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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 772/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΟΧ) 

(ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 11 έως 17) 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισµό αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Μαρτίου 1965, περί εφαρµογής του 

άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων 

πρακτικών(1), και ιδίως το άρθρο 1, 

Αφού δηµοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισµού(2), 

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις περιοριστικές πρακτικές και τις 

δεσπόζουσες θέσεις, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εφαρµόζει το άρθρο 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης µε έκδοση κανονισµού σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών 

µεταφοράς τεχνολογίας και αντíστοιχες εναρµονισµένες πρακτικές που εµπίπτουν στο άρθρο 

81 παράγραφος 1, εφόσον οι εν λόγω συµφωνίες και πρακτικές συνάπτονται µόνον µεταξύ 

δύο µερών. 

(2) ∆υνάµει του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή εξέδωσε, ιδίως, τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 240/96, της 31ης Ιανουαρίου 1996, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 85 

παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας(3). 

(3) Στις 20 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τον 

κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 240/96(4) όσον αφορά συµφωνίες 

µεταφοράς τεχνολογίας. Η δηµοσίευση αυτή οδήγησε σε δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την 

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 240/96 και τη γενικότερη εφαρµογή του άρθρου 81 

παράγραφοι 1 και 3 της συνθήκης στις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας. Οι αντιδράσεις 

των κρατών µελών και τρίτων µερών στην έκθεση αξιολόγησης υπήρξαν, γενικά, υπέρ της 

µεταρρύθµισης της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού στον τοµέα των συµφωνιών 

µεταφοράς τεχνολογίας. Είναι ως εκ τούτου σκόπιµη η αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 240/96. 

(4) Ο παρών κανονισµός πρέπει να καλύψει συγχρόνως δύο ανάγκες οι οποίες είναι η 

διασφάλιση της ύπαρξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και η παροχή επαρκούς ασφάλειας 



 2

δικαίου στις επιχειρήσεις. Η επιδίωξη των στόχων αυτών πρέπει να λαµβάνει υπόψη την 

ανάγκη απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου και της εφαρµογής του. Πρέπει να 

εγκαταλειφθεί η προσέγγιση της απαρίθµησης των απαλλασσόµενων ρητρών και να δοθεί 

µεγαλύτερη έµφαση στον καθορισµό των κατηγοριών συµφωνιών που απαλλάσσονται µέχρι 

ένα συγκεκριµένο επίπεδο ισχύος στην αγορά και στον προσδιορισµό των περιορισµών και 

των ρητρών που δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται σε τέτοιου είδους συµφωνίες. Η 

προσέγγιση αυτή συµβαδίζει µε µία οικονοµοκεντρική προσέγγιση µε την οποία αξιολογούνται 

οι επιπτώσεις της εκάστοτε συµφωνίας στην σχετική αγορά. Στο πλαίσιο της προσέγγισης 

αυτής πρέπει να γίνει επίσης διάκριση ανάµεσα σε συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστικών και 

συµφωνίες µεταξύ µη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

(5) Οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας αφορούν την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης 

της τεχνολογίας. Οι συµφωνίες αυτές συνήθως βελτιώνουν την οικονοµική αποδοτικότητα και 

προάγουν τον ανταγωνισµό δεδοµένου ότι µειώνουν το ενδεχόµενο διπλής έρευνας και 

ανάπτυξης, αυξάνουν τα κίνητρα για τη διεξαγωγή αρχικής έρευνας και ανάπτυξης, προωθούν 

την προσθετική καινοτοµία, διευκολύνουν τη διάδοση και δηµιουργούν ανταγωνισµό στις 

αγορές προϊόντων. 

(6) Το ενδεχόµενο, τα εν λόγω αποτελέσµατα αύξησης της αποδοτικότητας και προαγωγής 

του ανταγωνισµού να υπεραντισταθµίζουν τα τυχόν αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα από 

περιορισµούς που επιβάλλουν οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας εξαρτάται από τη θέση 

των ενεχόµενων επιχειρήσεων στην αγορά και, συνεπώς, από τον βαθµό στον οποίο οι 

επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν ανταγωνισµό από επιχειρήσεις που κατέχουν 

υποκατάστατες τεχνολογίες ή επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα. 

