I 
Pelo presente e criado urn 6rgao regional denominado Autoridade!da 

I 

Con1petencia da· CEDEAO, responsavel pela irnplelnenta~ao ~as 

Norrnas de Concorrencia da CEDEAO. 	 ! 

ARTIGO 22 

COMPOSI<;AO E DESIGNA<;AO 


(1) 	 A Autoridade e chefiada pOl' urn Director Executivo, assistido:por 
I 

dois Directores e pelo pessdal necessario ao seu funcionarn¢nto 
harrnonioso. I 

(2) 	 0 Director Executivo e urn funcionario estatutario recruta~o e 
norneado pelo Conselho de Ministros sob proposta do Coinite 
Ministerial de SeIec~ao e Avalia~ao do Desempenho; dos 
Funcionarios Estatutarios, apos avalia~ao de tres candidatos 
nacionais do Estado aoqual 0 posto foi afectado. 

i 
I 

(3) 	 0 Director Executivo e recrutado por urn periodo de quatro:anos 
__ " 	 I 

nao renovavelS. 

(4) 	 Os Directores e outros funcionarios sao recrutados de acord~ corn 
o Regularnento Interno da CEDEAO luediante nOn1ea~aO. 

(5) 	 Nao obstante as disposi~oes dos paragrafos 1 e 2 deste Ar¥go, e 
nurn periodo de transi~ao, 0 Director Executivo e os! dois 

I 	 ' 

Directores serao recnltados com base num contrato pqr urn 
periodo que nao exceda lnais de oito cmos, e ficarao directainente 
ligados ao Presidente da COlnissao. I 
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ARTIGO 32 

FUN<;OES 

Em 	 conformidade com as disposic;6es do Artigo 2Q deste Acto 
Suplementar, a Autoridade da Concorrencia da CEDEAO desempenha 
as seguintes fun<;6es: 

(a) 	 Prosseguir a amilise das actividades comerciais no Mercado da 
Comunidade com vista a descobrir as praticas que possam 
distorcer 0 funcionamento eficiente do mercado ou que possam 
afectar negativamente os interesses economicos dos 
consumidores; 

(b) 	 Realizar, por sua propria iniciativa ou a pedido de privados ou 
entidades governam.entais dos Estados Membros ou do Tribunal 
de Justi<;a da Comunidade, essas investiga<;6es relativas a 
realizac;ao de negocios no Mercado Comum a filn de que possa 
determinar se alguma empresa est a envolvida em praticas 
comerciais que violem 0 Acto Suplementar que adopta as Normas 
Comuns de Concorrencia; 

(c) 	 Impedir e eliminarpraticas anti-con1petitivas que representem urn 
abuso da posi<;ao dominante do Inercado; 

(d) 	 Propor para adopc;ao, atraves da Comissao da CEDEAO, ao 
Conselho de Ministros, a constitui<;ao e a revisao periodica da ... 
tabela de multas e varios niveis de compensa<;ao a serem aplicados 
no quadro deste Acto Suplelnentar; 

(e) 	 A pedido das autoridades. executivas e judiciais dos Estados 
Melll.bros e das Institui<;6es da Comunidade, emitir pareceres 
consultivos sobre a interpreta<;ao e aplicac;aO das Normas de 
Concorrencia da Comunidade. 

(£) 	 Cooperar com as insti,tui<;6es de concorrencia nacionais e regionais 
na tomada de medidas necessarias para garantir a implementa<;ao 
das obriga<;6es decorrentes do Acto Suplen1entar; 

(g) 	 Cooperar e ajudar qualquer associa<;ao, organiza<;ao 
intergovernamental ou grupo de pessoas no desenvolvimento e 
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promo<;ao da observancia de normas de conduta para 

cumprimento das disposi<;oes desteActo Suplementar; 


I 

(h) 	 Disponibilizar as pessoas que fazem neg6cios bern como aos~ 
consumidores, infoTma<;ao sobre os seus direitos e: 
obriga<;oesno quadro do Acto Suplementar que adopta as Nonnas: 
de Concorrencia da Comunidade; 

I 

i 
(i) 	 Realizar estudos e publicar relat6rios e informa<;ao sobre questoes: 

que a£ectam os interesses dos consumidores na implementa<;ao do: 
Acto Suplementar que adopta as Normas de Concorrencia da! 
Comunidade; I 

Como contribui<;ao para 0 relat6rio de actividades da! 
Comunidade, preparar 

, 
e enviar ao Presidente da Comissao da!

