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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 228/05/COL

av 21. september 2005

om utferdigelse av en kunngjøring om retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalens  
artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR —

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 53 og 
55,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol(2), særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og artikkel 25 nr. 1,

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker og Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap, og ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen for De europeiske fellesskap har vedtatt en kunngjøring om retningslinjer for anvendelse av 
traktatens artikkel 81 på teknologioverføringsavtaler(3).

Nevnte kunngjøring er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det er nødvendig å gi foretak en viss rettledning, ved å gjøre rede for de prinsipper som vil bli fulgt ved 
anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler.

En ensartet anvendelse av EØS-avtalens konkurranseregler skal sikres i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”Generelt” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal EFTAs 
overvåkningsorgan, etter samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap, vedta rettsakter 
tilsvarende dem som vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår —

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

2007/EØS/46/01

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)  EUT C 101 av 27.04.2004, s. 2.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/2 4.10.2007

GJORT DETTE VEDTAK:

1. EFTAs overvåkningsorgan utferdiger følgende kunngjøring som vedlegg til dette vedtak:

 Retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler.

2. Dette vedtak og den vedlagte kunngjøring har gyldighet i engelsk språkversjon.

3. Denne kunngjøring skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende.

4. EFTA-statene skal underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

5. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder 
vedlegget.

Utferdiget i Brussel, 21. september 2005.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Einar M. Bull Kurt Jäger

 President Medlem av kollegiet
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KUNNGJØRING FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område (EØS-avtalen) og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en dom-
stol (overvåknings- og domstolsavtalen).

B. Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Kommisjonen) har utferdiget en kunngjøring om ”Retningslinjer 
for anvendelse av traktatens artikkel 81 på teknologioverføringsavtaler”(1). Denne ikke-bindende rettsakten 
omhandler prinsippene for vurdering av teknologioverføringsavtaler i henhold til EF-traktatens artikkel 81.

C. EFTAs overvåkningsorgan anser nevnte rettsakt som relevant for EØS. For å opprettholde like konkurranse-
vilkår og sikre en ensartet anvendelse av EØS-avtalens konkurranseregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, vedtar EFTAs overvåkningsorgan denne kunngjøring med hjemmel i overvåknings- og 
domstolsavtalens artikkel 5 nr. 2 bokstav b). Ved anvendelsen av de relevante EØS-reglene i en bestemt sak, 
vil Overvåkningsorganet følge de prinsipper og regler som er fastsatt i denne kunngjøring(2).

D. Denne kunngjøring redegjør for prinsippene for vurdering av teknologioverføringsavtaler i henhold til EØS-
avtalens artikkel 53, og gir veiledning om deres anvendelse.

E. Denne kunngjøring får anvendelse i saker der Overvåkningsorganet er det kompetente overvåkningsorgan i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 56.

I. INNLEDNING

1. Disse retningslinjene fastsetter prinsippene for vurdering av teknologioverføringsavtaler i henhold til EØS-
avtalens artikkel 53. Teknologioverføringsavtaler gjelder lisensiering av teknologi, der lisensgiveren til-
later lisenstakeren å utnytte den lisensierte teknologien for å produsere varer eller tjenester som definert i  
artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i rettsakten vist til i nr. 5 i vedlegg XIV til EØS-avtalen (forordning (EF) 
nr. 772/2004(3)) om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på grupper av teknologioverføringsavtaler 
(heretter kalt gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler)(4).

2. Retningslinjenes formål er å gi rettledning om anvendelsen av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler 
samt om anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 på teknologioverføringsavtaler som ikke omfattes av gruppe- 
unntaket. Gruppeunntaket og disse retningslinjene berører ikke en eventuell parallell anvendelse av EØS-avta-
lens artikkel 54 på lisensavtaler(5).

3. Prinsippene som fastsettes i disse retningslinjene skal anvendes i lys av omstendighetene i hver enkelt sak. 
Dette utelukker en rent mekanisk anvendelse. Hver sak skal vurderes ut fra de foreliggende saksforhold, og 
retningslinjene skal anvendes på en rimelig og smidig måte. Eksemplene er ikke uttømmende, men bare ment 
som illustrasjoner. EFTAs overvåkningsorgan vil følge med på hvordan forordningen om teknologioverførings-
avtaler og retningslinjene fungerer i det nye systemet for håndheving av konkurransereglene, som ble innført 
ved overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II(6), for å vurdere om det er nødvendig å gjøre 
endringer.

4. Disse retningslinjene gjelder med forbehold for den tolkning EFTA-domstolen, De europeiske fellesskaps 
domstol og førsteinstansdomstolen måtte legge til grunn ved anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 
forordningen om teknologioverføringsavtaler.