(7) Ο παρών κανονισµός πρέπει να αφορά µόνον τις συµφωνίες στις οποίες ο δικαιοπάροχος 

επιτρέπει στον δικαιοδόχο να εκµεταλλευθεί τη σχετική τεχνολογία, ενδεχοµένως µετά από 

περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη από µέρους του δικαιοδόχου, για την παραγωγή αγαθών ή 

υπηρεσιών. ∆εν πρέπει να αφορά συµφωνίες εκµετάλλευσης σκοπός των οποίων είναι η 

υπεργολαβική ανάθεση της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, δεν πρέπει να αφορά 

κοινοπραξίες εκµετάλλευσης τεχνολογίας, δηλαδή, συµφωνίες µε τις οποίες συγκεντρώνονται 

διάφορες τεχνολογίες µε σκοπό την παραχώρηση σε τρίτους αδειών εκµετάλλευσης για τα 

δηµιουργούµενα πακέτα δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

(8) Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 µε την έκδοση κανονισµού, 

δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιες συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας ενδέχεται να 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1. Κατά την αξιολόγηση 

µεµονωµένων συµφωνιών βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

διάφορες παράµετροι και ιδιαίτερα η δοµή και η δυναµική της συγκεκριµένης αγοράς 

τεχνολογίας και προϊόντος. 
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(9) Το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό 

πρέπει να περιορίζεται στις συµφωνίες εκείνες οι οποίες θεωρείται ότι πληρούν, µε επαρκή 

βαθµό βεβαιότητας, τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. Προκειµένου να 

επιτευχθούν τα οφέλη και οι στόχοι της µεταφοράς τεχνολογίας, το ευεργέτηµα του 

παρόντος κανονισµού πρέπει να καλύπτει και τις ρήτρες εκείνες των συµφωνιών µεταφοράς 

τεχνολογίας, οι οποίες δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό αντικείµενο των συµφωνιών αυτών 

αλλά αφορούν άµεσα την εφαρµογή της παραχωρούµενης προς εκµετάλλευση τεχνολογίας. 

(10) Όσον αφορά τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ ανταγωνιστών, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά κανόνα στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής και 

εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο µερίδιο από τα οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το 

συνολικό µερίδιο που διαθέτουν στην αγορά τα µέρη των συµφωνιών δεν υπερβαίνει το 20 

% και εφόσον οι συµφωνίες δεν περιλαµβάνουν ορισµένους τύπους πολύ σοβαρών 

αντιανταγωνιστικών περιορισµών. 

(11) Όσον αφορά τις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας µεταξύ µη ανταγωνιστών, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αυτές οδηγούν κατά κανόνα σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής και 

εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιο µερίδιο από τα οφέλη που προκύπτουν, εφόσον το 

µερίδιο που διαθέτει στην αγορά καθένα από τα µέρη των συµφωνιών δεν υπερβαίνει το 30 

% και εφόσον οι συµφωνίες δεν περιλαµβάνουν ορισµένους τύπους πολύ σοβαρών 

αντιανταγωνιστικών περιορισµών. 

(12) Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 

παράγραφος 1. Για παράδειγµα, οι αποκλειστικές συµφωνίες εκµετάλλευσης µεταξύ µη 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων συχνά δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 

παράγραφος 1. Όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, επίσης δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

άρθρου 81 παράγραφος 1 δεν πληρούν τα κριτήρια προς απαλλαγή. Ούτε, όµως, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι παρέχουν συνήθως αντικειµενικά πλεονεκτήµατα τέτοιας φύσεως και έκτασης, 

ώστε να αντισταθµίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν για τον ανταγωνισµό. 

(13) Ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να απαλλάσσει συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που 

περιλαµβάνουν περιορισµούς οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση της παραγωγής 

ή διανοµής. Ιδίως, οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν ορισµένους 

πολύ σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισµούς, όπως ο καθορισµός των τιµών που 

χρεώνονται σε τρίτους, πρέπει να εξαιρούνται από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά 

κατηγορία που παρέχει ο παρών κανονισµός, ανεξαρτήτως των µεριδίων αγοράς των 

ενεχόµενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που περιλαµβάνονται τέτοιοι σοβαροί περιορισµοί, η 

συµφωνία πρέπει να εξαιρείται στο σύνολό της από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά 

κατηγορία. 
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(14) Προκειµένου να προστατευθούν τα κίνητρα για καινοτοµία, καθώς και η ορθή εφαρµογή 

των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να εξαιρούνται από την απαλλαγή κατά 

κατηγορία ορισµένοι περιορισµοί. Συγκεκριµένα, πρέπει να εξαιρούνται οι αποκλειστικές 

υποχρεώσεις επανεκχώρησης για διαχωρίσιµες βελτιώσεις. Σε περίπτωση που µια συµφωνία 

παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης περιλαµβάνει έναν τέτοιο περιορισµό µόνον ο υπόψη 

περιορισµός πρέπει να εξαιρείται από το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά κατηγορία. 

(15) Τα όρια ως προς το µερίδιο αγοράς, η µη απαλλαγή των συµφωνιών µεταφοράς 

τεχνολογίας που περιλαµβάνουν σοβαρούς αντιανταγωνιστικούς περιορισµούς και οι 

εξαιρούµενοι περιορισµοί που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό κατά κανόνα θα 

εξασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται η απαλλαγή κατά κατηγορία δεν 

επιτρέπουν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να καταργήσουν τον ανταγωνισµό για ένα 

σηµαντικό µέρος των υπόψη προϊόντων. 