I 
CEDEAO urn relat6rio provisorio e urn relatorio anual sobre as; 
actividades da A~toridade; , ! 

(k) 	 Contribuir para a forma<;ao do pessoal das estruturas nacionais de: 
concorrencia e dota-las de apoio nomeadamente na gestao de' 
investiga<;oes, cria<;ao de uma base de dados relacionada com a! 
concorrencia, sensibiliza<;ao sobre a concorrencia e protec<;ao dos' 

consumidores. I 

ARTIGO 411 : COMPETENCIAS 

(1) 	 Sob reserva das disposi<;oes relativas as competencias do Tribunal 
de Justi<;a da Comunidade, a Autoridade, na execu<;ao das suas; 
fun<;6es no quadro deste Acto Suplementar, tern competencia par~ 
dar as seguintes ordens: i 

(i) Iniciar e por termo a urn contrato; 

(il) Proibir a conclusao ou implementa<;ao de urn contrato; : 

(iii) 	 Proibir a aplica<;'ao de termos externos a qualquer 

transact;ao cujo efeito ereduzir a concorrencia; . 
(iv) 	 Proibir a discrimina<;ao ou preferencias em questoes de, 

pre<;o e outros aspectos afins; e i 
(vi) 	 Exigir a publicat;ao transparente ," de. in£orma<;oe~ 

comerciais (pret;os, tabela de percentag¢ns, condi<;oes, 
gerais de venda, composi<;ao do prodl1to e datas de; 
validade). II 

63 

,,~ 



IvlSAo 00 MERCADO DE INVESTIMENTO COMUM DA CEDEAO I 

Sujeita as disposi~oes do presente Acto Suplem.entar, a Autoridade 
toma as lnedidas necessarias para 0 efectivo desempenho das suas 
fun~oes. 

(2) 	 Ao analisar as candidaturas para autoriza~oes, fusoes, aquisi~oes, 
ou conlbina~oes de negocios de acordo com 0 estipulado no Artigo 
7Q, paragrafo 3 do Acto Suplementar que adopta as Nonnas de 
Concorrencia da Conlunidade, a Autoridade deve, em especial, ter 
em conta os seguintes dados: 

(i) 	 A posi~ao no mercado das empresas em questao bern 
corno 0 seu poder economico e financeiro; 

(ii) 	 A estrutura de todos os nlercados enl questao; 
(iii) 	 A concorrencia verdadeira ou potencial de empresas 

sediadas dentro ou fora do Mercado Comum da 
CEDEAO; 

(iv) 	 Os efeitos da transac~ao nos fornecedores e 
compradores; 

(v) 	 Os obstaculos legais ou outros aentrada bern como as 
tendencias da oferta e da procura relativamente aos 
bens e servi~os em apre~o; e 

(vi) 	 Qualquer potencial de progressos tecnicos e 
economicos criados pela transac~ao proposta que 
possam ser de interesse para 0 consumidor e nao 
constituam entrave aconcorrencia. 