(1) EUT C 101 av 27.4.2004, s. 2.
(2) Kompetansen til å behandle enkeltsaker som omfattes av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, fordeles mellom EFTAs overvåkningsorgan 

og Kommisjonen etter reglene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 56. Bare et av overvåkningsorganene er kompetent til å behandle den 
enkelte sak.

(3) EUT L 123 av 27.4.2004, s. 11.
(4) Forordningen om teknologioverføringsavtaler erstatter rettsakten vist til i punkt 5 i vedlegg XIV til EØS-avtalen (kommisjons-

forordning (EF) nr. 240/96 av 31. januar 1996, EFT L 31 av 9.2.1996, s. 2) om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på visse 
grupper av teknologioverføringsavtaler.

(5) Se forente saker C-395/96 P og C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge, [2000] saml. I-1365, nr. 130, og nr. 106 i EFTAs 
overvåkningsorgans retningslinjer om anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 (EUT C 208 av 6.9.2007, s. 1, og EØS-tillegget 
nr. 42 av 6.9.2007, s. 1.). EØS-avtalens artikkel 6 fastsetter at ved gjennomføringen og anvendelsen av EØS-avtalens bestemmelser 
skal disse bestemmelsene, med forbehold for den framtidige utvikling av rettspraksis og så langt de i sitt materielle innhold er 
identiske med de tilsvarende regler i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap og traktaten om opprettelse 
av Det europeiske kull- og stålfellesskap og med rettsakter som er vedtatt i henhold til de to traktatene, fortolkes i samsvar med de 
relevante rettsavgjørelser truffet av De europeiske fellesskaps domstol før EØS-avtalen ble undertegnet. Med hensyn til relevante 
rettsavgjørelser truffet etter at EØS-avtalen ble undertegnet, framgår det av overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 3 nr. 2 at 
EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen skal ta tilbørlig hensyn til de prinsipper som er fastsatt i disse. 

(6) I henhold til avtalen om endring av protokoll 4 til EFTA-statenes avtale om opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol 
av 24. september 2004, som trådte i kraft 20. mai 2005, gjenspeiles overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II i stor 
grad i EFTA-pilarens rådsforordning (EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).
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II. GENERELLE PRINSIPPER

1. EØS-avtalens artikkel 53 og immaterialrettigheter

5. Formålet med EØS-avtalens artikkel 53 som helhet er å beskytte konkurransen på markedet for å fremme  
forbrukernes velferd og effektiv ressursfordeling. Artikkel 53 nr. 1 forbyr enhver avtale mellom foretak, 
enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden(7) som 
kan påvirke handelen mellom parter til EØS-avtalen (heretter kalt EØS-stater)(8), og som har til formål eller  
virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen(9). Som et unntak fra denne regelen fastsetter artikkel 53 
nr. 3 at det kan erklæres at forbudet i artikkel 53 nr. 1 ikke skal få anvendelse på avtaler mellom foretak som 
bidrar til bedre produksjon eller distribusjon av produkter eller til teknisk eller økonomisk framgang, og som 
samtidig sikrer forbrukerne en rimelig andel av de fordeler som oppnås, uten at foretakene pålegges restriksjo-
ner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse målene, og uten å gi disse foretakene mulighet til å utelukke 
konkurransen for en vesentlig del av de varer det gjelder.

6. Immaterialretten gir eneretter til innehavere av patenter, opphavsrett, mønsterrettigheter, varemerker og andre 
lovbeskyttede rettigheter. Innehaveren av immaterialrettigheter er i henhold til immaterialretten berettiget til å 
forhindre urettmessig anvendelse av sin immaterialrettighet og til å utnytte denne, blant annet ved å lisensiere 
den til tredjeparter. Når et produkt som omfatter en immaterialrettighet er markedsført innenfor EØS av ret-
tighetshaveren eller med dennes samtykke, er immaterialrettigheten konsumert i hele EØS-området, herunder 
EFTA-statene, i den forstand at rettighetshaveren ikke lenger kan anvende den for å kontrollere salget av pro-
duktet (prinsippet om EØS-konsumpsjon)(10). Rettighetshaveren er i henhold til immaterialretten ikke beret-
tiget til å hindre lisenstakere eller kjøpere i å selge produkter som inneholder den lisensierte teknologien(11). 
Prinsippet om EØS-konsumpsjon er i overensstemmelse med immaterialrettighetenes grunnleggende formål, 
som er å gjøre rettighetshaveren berettiget til å hindre at andre utnytter hans/hennes immaterialrettigheter uten 
hans/hennes samtykke.