(16) Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου οι συµφωνίες οι οποίες πληρούν µεν τις 

προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού αλλά παράγουν αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το 

άρθρο 81 παράγραφος 3 η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να άρει το ευεργέτηµα της 

απαλλαγής κατά κατηγορία. Αυτό µπορεί να συµβεί κυρίως όταν τα κίνητρα για καινοτοµία 

µειώνονται ή όταν παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε αγορές. 

(17) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των 

κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης(5) παρέχει στις 

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών την εξουσία να άρουν το ευεργέτηµα της απαλλαγής κατά 

κατηγορία στην περίπτωση συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες παράγουν 

αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 εφόσον τα εν λόγω 

αποτελέσµατα γίνονται αισθητά στην επικράτειά τους ή σε τµήµα αυτής και εφόσον η 

επικράτεια αυτή διαθέτει τα χαρακτηριστικά διακριτής γεωγραφικής αγοράς. Τα κράτη µέλη 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν θίγει την οµοιόµορφη 

εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού σε ολόκληρη την κοινή αγορά και την 

πλήρη αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των κανόνων 

αυτών. 

(18) Προκειµένου να ενισχυθεί η εποπτεία παράλληλων δικτύων συµφωνιών µεταφοράς 

τεχνολογίας που παράγουν παρόµοια περιοριστικά αποτελέσµατα και καλύπτουν πάνω από το 

50 % δεδοµένης αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κηρύξει τον παρόντα 

κανονισµό ανεφάρµοστο σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς την εν λόγω αγορά, αποκαθιστώντας έτσι πλήρως την 

εφαρµογή του άρθρου 81 στις συµφωνίες αυτές. 

(19) Ο παρών κανονισµός πρέπει να καλύπτει µόνον συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας 

µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου. Πρέπει να καλύπτει συµφωνίες του είδους αυτού 

ακόµη και όταν περιλαµβάνουν όρους που αφορούν περισσότερα από ένα επίπεδα εµπορίου 
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π.χ. όταν απαιτούν από τον δικαιοδόχο να δηµιουργήσει συγκεκριµένο σύστηµα διανοµής και 

προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις τις οποίες ο δικαιοδόχος οφείλει ή δύναται να επιβάλει στους 

µεταπωλητές των προϊόντων που παράγονται βάσει της άδειας εκµετάλλευσης. Ωστόσο, οι εν 

λόγω όροι και υποχρεώσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ανταγωνισµού που 

ισχύουν για τις συµφωνίες προµηθειών και διανοµής. Οι συµφωνίες προµηθειών και διανοµής 

που συνάπτονται µεταξύ δικαιοδόχου και των πελατών του δεν πρέπει να απαλλάσσονται µε 

τον παρόντα κανονισµό. 

(20) Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 82 της 

συνθήκης, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) ως "συµφωνία" νοείται µια συµφωνία, µια απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή µια 

εναρµονισµένη πρακτική� 

β) ως "συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας" νοείται µια συµφωνία παραχώρησης άδειας 

εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, µια συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης 

τεχνογνωσίας, µια συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή µια µεικτή συµφωνία παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας ή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 

λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένων συµφωνιών που περιλαµβάνουν ρήτρες οι οποίες 

αφορούν την πώληση και αγορά προϊόντων ή την εκµετάλλευση άλλων δικαιωµάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας ή την εκχώρηση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ρήτρες δεν αποτελούν το πρωταρχικό αντικείµενο της συµφωνίας 

και αφορούν άµεσα την παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση� ως συµφωνία 

µεταφοράς τεχνολογίας θεωρείται επίσης η εκχώρηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, 

τεχνογνωσίας, δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή συνδυασµού αυτών, 

εφόσον ένα µέρος του κινδύνου που συνδέεται µε την εκµετάλλευση της τεχνολογίας βαρύνει 

τον εκχωρητή, ιδίως όταν το πληρωτέο ποσό για την εκχώρηση εξαρτάται από τον κύκλο 

εργασιών που επιτυγχάνει ο δικαιοδόχος για τα προϊόντα που παράγονται µε την 

εκχωρούµενη τεχνολογία, την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται ή τον αριθµό των 

ενεργειών που διεξάγονται µε τη χρήση της υπόψη τεχνολογίας� 

γ) ως "αµοιβαία συµφωνία" νοείται µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας όταν δύο 

επιχειρήσεις χορηγούν η µια στην άλλη στο πλαίσιο της ίδιας σύµβασης ή στο πλαίσιο 