(3) 	 Com 0 objectivo de conceder a qualquer pessoa e a qualquer 
Estado Membro, a autoriza~ao prevista no Artigo 12Q do Acto 
Suplementar que a,dopta as Normas de Concorrencia da 
Cornunidade que se referenl a autoriza~frb para a conc1usao ou 
execu~ao de urn acordo visando introduzir nos negocios praticas 
susceptiveis de violar as proibi~oes impostas por esse Acto 
Suplementar, a Autoridade tera em conta os seguintes factores, 
entre outros: 

(i) 	 A vulnerabilidade dos sectores em questao; 
(ii) 	 0 impacto que 0 referido acordo ou praticas tera na 

capacidade das pequenas e . medias empresas para 
competirem efecti vamente; 

(iii) 	 A promo~ao do desenvolvimento socio-economico na 
Comunidade; e 

(iv) 	 Outras considera~oes importantes. 
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(4) 	 A Autoridade pode retirar ou modificar un1a autoriza<;ao se 
constatar que: 

(i) 	 As condi<;5es da concessao mudaram; 
(ii) 	 A informa<;ao prestada para apoiar 0 pedido de 

autoriza<;ao era falsa ou incorrecta; ou 
(iii) 	 As condi<;5es e obriga<;5es que regem a concessao de 

. autoriza<;ao sao violadas. . 

(5) 	 A Autoridade deve, antes de cancelar ou rever qualqtler 
autoriza<;ao, enviar uma notifica<;ao escrita a parte interessada, 
especificando as raz5es da sua decisao e informa-la do seu direito 
de solicitar a audiencia da Autoridade sobre a questao num prazo a 
ser determinado na referida notifica<;ao. 

(6) 	 A Autoridade deve manter urn registo das autoriza<;5es 
concedidas, na forma que determinar. 0 registo sera aberto a 
consulta publica. 

(7) 	 A Autoridade deve obter essa inforn1ac;ao se julgar que ela e 
'necessaria para as suas investiga<;5es e inqueritos e se considerar 
oportuno, deve analisar e obter a verifica<;ao dos documentos que 
Ihe sao submetidos. 

(8) 	 AAutoridade tem competencia para: 
(i) 	 Convocar e interrogar testemlU1has; 
(ii) 	 Pedir qualquer documento a ser enviado para analise; 
(iii) 	 Exigir que qualquer docun1ento que lhe for apresentado 

tenha como suporte uma declara<;ao escrita; 
(iv) 	 Requerer informac;ao reh'oactiva, se necessario, do 

perfodo referido na notifica<;ao; e 
(v) 	 Adiar qualquer informa<;ao ou inquerito, se necessario. 

(9) 	 A Autoridade pode ouvir ou analisar por escrito, qualquer pessoa 
que, na sua opiniao, e afectada por uma investiga<;ao ou inquerito 
realizado pela Autoridade. 

(10) 	 A Autoridade pode pedir a uma elnpresa ou a outra pessoa, se 
achar oportlll1o, que disponibilize informa<;ao sobre produtos 
manufachlrados produzidos ou fornecidos por essa pessoa se a 
Autoridade julgar que e necessario determinar se 0 

comportamento da empresa eln aos produtos. consntui 
uma pranca anti-con1petitiva. 
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(11) 	 Se a Autoridade nao concordar com a informa«;ao especificada no 
paragrafo 7' deste Artigo, ela pode tirar conclusoes com base na 
inforrna«;ao disponivel. 

(12) 	 Todas as empresas ou pessoas convocadas para participar, 
apreseritar provas ou produzir documentos em qualquer sessao 
da Autoridade devern ser obrigadas a responder as convocatorias .. 

(13) 	 As audiencias da Autoridade devem ser publicas, mas esta pode, 
se as circunstfmcias 0 perrnitirem, realizar urna audiencia aporta 
fechada. 

(14) 	 Drna pessoa comete uma infrac«;ao e e responsavel pelo 
pagarnento de uma multa se essa pessoa: 

(a) 	 Sern causa aparente, se recusar a: 
i) comparecer perante a Autoridade se devidarnente 

notificada atraves de convocatoria; 
ii) 	 produzir urn docurnento exigido por essa 

convocatoria; 

(b) 	 Destruir qualquer registo susceptivel de ser necessario para 
uma investiga~ao que come«;ou no quadro do Acto 
Suplernentar, corn a inten«;ao de enganar a Autoridade ou 
evitar e impedir a investiga«;ao; 

(c) 	 Sendo uma testemunha, abandona a sessao da Autori.dade 
sem a sua perrnissao; 

(d) 	 Conscientemente: 
i) insulta qualquermembro ou funcionario da autoridade; 

ou 
ii) impede ou interrornpe as sessoes daAutoridade. 