7. Selv om immaterialretten gir eneretter til utnyttelse, innebærer det ikke at immaterialrettigheter er beskyttet 
mot konkurranseretten. Artikkel 53 og 54 får særlig anvendelse på avtaler der rettighetshaveren gir et annet 
foretak lisens til å utnytte rettighetshaverens immaterialrettigheter(12). Det innebærer heller ikke at det er en 
iboende konflikt mellom immaterialrettigheter og EØS-avtalens konkurranseregler. Begge typer rettsregler 
har faktisk det samme grunnleggende mål om å fremme forbrukernes velferd og effektiv ressursfordeling. 
Nyskaping utgjør en vesentlig og dynamisk del av en åpen og konkurransedyktig markedsøkonomi. Immaterial-
rettigheter fremmer en dynamisk konkurranse gjennom å oppmuntre foretak til å investere i utvikling av nye 
eller forbedrede produkter og prosesser. Det samme gjør konkurranse ved å presse foretak til nyskaping. Derfor 
er både immaterialrettigheter og konkurranse nødvendig for å fremme nyskaping og sikre en konkurranse- 
dyktig utnyttelse av den.

8. Ved vurderingen av lisensavtaler i henhold til artikkel 53 skal det tas hensyn til at det å skape immaterialrettig-
heter ofte krever betydelige investeringer og ofte er risikofylt. For ikke å svekke den dynamiske konkurransen 
og for å opprettholde insitamentet til nyskaping er det viktig at nyskaperen ikke møter unødvendige hindringer 
i sin utnyttelse av immaterialrettigheter som viser seg å være verdifulle. Derfor bør nyskaperen vanligvis stå 
fritt til å kreve et vederlag for vellykkede prosjekter som er tilstrekkelig til å opprettholde insitamentet til å 
investere, selv om også mislykkede prosjekter tas i betraktning. Lisensiering av teknologi kan også kreve at 
lisenstakeren foretar betydelige ugjenkallelige investeringer i den lisensierte teknologien og de produksjons-
midlene som er nødvendige for å utnytte den. Artikkel 53 kan ikke anvendes uten at det tas hensyn til slike 
forutgående investeringer fra partene og de risiki som er knyttet til dem. Den risikoen partene utsettes for og 
den irreversible investeringen som må foretas, kan derfor føre til at avtalen faller utenfor artikkel 53 nr. 1, eller 
eventuelt at den oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3, i den periode som er nødvendig for å inntjene investe-
ringen.

(7) Heretter skal begrepet avtale også omfatte samordnet opptreden og beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak.
(8) Se EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om begrepet virkning på handelen mellom EØS-stater i EØS-avtalens artikkel 53 og 54 

(EUT C 291 av 30.11.2006, s. 46, og EØS-tillegget nr. 59 av 30.11.2006, s. 18). 
(9) Heretter skal betegnelsen begrensning også omfatte hindring og vridning av konkurransen.
(10) Dette prinsippet om EØS-konsumpsjon framkommer f.eks. i artikkel 7 nr. 1 i rettsakten nevnt i nr. 4 i vedlegg XVII til EØS-avtalen 

(direktiv 104/89/EØF, EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1) om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, som fastsetter at 
et varemerke ikke skal berettige innehaveren til å forby anvendelse av merket for varer som av innehaveren selv eller med dennes 
samtykke er markedsført i det territorium EØS-avtalen omfatter, under dette varemerket. Med hensyn til internasjonal konsumpsjon 
har EFTA-domstolen fastslått at ”det er opp til EFTA-statene (…) å fastlegge om de ønsker å innføre eller opprettholde prinsippet 
om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter når det gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS”, se sak E-2/97 Maglite, 
[1998] EFTA-domstolens rapport, s. 172, nr. 25-27. Det europeiske fellesskaps domstol har i en senere dom fastslått at ”nasjonale 
regler som tillater konsumpsjon av varemerkerettigheter med hensyn til produkter som av innehaveren selv eller med dennes 
samtykke markedsføres utenfor EØS under dette varemerket, er i strid med direktivets artikkel 7 nr. 1, slik det er endret ved EØS-
avtalen”, sak C-355/96, Silhouette, [1998] saml. I-4799, nr. 31. 

(11) Salg av kopier av et beskyttet verk fører imidlertid ikke til konsumpsjon av framføringsrettigheter, herunder utleierettigheter, 
knyttet til verket. Se sak 158/86, Warner Brothers og Metronome Video, [1988] saml. 2605, og sak C-61/97, Foreningen af danske 
videogramdistributører, [1998] saml. I-5171.

(12) Se f.eks. forente saker 56/64 og 58/64, Consten og Grundig, [1966] saml. 429.
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9. Ved vurderingen av lisensavtaler i henhold til artikkel 53 er det eksisterende analytiske rammeverket tilstrek-
kelig fleksibelt til å ta behørig hensyn til de dynamiske aspektene ved lisensiering av teknologi. Det foreligger 
ingen presumpsjon for at immaterialrettigheter og lisensavtaler i seg selv medfører konkurranseproblemer. 
De fleste lisensavtaler begrenser ikke konkurransen, men gir konkurransefremmende effektivitetsgevinster. 
Faktisk er lisensiering i seg selv konkurransefremmende ettersom den fører til spredning av teknologi og frem-
mer nyskaping. Dessuten kan selv lisensavtaler som begrenser konkurransen, ofte gi konkurransefremmende 
effektivitetsgevinster, som skal vurderes i henhold til artikkel 53 nr. 3 og avveies mot de negative virkningene 
på konkurransen(13). De aller fleste lisensavtaler er derfor i samsvar med artikkel 53.