χωριστών συµβάσεων, άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή άδεια 

εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας, άδεια εκµετάλλευσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί 
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λογισµικού ή µια µεικτή άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας ή 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού και οι εν λόγω άδειες αφορούν 

ανταγωνιστικές τεχνολογίες ή δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

ανταγωνιστικών προϊόντων� 

δ) ως "µη αµοιβαία συµφωνία" νοείται µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας όταν µια 

επιχείρηση παραχωρεί σε άλλη επιχείρηση άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή 

άδεια εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας, άδεια εκµετάλλευσης δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή µια µεικτή άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, 

τεχνογνωσίας ή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογισµικού ή όταν δύο επιχειρήσεις 

παραχωρούν η µια στην άλλη άδεια του είδους αυτού και οι εν λόγω άδειες δεν αφορούν 

ανταγωνιστικές τεχνολογίες και δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

ανταγωνιστικών προϊόντων� 

ε) ως "προϊόν" νοείται ένα αγαθό ή µία υπηρεσία, περιλαµβανοµένων τόσο των ενδιάµεσων 

αγαθών και υπηρεσιών όσο και των τελικών αγαθών και υπηρεσιών� 

στ) ως "προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση" νοούνται τα προϊόντα που παράγονται βάσει 

της παραχωρούµενης τεχνολογίας� 

ζ) τα "δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας", περιλαµβάνουν δικαιώµατα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας, τεχνογνωσία, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώµατα� 

η) ως "διπλώµατα ευρεσιτεχνίας" νοούνται διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας, υποδείγµατα χρησιµότητας, αιτήσεις καταχώρισης υποδειγµάτων 

χρησιµότητας, σχέδια, τοπογραφίες προϊόντων ηµιαγωγών, συµπληρωµατικά πιστοποιητικά 

προστασίας για ιατροφαρµακευτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα ως προς τα οποία είναι δυνατή 

η έκδοση συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας και πιστοποιητικά φυτοκαλλιέργειας� 

θ) ως "τεχνογνωσία" νοείται το σύνολο πληροφοριών πρακτικής φύσεως, µη κατοχυρωµένων 

µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, που έχουν προκύψει εµπειρικά και από δοκιµές, το οποίο είναι: 

i) απόρρητο, που σηµαίνει ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστό ή εύκολα προσπελάσιµο, 

ii) ουσιώδες, που σηµαίνει ότι περιλαµβάνει πληροφορίες οι οποίες είναι σηµαντικές και 

χρήσιµες για την παραγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση και 

iii) προσδιορισµένο, που σηµαίνει ότι περιγράφεται κατά τρόπο αρκούντως διεξοδικό ώστε να 

είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια του απόρρητου και του ουσιώδους� 

ι) ως "ανταγωνιστικές επιχειρήσεις" νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται στη 

σχετική αγορά τεχνολογίας ή και στη σχετική αγορά προϊόντος, και συγκεκριµένα: 

i) ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στη "σχετική αγορά τεχνολογίας" είναι εκείνες οι επιχειρήσεις 

που παραχωρούν άδειες εκµετάλλευσης για ανταγωνιστικές τεχνολογίες χωρίς να 

αλληλοπαραβιάζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (πραγµατικοί 

ανταγωνιστές στην αγορά τεχνολογίας)� η σχετική αγορά τεχνολογίας περιλαµβάνει 
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τεχνολογίες τις οποίες οι δικαιοδόχοι θεωρούν ως εναλλάξιµες ή υποκαταστήσιµες µε την 

παραχωρούµενη τεχνολογία εξαιτίας των ιδιοτήτων τους, των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

και της χρήσης για την οποία προορίζονται, 

ii) ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στη "σχετική αγορά προϊόντος" είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι 

οποίες, ελλείψει συµφωνίας µεταφοράς τεχνολογίας, δραστηριοποιούνται αµφότερες στη 

σχετική αγορά προϊόντος και στη σχετική γεωγραφική αγορά στην οποία πωλούνται τα 

προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση, χωρίς να παραβιάζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, (πραγµατικοί ανταγωνιστές στην αγορά προϊόντος) ή διατεθειµένες, 

σε ρεαλιστική βάση, να προβούν στις απαραίτητες πρόσθετες επενδύσεις ή στις απαραίτητες 

δαπάνες µετατροπής ούτως ώστε να εισέλθουν εγκαίρως στη σχετική αγορά προϊόντος και 

στη σχετική γεωγραφική αγορά, χωρίς να παραβιάζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, ανταποκρινόµενες σε µια µικρή αλλά µόνιµη αύξηση των σχετικών 