ARTIGO 50: PODER DE ENTRADA E BUSCA 

A Autoridade pode, se necessario, e com 0 objectivo de recolher provas 
do envolvimento de un1a pessoa ou empresa num cornportamento anti
competitivo ou comportamento susceptivel de ser anti-cornpetitivo, 
solidtar a Au torj dade das competentes ins titui <;oes nacionais para: 
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(i) 	 realizar uma busca de acordo com procedimentos legais; 

(ii) 	 inspeccionar e retirar temporariamente, de acordo com 
os procedimentos legais, quaisquer documentos ou 
extractos sob 0 controlo de qualquer pessoa, conl 0 fim de 
fazer c6pias. 

ARTIGO 62 
: 

INTERRUPC;AO DA INVESTIGAC;AO OU INQUERITO 

Em qualquer fase da investiga~ao ou inquerito no quadro do Acto 
Suplementar, se a Autoridade ou 0 investigador designado por ela, for 
de opiniao de que 0 assunto a ser investigado ou sujeito a inquerito nao 
justifica mais investiga~ao ou inquerito, a Autoridade pode interromper 
o inquerito 'ou investiga~ao. Se a Autoridade decidir pela interrup~ao, 
deve submeter urn relat6rio escrito ao Presidente da Comissao dentro 
de 30 dias e inforrnar as partes envolvidas dentro do m.esrno periodo, 
desta decisao indicando as raz6es da interrup~ao. 

ARTIGO 72 


SANC;OES OU MEDIDAS CONTRA PR;\TICAS ANTI
COMPETITIVAS 


(1) 	 Se a Autoridade, ap6s conclusao das investiga<;6es, estiver 
convencida de que ha provas para presumir a viola~ao das 
disposi<;5es do Acto Suplementar que adopta as Normas de 
Concorrencia da Comunidade, deve aplicar as devidas san~6es 
contra os infractores. Urn recurso contra a decisao da Autoridade 
deve ser levado ao Tribunal de Justi<;a da Coml.}nidade. 

(2) 	 Para aMm da san~ao prevista no Artigo 42, paragrafo 14 e Artigo 82, 

paragrafo 2, a Autoridade tambem pode pagar compensa<;5es 
como previsto no Artigo 82, paragrafo 3, Artigo 9Q

, paragrafo 3 e 
Artigo 10Q deste Acto Suplernentar. 

(3) 	 As decis6es tomadas pela Autoridade de acordo com os 
paragrafos 1 e 2 deste Artigo podern ser sujeitas a recurso. 0 
Tribunal de Justi<;a da Comunidade pode reunir conlO Tribunal de 
Recurso e a sua decisao deve ser final. 
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ARTIGO 82 


MEDIDAS DA AUTORIDADE EM RELAC;AO A ACORDOS E 

PRATICAS CONCERTADAS QUE AFECTAM 0 COMERCIO 


(1) 	 Salvo indiCa~ao contraria, quando a Autoridade determinar que 
qualquer acordo, decisao ou pratica concertada constitui uma 
viola~ao do Acto Suplementar que adopta as Normas de 
Concorrencia da Comunidade, procede de acordo com as 

5Qdisposi~6es do Artigo paragrafo 1 .do presente Acto 
Suplementar. 

(2) 	 Qualquer pessoa que executar uma ac~ao proibida pelo Artigo 5Q 

do Acto Suplementar que adopta as Normas de Concorrencia da 
Comunidade e se nao terminar essa ac~ao num prazo determinado 
pela Autoridade, comete uma infrac~ao e e deve pagar uma multa. 