2. Det generelle rammeverket for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53

10. EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 forbyr avtaler som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Artik-
kel 53 nr. 1 får anvendelse både på begrensninger av konkurransen mellom partene i en avtale og på begrens-
ninger av konkurransen mellom en av partene og tredjeparter.

11. Vurderingen av om en lisensavtale begrenser konkurransen skal foretas med utgangspunkt i den konkrete 
sammenheng der konkurransen ville oppstått uten avtalen med dennes påståtte konkurransebegrensninger(14). 
Ved denne vurderingen er det nødvendig å ta hensyn til avtalens sannsynlige virkning på interteknologi- 
konkurransen (dvs. konkurransen mellom foretak som anvender konkurrerende teknologier) og på  
intrateknologi-konkurransen (dvs. konkurransen mellom foretak som anvender samme teknologi)(15).  
Artikkel 53 nr. 1 forbyr begrensninger av både interteknologi-konkurranse og intrateknologi-konkurranse. Det 
er derfor nødvendig å vurdere i hvilket omfang avtalen påvirker eller sannsynligvis påvirker disse to aspektene 
ved konkurransen på markedet.

12. Følgende to spørsmål kan anvendes som utgangspunkt for denne vurderingen. Det første spørsmålet gjelder 
avtalens virkning på interteknologi-konkurransen, mens det andre spørsmålet gjelder avtalens virkning på 
intrateknologi-konkurransen. Ettersom begrensninger samtidig kan påvirke både interteknologi-konkurransen 
og intrateknologi-konkurransen, kan det være nødvendig å analysere en begrensning i lys av begge spørsmål 
før det kan fastslås om konkurransen er begrenset i henhold til artikkel 53 nr. 1:

a)  Begrenser lisensavtalen faktisk eller potensiell konkurranse som ville ha forekommet dersom den plan-
lagte avtalen ikke fantes? Dersom svaret er ja, kan avtalen omfattes av artikkel 53 nr. 1. Ved denne vur-
deringen er det nødvendig å ta hensyn til konkurransen mellom partene og konkurransen fra tredjeparter. 
Dersom for eksempel to foretak som er etablert i forskjellige EØS-stater, tildeler hverandre lisens på 
konkurrerende teknologier og forplikter seg til ikke å selge produkter på hverandres hjemmemarkeder, 
begrenses den (potensielle) konkurransen som fantes før avtalen. På samme måte begrenses faktisk eller 
potensiell konkurranse som ville ha forekommet dersom avtalen ikke fantes, dersom en lisensgiver påleg-
ger sine lisenstakere en forpliktelse til ikke å anvende konkurrerende teknologier og disse forpliktelsene 
utelukker tredjeparts teknologier.

b)  Begrenser avtalen den faktiske eller potensielle konkurransen som ville ha forekommet dersom avtale-
begrensningene ikke fantes? Dersom svaret er ja, kan avtalen omfattes av artikkel 53 nr. 1. Dersom en 
lisensgiver for eksempel gjennom begrensninger hindrer sine lisenstakere i å konkurrere med hverandre, 
kan dette begrense (potensiell) konkurranse som kunne ha forekommet mellom lisenstakerne dersom 
begrensningene ikke fantes. Slike begrensninger omfatter vertikalt prissamarbeid og avtaler mellom 
lisenstakere om fordeling av salgsområder og kundegrupper. Visse begrensninger omfattes imidlertid i 
visse tilfeller ikke av artikkel 53 nr. 1 når begrensningen objektivt sett er nødvendig for en avtale av en 
slik type eller art(16). Et slikt unntak fra anvendelsen av artikkel 53 nr. 1 kan bare tillates på grunnlag av 
objektive faktorer som er eksterne i forhold til partene selv, og ikke på grunnlag av partenes subjektive 
oppfatninger og egenskaper. Spørsmålet er ikke om partene i den spesifikke situasjonen ikke ville ha gått 
med på å inngå en mindre begrensende avtale, men om andre foretak ut fra samme forutsetninger, dvs. 
med samme type avtale og et marked med samme egenskaper, ikke ville inngått en mindre begrensende 
avtale. For eksempel kan områdebegrensninger i en avtale mellom ikke-konkurrenter falle utenfor artikkel 
53 nr. 1 i en viss tid dersom begrensningene er objektivt sett nødvendige for at en lisenstaker kan komme 
inn på et nytt marked. Tilsvarende er et forbud som pålegges alle lisenstakere mot å selge til visse grupper 
av sluttbrukere, ikke nødvendigvis konkurransebegrensende dersom en slik begrensning er objektivt sett 
nødvendig på grunn av sikkerhetsrisiko eller helsemessig risiko knyttet til det berørte produktet. Det er 
ikke tilstrekkelig å hevde at leverandøren ville ha anvendt vertikal integrering dersom begrensningen ikke 
fantes. Beslutninger om vertikal integrering avhenger av en lang rekke kompliserte økonomiske faktorer, 
og mange av dem gjelder det berørte foretakets interne forhold.