τιµών (δυνητικοί ανταγωνιστές στην αγορά προϊόντος)� η σχετική αγορά προϊόντος 

περιλαµβάνει προϊόντα τα οποία οι αγοραστές θεωρούν ως εναλλάξιµα ή υποκαταστήσιµα µε 

τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση, εξαιτίας των ιδιοτήτων τους, της τιµής τους και της 

χρήσης για την οποία προορίζονται� 

ια) ως "σύστηµα επιλεκτικής διανοµής" νοείται ένα σύστηµα διανοµής στο πλαίσιο του οποίου 

ο δικαιοπάροχος αναλαµβάνει να παραχωρήσει άδεια για την παραγωγή των προϊόντων τα 

οποία αφορά η σύµβαση µόνον σε δικαιοδόχους που επιλέγονται βάσει συγκεκριµένων 

κριτηρίων και εφόσον αυτοί αναλαµβάνουν τη δέσµευση να µην πωλούν τα εν λόγω προϊόντα 

σε µη εγκεκριµένους διανοµείς� 

ιβ) ως "αποκλειστική περιοχή εκµετάλλευσης" νοείται µια περιοχή στην οποία µόνον µια 

επιχείρηση επιτρέπεται να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση µε την 

παραχωρούµενη τεχνολογία, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας να επιτραπεί σε άλλον 

δικαιοδόχο να παράγει, στην ίδια περιοχή, τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση µόνον για 

έναν συγκεκριµένο πελάτη εφόσον η δεύτερη αυτή άδεια χορηγήθηκε προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πηγή εφοδιασµού για τον εν λόγω πελάτη� 

ιγ) ως "αποκλειστική κατηγορία πελατών" νοείται µια οµάδα πελατών προς την οποία µόνον 

µια επιχείρηση επιτρέπεται να πωλεί ενεργητικά τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση που 

έχουν παραχθεί µε την παραχωρούµενη τεχνολογία� 

ιδ) ως "διαχωρίσιµη βελτίωση" νοείται µια βελτίωση που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

εκµετάλλευσης χωρίς να παραβιάζεται η παραχωρούµενη τεχνολογία. 

2. Οι όροι "επιχείρηση", "δικαιοπάροχος" και "δικαιοδόχος" καλύπτουν τις αντίστοιχες 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 

"Συνδεδεµένες επιχειρήσεις", είναι: 

α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της συµφωνίας, άµεσα ή έµµεσα: 

i) έχει την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, ή 
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ii) δύναται να διορίζει πάνω από το ήµισυ των µελών του εποπτικού συµβουλίου, του 

διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόµο την επιχείρηση, ή 

iii) έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης� 

β) οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, σε επιχείρηση που είναι µέρος της συµφωνίας, άµεσα ή 

έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)� 

γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) έχει, άµεσα ή 

έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)� 

δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων ένα από τα µέρη της συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες 

από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ή επί των οποίων δύο ή 

περισσότερες από τις τελευταίες έχουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

αναφέρονται στο στοιχείο α)� 

ε) οι επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο 

α) κατέχονται από κοινού: 

i) από µέρη της συµφωνίας, ή από τις αντίστοιχες συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), ή 

ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας, ή µία ή περισσότερες από τις συνδεδεµένες 

µε αυτά επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα 

µέρη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

∆υνάµει του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισµού, κηρύσσεται µε τον παρόντα κανονισµό ανεφάρµοστο το άρθρο 81 

παράγραφος 1 της συνθήκης στις συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που συνάπτονται 

µεταξύ δύο επιχειρήσεων µε τις οποίες επιτρέπεται η παραγωγή των προϊόντων τα οποία 

αφορά η σύµβαση. 

Η εν λόγω απαλλαγή εφαρµόζεται στο µέτρο που οι εν λόγω συµφωνίες περιλαµβάνουν 

περιορισµούς του ανταγωνισµού που εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 81 παράγραφος 1. Η 

απαλλαγή ισχύει εφόσον το δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας επί της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας δεν έχει λήξει, δεν έχει αποσβεσθεί ή δεν έχει κηρυχθεί άκυρο ή, στην περίπτωση 

τεχνογνωσίας, στο µέτρο που η τεχνογνωσία παραµένει απόρρητη εκτός από την περίπτωση 

που η τεχνογνωσία καθίσταται γνωστή δηµοσίως ως αποτέλεσµα ενεργειών του δικαιοδόχου, 

οπότε η απαλλαγή ισχύει για τη διάρκεια της συµφωνίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
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1. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 ισχύει υπό τον όρο ότι το συνολικό µερίδιο αγοράς 

αµφοτέρων των µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 20 % στην επηρεαζόµενη σχετική 

αγορά τεχνολογίας και προϊόντος. 

2. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 ισχύει υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς καθενός 

των µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 30 % στην επηρεαζόµενη σχετική αγορά 

τεχνολογίας και προϊόντος. 