(3) 	 Qualquer pessoa que tenha sofrido prejuizos devido a qualquer 
medida anti-competitiva proibida deve pedir uma inden1niza~ao a 
Autoridade. A Autoridade e o'Tribunal de Justi~a da Comunidade 
devem dar instru~oes as partes sobre essa medida proibida a fim 
de pagarem ao requerente a compensa~ao que for determinada. 

ARTIGO 9Q 


MEDIDAS DA AUTORIDADE EM RELAC;AO AO ABUSO DA 

POSIC;AO DOMINANTE DO MERCADO 


(1) 	 Se a Autoridade tiver razoes para acreditar que uma ou mais 
empresas que tern uma posi~ao dominante num mercado 
importante abusarem ou estao a abusar dessa posi~ao, a 
Autoridade deve conduzir uma investiga~ao sobre a questao. 

(2) 	 ,Se a Autoridade considerar que a infrac~ao ref~rida no paragrafo 1 
ocorreu ou esta a ocorrer e que essa infrac~ao provocou ou esta a 
provocar ou esusceptivel de provocar a diminui~ao substancial da 
concorrencia no :Nlercado Comunitario, a Autoridade deve 
preparar urn relat6rio indicando as praticas que constituem 0 

abuso e deve: 

(a) Notificar,as empresas envolvidas das suas conclusoes; e 
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(b) 	 Instruir as empresas envolvidas para, imediatamente ou 
numa data determinada pela Autoridade, abandonarem a 
pnl.tica abusiva. 

8
(3) Qualquer pessoa que sofreu prejuizos resultantes de uma prMica 

Qanti-competitiva proibida nos termos do Artigo do Acto 
Suplementar que adopta as Normas de Concorrencia da 
Comunidade, tern direito a ser indemnizada pela Autoridade. A 
Autoridade pode dar ordens ao infractor ou infractores pa'ra pagar 
ao requerente ou requerentes essa compensac;ao de acordo corn 0 

que ela determinar. 

ARTIGO 102 


MEDIDAS DA AUTORIDADE EM RELA~AO AAJUDA 

ESTATAL E PRATICAS ANTI-COMPETITIVAS DAS EMPRESAS 


ESTATAIS 


Uma pessoa ou urn Estado-membro que foi lesado devido a praticas 
anti-competitivas proibidas nos termos do Acto Suplementar que 
adopta as Normas de Concorrencia da Comunidade, pode pedir Ulna 
indemnizac;ao aAutoridade e esta pode, se estiver de acordo e se as 
circuns tancias do caso 0 justificarem, ordenar ao infractor ou infractores 
que paguem uma indernniza~ao ao requerente. 

ARTIGOIP 

MODALIDADES DE APLICA~AO DAS DECISOES TOMADAS 


PELA AUTORIDADE E PELO TRIBUNAL DA JUSTI<;A DA 

COMUNIDADE 


(1) 	 As decisoes da Autoridade e do Tribunal de Justi~a da 
Comunidade que comportam obriga\=oes pecuniarias sobre 
individuos e/ou empresas devem ser vinculativas. 

(2) 	 A aplica\=ao, que sera submetida pe10 Escrivao Principal do 
Tribunal do Estado Membro em questao, deve ser regida pelas 
normas do processo civil em vigor no referido Estado Membro. 

(3) 	 Af6rmula de execu~ao deve ser aplicada pela autoridade nacional 
designada pelo Goven10 de cada Estado Men1bro, sem qualquer 
outr~ controlo a nao ser 0 de verificar a autenticidade da decisao. 
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(4) 	 Os Estados Melnbros devem designar a competente autoridade 
nacional, que deve receber ouilnplementar as decis5es da 
Autoriaade da Concorrencia e as do Tribunal de Justi~a da 
Conlunidade e notificar a suanomea~ao aultima. 

(5) 	 A aplica~ao da decisao referida no paragrafo 1 deste Artigo s6 
pode ser suspensa por dedsao do Tribunal de Justi~a da 
Comunidade. 