13. Ved anvendelsen av det analytiske rammeverket som beskrives i foregående nummer, skal det tas hensyn til at 
det i artikkel 53 nr. 1 sondres mellom avtaler som har til formål å begrense konkurransen og avtaler som har 
til virkning å begrense konkurransen. En avtale eller avtalefestet begrensning er forbudt i henhold til artik-
kel 53 nr. 1 bare dersom den har til formål eller virkning å begrense interteknologi- og/eller intrateknologi- 
konkurransen.

(13) Framgangsmåten for anvendelse av artikkel 53 nr. 3 er fastsatt i EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for anvendelse av EØS-
avtalens artikkel 53 nr. 3, som det vises til i fotnote 5.

(14) Se sak 56/65, Société Technique Minière, [1966] saml. 337, og sak C-7/95 P, John Deere, [1998] saml. I-3111, nr. 76.
(15) Se f.eks. dom avsagt i saken Consten og Grundig, som det vises til i fotnote 12.
(16) Se dom avsagt i saken Société Technique Minière, som det vises til i fotnote 14, og sak 258/78, Nungesser, [1982] saml. 2015.
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14. Avtaler som har til formål å begrense konkurransen er slike som etter sin art begrenser konkurransen. Dette er 
begrensninger som i lys av formålet med EØS-avtalens konkurranseregler innebærer så stor risiko for negative 
virkninger på konkurransen at det ikke er nødvendig å påvise konkrete virkninger på markedet for at artikkel 
53 nr. 1 skal få anvendelse(17). Det er dessuten usannsynlig at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er oppfylt når det 
gjelder avtaler som har til formål å begrense konkurransen. Vurderingen av om en avtale har konkurranse-
begrensning til formål bygger på en rekke faktorer. Disse omfatter særlig avtalens innhold og objektive formål. 
Det kan også være nødvendig å vurdere sammenhengen avtalen (skal) anvendes i eller partenes faktiske atferd 
og opptreden på markedet(18). For å fastslå om en bestemt begrensning utgjør en særlig alvorlig konkurranse-
begrensning kan det med andre ord være nødvendig å undersøke forholdene som ligger til grunn for avtalen, 
og de særskilte omstendigheter den anvendes i. Den måten en avtale faktisk gjennomføres på kan avsløre at 
den har til formål å begrense konkurransen selv om den formelle avtalen ikke omfatter en bestemmelse der 
dette er uttrykkelig angitt. Bevis for at partene har hatt til subjektiv hensikt å begrense konkurransen er en 
relevant faktor, men ikke et nødvendig vilkår. Når det gjelder lisensavtaler, anser EFTAs overvåkningsorgan 
at de begrensningene som er oppført på listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger i artikkel 4 i 
gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, har til formål å begrense konkurransen.

15. Dersom en avtale ikke har til formål å begrense konkurransen, er det nødvendig å undersøke om den har 
konkurransebegrensende virkninger. Det skal tas hensyn til både faktiske og potensielle virkninger(19). Med 
andre ord skal det være sannsynlig at avtalen har konkurransebegrensende virkninger. For at lisensavtaler 
skal ha konkurransebegrensende virkninger, må de påvirke den faktiske eller potensielle konkurransen på det 
relevante marked i et slikt omfang at det med en rimelig grad av sannsynlighet kan ventes negative virkninger 
på priser, produksjon og nyskaping eller utvalget av varer og tjenester eller kvaliteten på dem. De sannsynlige 
negative virkningene på konkurransen skal være merkbare(20). Merkbare konkurransebegrensende virkninger 
er sannsynlige når minst én av partene har eller får en viss grad av markedsmakt og avtalen bidrar til å skape, 
opprettholde eller øke denne markedsmakten eller gir partene adgang til å utnytte den. Markedsmakt er evnen 
til i et ikke ubetydelig tidsrom å opprettholde priser som ligger over det nivået som råder ved normale kon-
kurranseforhold eller opprettholde en produksjon som med hensyn til produktmengder, produktkvalitet og 
produktutvalg eller nyskaping ligger under det nivået som råder ved normale konkurranseforhold. Vanligvis 
kreves en mindre grad av markedsmakt for å fastslå at det foreligger en overtredelse av artikkel 53 nr. 1 enn 
for å fastslå at det foreligger en dominerende stilling i henhold til EØS-avtalens artikkel 54.