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το µερίδιο αγοράς ενός των µερών της 

συµφωνίας στη σχετική αγορά τεχνολογίας προσδιορίζεται βάσει της παρουσίας της 

παραχωρούµενης τεχνολογίας στη σχετική αγορά προϊόντος. Ως µερίδιο του δικαιοπάροχου 

στη σχετική αγορά τεχνολογίας λαµβάνεται το συνολικό µερίδιο που κατέχουν στη σχετική 

αγορά προϊόντος τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση, τα οποία παράγονται από τον 

δικαιοπάροχο και τους δικαιοδόχους του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

1. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει για συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή 

σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα µέρη, έχουν ως αντικείµενο: 

α) τον περιορισµό της ικανότητας των µερών να καθορίζουν τις τιµές τους κατά την πώληση 

προϊόντων προς τρίτους� 

β) τον περιορισµό της παραγωγής, εκτός από περιορισµούς που αφορούν την παραγωγή 

προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση, οι οποίοι επιβάλλονται στον δικαιοδόχο στο πλαίσιο 

µιας µη αµοιβαίας συµφωνίας ή επιβάλλονται µόνον σε έναν από τους δικαιοδόχους µιας 

αµοιβαίας συµφωνίας� 

γ) τον καταµερισµό αγορών ή πελατών εκτός από: 

i) την υποχρέωση του δικαιοδόχου (ή των δικαιοδόχων) να χρησιµοποιεί την παραχωρούµενη 

τεχνολογία για παραγωγικούς σκοπούς µόνον σε έναν ή περισσότερους τεχνικούς τοµείς 

χρήσεως ή σε µια ή περισσότερες αγορές προϊόντος, 

ii) την υποχρέωση του δικαιοπάροχου ή και του δικαιοδόχου, σε περίπτωση µη αµοιβαίας 

συµφωνίας, να µην χρησιµοποιεί την παραχωρούµενη τεχνολογία για παραγωγικούς σκοπούς 

σε έναν η περισσότερους τεχνικούς τοµείς χρήσεως ή σε µια ή περισσότερες αγορές 

προϊόντος ή σε µία ή περισσότερες αποκλειστικές περιοχές εκµετάλλευσης που προορίζονται 

για το άλλο µέρος, 

iii) την υποχρέωση του δικαιοπάροχου να µην παραχωρήσει την τεχνολογία σε άλλον 

δικαιοδόχο σε δεδοµένη περιοχή εκµετάλλευσης, 
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iv) τον περιορισµό, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας, ενεργητικών ή και παθητικών 

πωλήσεων από τον δικαιοδόχο ή και τον δικαιοπάροχο στην αποκλειστική περιοχή 

εκµετάλλευσης ή στην αποκλειστική κατηγορία πελατών του άλλου µέρους, 

v) τον περιορισµό, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας, ενεργητικών πωλήσεων από τον 

δικαιοδόχο σε αποκλειστική περιοχή εκµετάλλευσης ή σε αποκλειστική κατηγορία πελατών 

που έχει παραχωρηθεί από τον δικαιοπάροχο σε άλλο δικαιοδόχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

τελευταίος δεν αποτελούσε επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τον δικαιοπάροχο την εποχή της 

σύναψης της δικής του συµφωνίας παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης, 

vi) την υποχρέωση του δικαιοδόχου να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση 

αποκλειστικά για δική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν υφίσταται 

περιορισµούς όσον αφορά τις ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις των προϊόντων τα οποία 

αφορά η σύµβαση ως ανταλλακτικών για τα δικά του προϊόντα, 

vii) την υποχρέωση του δικαιοδόχου, σε περίπτωση µη αµοιβαίας συµφωνίας, να παράγει τα 

προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση µόνον για συγκεκριµένο πελάτη, εφόσον η άδεια 

παραχωρήθηκε µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική πηγή εφοδιασµού για τον εν λόγω 

πελάτη� 

δ) τον περιορισµό της ικανότητας του δικαιοδόχου να εκµεταλλεύεται τη δική του τεχνολογία 

ή τον περιορισµό της ικανότητας οποιουδήποτε µέρους της συµφωνίας να διεξάγει έρευνα και 

ανάπτυξη, εκτός εάν ένας τέτοιος περιορισµός είναι απαραίτητος για την αποτροπή της 

κοινοποίησης της παραχωρούµενης τεχνογνωσίας σε τρίτους. 

2. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει για συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή 

σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες τους οποίους ελέγχουν τα µέρη, έχουν ως αντικείµενο: 

α) τον περιορισµό της δυνατότητας ενός µέρους να καθορίζει τις τιµές του κατά την πώληση 

προς τρίτους, χωρίς να θίγεται η δυνατότητά του να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να 

συνιστά µια τιµή πώλησης, υπό τον όρο ότι δεν ισοδυναµεί µε προκαθορισµένη ή ελάχιστη 

τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων που ασκούνται ή κινήτρων που προσφέρονται από 

οποιοδήποτε από τα µέρη της συµφωνίας� 

β) τον περιορισµό ως προς την περιοχή στην οποία, ή τους πελάτες προς τους οποίους, ο 

δικαιοδόχος δύναται να πραγµατοποιεί παθητικές πωλήσεις των αγαθών τα οποία αφορά η 

σύµβαση εκτός από: 

i) τον περιορισµό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική περιοχή εκµετάλλευσης ή προς 

µια αποκλειστική κατηγορία πελατών που προορίζεται για τον δικαιοπάροχο, 

ii) τον περιορισµό των παθητικών πωλήσεων σε αποκλειστική περιοχή εκµετάλλευσης ή προς 

µια αποκλειστική κατηγορία πελατών την οποία ο δικαιοπάροχος έχει αναθέσει σε άλλον 

δικαιοδόχο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών κατά τα οποία ο άλλος δικαιοδόχος πωλεί 
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τα αγαθά τα οποία αφορά η σύµβαση στην εν λόγω περιοχή εκµετάλλευσης ή προς την εν 

λόγω κατηγορία πελατών, 

iii) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση αποκλειστικά για δική 

του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιοδόχος δεν περιορίζεται όσον αφορά την 

ενεργητική ή παθητική πώληση των προϊόντων τα οποία αφορά η σύµβαση ως 

ανταλλακτικών για τα δικά του προϊόντα, 

iv) την υποχρέωση να παράγει τα προϊόντα τα οποία αφορά η σύµβαση µόνον για 

συγκεκριµένο πελάτη, όταν η άδεια χορηγείται µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια εναλλακτική 

πηγή εφοδιασµού για τον εν λόγω πελάτη, 

v) τον περιορισµό των πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από έναν δικαιοδόχο 

δραστηριοποιούµενο σε επίπεδο χονδρικής πώλησης, 

vi) τον περιορισµό των πωλήσεων προς µη εξουσιοδοτηµένους διανοµείς από τα µέλη ενός 

επιλεκτικού συστήµατος διανοµής� 

γ) τον περιορισµό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων προς τελικούς χρήστες από 

δικαιοδόχο ο οποίος είναι µέλος ενός επιλεκτικού συστήµατος διανοµής και δραστηριοποιείται 

σε επίπεδο λιανικού εµπορίου, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα απαγόρευσης σε ένα µέλος του 

συστήµατος να πραγµατοποιεί πωλήσεις από µη εγκεκριµένο σηµείο εγκατάστασης. 

3. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν σε µια συµφωνία δεν είναι ανταγωνιστικές την εποχή 

της σύναψης της συµφωνίας αλλά καθίστανται ανταγωνιστικές αργότερα, ισχύει η 

παράγραφος 2 και όχι η παράγραφος 1 για ολόκληρη τη διάρκεια της συµφωνίας εκτός εάν η 

συµφωνία υποστεί ουσιαστική τροποποίηση σε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις που περιέχονται σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας: 

α) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να παραχωρήσει αποκλειστική 

άδεια εκµετάλλευσης στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο από τον δικαιοπάροχο 

για δικές του διαχωρίσιµες βελτιώσεις ή για δικές του νέες εφαρµογές της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας� 

β) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να εκχωρήσει συνολικά ή εν 

µέρει στον δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο από τον δικαιοπάροχο τα δικαιώµατα επί 

δικών του διαχωρίσιµων βελτιώσεων ή δικών του νέων εφαρµογών της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας� 

γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην προσβάλει την 

εγκυρότητα των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που κατέχει ο δικαιοπάροχος στην 

κοινή αγορά, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα να προβλεφθεί η καταγγελία της συµφωνίας 
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µεταφοράς τεχνολογίας σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος προσβάλει την εγκυρότητα ενός ή 

περισσότερων από τα παραχωρούµενα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. 