ARTIGO 12Q 
· 


FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DA AUTORIDADE DA 

CONCORRENCIA 


As actividades da Autoridade da Concorrencia devem ser financiadas 
por dota~ao on;amental atribuida de acordo com as disposi<;5es do 
Tratado da CEOEAO e a partir de outras fontes que 0 Conselho de 
Ministros detern1inar. 

ARTIGO 132 


CONTAS E AUDITORIA 


(1) 	 As contas da Autoridade devern ser auditadas anualmente pelos 
Auditores Extemos das institui<;5es da Comunidade. 

(2) 	 DIn extracto de contas auditado de acordo com 0 paragrafo 1 sera 
apresentado ao Conselho de Ministros atraves da Comissao de 
Adminish'a<;ao e Finan<;as. 

ARTIGO 142 

REGULAMENTO INTERNO 


Todas as outras quest5es relacionadas,l com a organiza<;ao da 
Autoridade e as normas que regem 0 seu funcionamento nao 
estipuladas neste Acto Suplementar ou num Regulamento devem ser 
definidas no Regulamento Interno da Autoridade da Concorrencia tal 
como aprovado pelo Conselho. 
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ARTIGO lSQ 


EIVIENDA E REVISAO 


(1) 	 Os Estados Membros, 0 Conselho de Ministros, 0 Parlmnento e a 
Comissao da CEDEAO podem apresentar propostas de emenda 
ou revisao deste Acto Suplementar. 

(2) 	 As propostas que nao vierem da Comissao da CED EAO devem ser 
submetidas a mesma. A Comissao deve enviar aos Estados 
Membros todas as propostas para emenda e l'evisao, 30 dias apcs a 
sua recep<;:ao. Depois de expirar 0 prazo de 30 dias dado aos 
Estados Membros, a Conferencia de Chefes de Estado e de 
Governo analisara as propostas de en1enda ou revisao do Acto 
Suplementar. 

(3) 	 As emendas ou revis6es devem ser adoptadas pela Conferencia de 

9
Chefes de Estado e de Governo de acordo com as disposi<;:6es do 

QArtigo do Tratado da CEDEAO. As emendas e revis6es 
adoptadas devem entrar em vigor depois da sua publica<;:ao no 
Boletim Oficial da Comunidade. 

ARTIGO 16Q 


PUBLICA<;AO 


Este Acto Suplementar deve ser publicado pela Comissao da CEDEAO 
no Boletim Oficial da Comunidade dentro de 30 dias apcs a sua 
assinatura pelo Presidente do Conselho de Mipistros. Deve igualmente 
ser publicado por cada Estado Membro no respectivo Boletim Nacional 
dentro de 30 dias apcs notifica<;:ao da Comissao. 

ARTIGO 1711 

ENTRADA EM VIGOR 


1. 	 Este Acto Suplementar entra em vigor depois da sua pubIica<;:ao. 
Por conseguinte, os Estados Membros signatarios e as Institui<;:6es 
da CEDEAO devem come<;:ar a implementa<;:ao das suas 
disposi<;:oes depois da sua entrada em vigor. 

2. 	 Este Acto Suplementar encontra-se em anexo ao Tratado da 
CEDEAO do qual faz parte integrante. 
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~ ,.~. 

,..1 .~",' 

ARTIGO 18° .1 ,:' ,,; 
AUTORIDADE DEPOSITARIAJ.p:1

tiJ 

Este Acto Suplementar deve ser depositado na Comissao, que envia 
c6pias certificadas a todos os Estados Membros, e registado na Uniao 
Africana, nas Na<;6es Unidas e noutras organiza<;6es que 0 Conselho 
deternlinar. 

EM FE DE QUE, NOS, CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA 

COMUNIDADE ECONOMICA DOS ESTADOS DA AFRICA 


OCIDENTAL, ASSINAMOS ESTE ACTO SUPLEMENTAR 


FEITO EM ABUJA, A 19 DE DEZEMBRO DE 2008 


NUM tiNICO ORIGINAL EM INGLES, FRNCES E PORTUGUES, 

FAZENDO OS TRES TEXTOS IGUALMENTE FE 
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