16. Med det formål å analysere konkurransebegrensninger ved å se på virkningene, er det vanligvis nødvendig å 
avgrense det relevante markedet og undersøke og vurdere blant annet de berørte produktenes og teknologienes 
art, partenes markedsstilling, konkurrenters markedsstilling, kjøperes markedsstilling, forekomsten av poten-
sielle konkurrenter og etableringshindringer. I visse tilfeller kan det imidlertid være mulig å påvise konkur-
ransebegrensende virkninger direkte ved å analysere avtalepartenes markedsatferd. Det kan for eksempel være 
mulig å fastslå at en avtale har ført til prisøkninger.

17. Lisensavtaler kan imidlertid også i høy grad fremme konkurransen. De aller fleste lisensavtaler er faktisk kon-
kurransefremmende. Lisensavtaler kan fremme nyskaping ved å gi nyskaperne inntekter som dekker i det min-
ste en del av forsknings- og utviklingskostnadene. Lisensavtaler fører også til spredning av teknologier som 
kan skape verdi ved å minske lisenstakerens produksjonskostnader eller ved å gjøre det mulig for lisenstakeren 
å produsere nye eller forbedrede produkter. Lisenstakerens effektivitetsgevinster skyldes ofte en kombinasjon 
av lisensgiverens teknologi og lisenstakerens metoder og teknologier. En slik integrering av metoder og tek-
nologier som utfyller hverandre, kan føre til en kostnads/produksjonsstruktur som ellers ikke ville vært mulig. 
For eksempel kan kombinasjonen av lisensgiverens forbedrede teknologi og lisenstakerens mer effektive pro-
duksjons- eller distribusjonsmetoder minske produksjonskostnadene eller føre til produkter av bedre kvalitet. 
Lisensiering kan også ha som konkurransefremmende formål å fjerne hindringer for utvikling og utnyttelse 
av lisenstakers egen teknologi. Særlig i sektorer med et stort antall patenter anvendes lisensiering ofte for å 
skape designfrihet ved å fjerne risikoen for at lisensgiveren framsetter påstand om rettighetskrenkelse. Når 
lisensgiver forplikter seg til å ikke hevde sine immaterialrettigheter for å hindre salg av lisenstakers produkter, 
fjerner avtalen en hindring for salg av lisenstakers produkt og fremmer derfor vanligvis konkurransen.

18. I tilfeller der en lisensavtale omfattes av artikkel 53 nr. 1, skal avtalens konkurransefremmende virkninger 
avveies mot avtalens begrensende virkninger innenfor rammen av artikkel 53 nr. 3. Når alle fire vilkår i artik-
kel 53 nr. 3 er oppfylt, er den begrensende lisensavtalen gyldig og rettskraftig, uten at det kreves vedtak om 
dette på forhånd(21). Særlig alvorlige konkurransebegrensninger vil bare i sjeldne tilfeller oppfylle vilkårene i 
artikkel 53 nr. 3. Slike avtaler klarer vanligvis ikke å oppfylle (minst) et av de to første vilkårene i artikkel 53 
nr. 3. De skaper vanligvis ikke objektive økonomiske fordeler eller fordeler for forbrukerne. Denne typen 
avtaler oppfyller vanligvis heller ikke nødvendighetskriteriet i det tredje vilkåret. Dersom partene for eksempel 
fastsetter en salgspris for produktene som produseres på lisens, vil det vanligvis føre til mindre produksjon, 
skjev ressursfordeling og høyere priser for forbrukerne. Prisbegrensningen er heller ikke nødvendig for at de 
to konkurrentene skal kunne oppnå de mulige effektivitetsgevinstene som følge av at de har tilgang til begge 
teknologiene.

(17) Se f.eks. sak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, [1999] saml. I-4125, nr. 99.
(18) Se forente saker 29/83 og 30/83, CRAM og Rheinzink, [1984] saml. 1679, nr. 26, og forente saker 96/82 med flere, ANSEAU-

NAVEWA, [1983] saml. 3369, nr. 23-25.
(19) Se dom avsagt i John Deere-saken, [1998], som det vises til i fotnote 14.
(20) Nærmere opplysninger om begrepet ”merkbar” er å finne i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler av mindre betydning 

som ikke er merkbart konkurransebegrensende i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 (EUT C 67 av 20.3.2003, s. 20 og EØS-
tillegget nr. 15 av 20.3.2003, s. 11.). Kunngjøringen definerer merkbarhet ved å beskrive hva som ikke er merkbare virkninger. 
Avtaler som ikke omfattes av bagatellkunngjøringen, har ikke nødvendigvis merkbare konkurransebegrensende virkninger. En 
vurdering må foretas i hvert enkelt tilfelle.