2. Όταν οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συµφωνία δεν είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 

απαλλαγή του άρθρου 2 δεν ισχύει για καµία άµεση ή έµµεση υποχρέωση η οποία περιορίζει 

την ικανότητα του δικαιοδόχου να εκµεταλλευθεί τη δική του τεχνολογία ή την ικανότητα 

οποιουδήποτε µέρους της συµφωνίας να διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη, εκτός εάν ο 

τελευταίος περιορισµός είναι απαραίτητος ώστε να αποτραπεί η κοινοποίηση της 

παραχωρούµενης τεχνογνωσίας σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει το ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού, δυνάµει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

εφόσον, σε δεδοµένη περίπτωση, διαπιστώσει ότι µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας στην 

οποία εφαρµόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγει, παρά ταύτα, 

αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης και ιδίως στις 

περιπτώσεις που: 

α) περιορίζεται η πρόσβαση τεχνολογιών τρίτων στην αγορά, π.χ. εξαιτίας του σωρευτικού 

αποτελέσµατος παράλληλων δικτύων παρόµοιων περιοριστικών συµφωνιών που 

απαγορεύουν στους δικαιοδόχους να χρησιµοποιούν τεχνολογίες τρίτων� 

β) περιορίζεται η πρόσβαση δυνητικών δικαιοδόχων στην αγορά, π.χ. εξαιτίας του 

σωρευτικού αποτελέσµατος παράλληλων δικτύων παρόµοιων περιοριστικών συµφωνιών που 

απαγορεύουν στους δικαιοπάροχους να παραχωρούν άδειες εκµετάλλευσης σε άλλους 

δικαιοδόχους� 

γ) τα µέρη δεν εκµεταλλεύονται την παραχωρούµενη τεχνολογία χωρίς να υπάρχει 

αντικειµενικός λόγος. 

2. Όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση, µια συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας ως προς την 

οποία ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 2, παράγει αποτελέσµατα τα οποία δεν συµβιβάζονται 

µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης στην επικράτεια ενός κράτους µέλους, ή σε 

τµήµα αυτής το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά µιας αυτοτελούς γεωγραφικής 

αγοράς, η αρχή ανταγωνισµού του εν λόγω κράτους µέλους δύναται να ανακαλέσει το 

ευεργέτηµα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, δυνάµει του άρθρου 29 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στη συγκεκριµένη επικράτεια, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 

µε εκείνες που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
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1. ∆υνάµει του άρθρου 1α του κανονισµού αριθ. 19/65/ΕΟΚ, η Επιτροπή δύναται µε την 

έκδοση κανονισµού να ορίσει ότι, όταν τα παράλληλα δίκτυα παρόµοιων συµφωνιών 

µεταφοράς τεχνολογίας καλύπτουν πάνω από το 50 % µιας σχετικής αγοράς, ο παρών 

κανονισµός δεν πρέπει να ισχύει για συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας που περιλαµβάνουν 

ειδικούς περιορισµούς που αφορούν την υπόψη αγορά. 

2. Ο κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν τίθεται σε εφαρµογή πριν 

την παρέλευση έξι µηνών από την έκδοση του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 όσον αφορά 

το µερίδιο αγοράς εφαρµόζονται οι κανόνες της παρούσας παραγράφου. 

Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία των πωλήσεων στην αγορά� εάν δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την αξία των πωλήσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις που 

βασίζονται σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε την αγορά, συµπεριλαµβανοµένου 

του όγκου πωλήσεων, προκειµένου να προσδιορισθεί το µερίδιο αγοράς της εν λόγω 

επιχείρησης. 

Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται βάσει στοιχείων που αφορούν το προηγούµενο ηµερολογιακό 

έτος. 

Το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο, παράγραφος 2 

δεύτερo εδάφιο στοιχείο ε) κατανέµεται ισοµερώς σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα 

δικαιώµατα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, 

στοιχείο α). 

2. Εάν το µερίδιο αγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, ή παράγραφος 2 

αρχικά δεν υπερβαίνει το 20 % και το 30 % αντίστοιχα αλλά αργότερα αυξάνεται πάνω από 

τα όρια αυτά, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 εξακολουθεί να ισχύει για διάστηµα 

δύο συναπτών ηµερολογιακών ετών µετά το έτος κατά το οποίο σηµειώθηκε για πρώτη φορά 

η υπέρβαση του ορίου του 20 % ή του 30 %. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 240/96 καταργείται. 

Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα 

κανονισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
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Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρµόζεται 

κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Μαρτίου 2006 σε συµφωνίες οι 

οποίες θα ισχύουν ήδη στις 30 Απριλίου 2004 και οι οποίες δεν πληρούν µεν τις προϋποθέσεις 

απαλλαγής βάσει του παρόντος κανονισµού, αλλά οι οποίες, στις 30 Απριλίου 2004 πληρούν 

τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 240/96. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2004. 

Η ισχύς του λήγει στις 30 Απριλίου 2014. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2004. 

Για την Επιτροπή 

Mario Monti 

Μέλος της Επιτροπής 

 

(1) ΕΕ 36 της 6.3.1965, σ. 533/65� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1). 

(2) ΕΕ C 235 της 1.10.2003, σ. 10. 

(3) ΕΕ L 31 της 9.2.1996, σ. 2� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη 

προσχώρησης του 2003. 

(4) COM(2001) 786 τελικό. 

(5) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1� κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

411/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 1). 

   