(21) Se artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II. 
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3. Markedsavgrensning

19. EFTAs overvåkningsorgans framgangsmåte for avgrensning av det relevante marked er beskrevet i Over- 
våkningsorganets retningslinjer for avgrensning av det relevante marked(22). I disse retningslinjene behandles 
bare sider ved markedsavgrensningen som er av særlig betydning for lisensiering av teknologi.

20. Teknologi er en innsatsvare som integreres i enten et produkt eller en produksjonsprosess. Lisensiering av 
teknologi kan derfor påvirke konkurransen både på innsatsvaremarkeder og produktmarkeder. For eksempel 
kan en avtale mellom to parter som selger konkurrerende produkter og tildeler hverandre lisens på teknologier 
i forbindelse med produksjon av disse produktene, begrense konkurransen på det berørte produktmarkedet. 
Den kan også begrense konkurransen på teknologimarkedet og eventuelt også på andre innsatsvaremarkeder. 
For å kunne vurdere lisensavtalers virkning på konkurransen kan det derfor være nødvendig å avgrense både 
relevante markeder for varer og tjenester (produktmarkeder) og teknologimarkeder(23). Betegnelsen produkt-
marked som anvendes i artikkel 3 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, viser både til relevante 
geografiske markeder og produktmarkeder for varer og tjenester. Det framgår klart av artikkel 1 nr. 1) bokstav 
j) i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler at betegnelsen anvendes bare for å skille mellom relevante 
markeder for varer og tjenester på den ene siden og relevante teknologimarkeder på den andre.

21. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og disse retningslinjene omhandler virkninger både på pro-
duktmarkeder for sluttprodukter og på produktmarkeder for halvfabrikata. Det relevante produktmarkedet 
omfatter produkter som på grunn av sine egenskaper, priser og påtenkte bruk anses av kjøperne som ombytt-
bare eller substituerbare med kontraktsprodukter som inneholder den lisensierte teknologien.

22. Teknologimarkeder består av den lisensierte teknologien og alternativene til den, dvs. andre teknologier som 
av lisenstakerne anses som ombyttbare eller substituerbare med den lisensierte teknologien på grunn av tek-
nologienes egenskaper, royalties og påtenkte bruk. Framgangsmåten for avgrensning av teknologimarkeder 
følger samme prinsipper som ved avgrensning av produktmarkeder. Med utgangspunkt i teknologien som 
selges av lisensgiveren, er det nødvendig å identifisere de andre teknologiene lisenstakerne kan bytte til som 
reaksjon på en liten, men varig økning av relative priser, dvs. av royalties. En alternativ framgangsmåte er å 
se på markedet for de produktene som inneholder den lisensierte teknologien (jf. nummeret nedenfor).

23. Når de relevante markedene er avgrenset, kan markedsandelene fordeles mellom de ulike kildene til konkur-
ranse på markedet og anvendes som indikator på markedsdeltakernes relative styrke. Når det gjelder teknologi-
markeder, kan markedsandelen beregnes på grunnlag av hver enkelt teknologis andel av de samlede inntektene 
fra royalties, som tilsvarer en teknologis andel av markedet der konkurrerende teknologier er lisensiert. Dette 
kan imidlertid ofte være en rent teoretisk og upraktisk måte å foreta beregningen på, fordi det ofte ikke forelig-
ger klare opplysninger om royalties osv. En alternativ framgangsmåte som anvendes i artikkel 3 nr. 3 i gruppe-
unntaket for teknologioverføringsavtaler, er å beregne markedsandeler på teknologimarkedet på grunnlag av 
salg av produkter som inneholder den lisensierte teknologien, på produktmarkeder nedstrøms (se nr. 70 neden-
for). Ved denne framgangsmåten tas det hensyn til alt salg på det relevante produktmarkedet, uavhengig av 
om produktet inneholder en lisensiert teknologi. Når det gjelder teknologimarkeder, er det berettiget å anvende 
framgangsmåten i artikkel 3 nr. 3, der det tas hensyn til teknologier som (bare) anvendes internt. Denne fram-
gangsmåten gir vanligvis et godt bilde av teknologiens styrke. For det første fanger den opp potensiell konkur-
ranse fra foretak som produserer med sin egen teknologi og som sannsynligvis vil begynne å tildele lisenser 
ved en liten, men varig økning av lisensprisen. For det andre har lisensgiveren ikke nødvendigvis markedsmakt 
på teknologimarkedet selv om denne har en høy andel av lisensinntektene, heller ikke når det er usannsynlig 
at andre teknologieiere vil begynne å lisensiere. Dersom det råder normale konkurranseforhold på produkt- 
markedet som befinner seg i et senere ledd i omsetningskjeden, kan konkurranse i dette leddet effektivt 
begrense lisensgiverens handlefrihet. En økning av royaltybetalingene i foregående markedsledd påvirker 
lisenstakerens kostnader og gjør denne mindre konkurransedyktig, noe som fører til mindre salg. En tekno-
logis markedsandel på produktmarkedet fanger også opp dette forholdet, og gir derfor vanligvis et godt bilde 
av lisensgiverens markedsmakt. I enkelttilfeller som faller utenfor gruppeunntaket for teknologioverførings-
avtaler kan det, dersom det er praktisk mulig, være nødvendig å anvende begge de beskrevne framgangsmåtene 
for å vurdere lisensgiverens markedsmakt med større nøyaktighet.

24. I tilfeller som faller utenfor gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, skal det dessuten tas hensyn til at 
markedsandelen ikke alltid gir et godt bilde av tilgjengelige teknologiers relative styrke. EFTAs overvåknings-
organ vil derfor blant annet også ta hensyn til antall tilgjengelige teknologier som kontrolleres av andre enn 
avtalepartene, i tillegg til teknologiene som kontrolleres av avtalepartene og som kan erstatte den lisensierte 
teknologien til en sammenlignbar pris for brukeren (se nr. 131 nedenfor).

25. Noen lisensavtaler kan påvirke innovasjonsmarkeder. Når EFTAs overvåkningsorgan analyserer slike virk-
ninger, vil det imidlertid vanligvis begrense seg til å undersøke avtalens virkninger på konkurransen innen 
eksisterende produkt- og teknologimarkeder(24). Konkurransen på slike markeder kan bli påvirket av avtaler 
som forsinker lanseringen av forbedrede produkter eller nye produkter som over tid vil erstatte eksisterende 

(22) Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om avgrensning av det relevante marked innen konkurranseretten i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EFT L 200 av 16.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget nr. 28 av 16.7.1998, s. 3).

(23) Se med hensyn til disse avgrensningene også EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 
på horisontale samarbeidsavtaler (EFT C 266 av 31.10.2002, s. 1, og EØS-tillegget nr. 55 av 31.10.2002, s. 1).

(24) Se nr. 50-52 i retningslinjene om horisontale samarbeidsavtaler, som det vises til i fotnoten ovenfor.
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produkter. I slike tilfeller er nyskaping en kilde til potensiell konkurranse som det skal tas hensyn til ved 
vurderingen av avtalens virkninger på produktmarkeder og teknologimarkeder. I visse saker kan det imidlertid 
være nyttig og nødvendig å også avgrense markedet for nyskaping. Dette er særlig tilfelle når avtalen påvirker 
nyskaping som har til formål å skape nye produkter, og når det på et tidlig stadium er mulig å identifisere sentre 
for forskning og utvikling(25). I slike tilfeller kan det undersøkes om det etter avtalen vil gjenstå et tilstrekke-
lig antall konkurrerende sentre for forskning og utvikling til at effektiv konkurranse innenfor nyskaping kan 
opprettholdes.

4. Skillet mellom konkurrenter og ikke-konkurrenter

26. Avtaler mellom konkurrenter utgjør vanligvis en større risiko for konkurransen enn avtaler mellom ikke- 
konkurrenter. Konkurranse mellom foretak som anvender samme teknologi (intrateknologi-konkurranse  
mellom lisenstakere) er imidlertid et viktig supplement til konkurranse mellom foretak som anvender  
konkurrerende teknologier (interteknologi-konkurranse). Intrateknologi-konkurranse kan for eksempel føre til 
lavere priser på produktene som inneholder den aktuelle teknologien, noe som ikke bare medfører direkte og 
umiddelbare fordeler for forbrukerne av disse produktene, men også skjerper konkurransen mellom foretak 
som anvender konkurrerende teknologier. I forbindelse med lisensiering skal det også tas hensyn til at lisens-
takerne selger sitt eget produkt. De videreselger ikke et produkt fra et annet foretak. Det kan derfor være større 
mulighet for produktdifferensiering og kvalitetsbasert konkurranse mellom lisenstakere enn i forbindelse med 
vertikale avtaler om videresalg av produkter.

27. For å avklare konkurranseforholdet mellom partene er det nødvendig å undersøke om de ville vært fak-
tiske eller potensielle konkurrenter dersom avtalen ikke fantes. Dersom partene uten avtalen ikke ville vært 
faktiske eller potensielle konkurrenter på noe relevant marked som påvirkes av avtalen, anses de som ikke- 
konkurrenter.

28. Dersom både lisensgiver og lisenstaker er aktive på samme produktmarked eller teknologimarked uten at den 
ene eller begge parter krenker den andre parts immaterialrettigheter, er de faktiske konkurrenter på det berørte 
markedet. Partene anses som faktiske konkurrenter på teknologimarkedet dersom lisenstakeren allerede lisen-
sierer sin teknologi og lisensgiveren kommer inn på teknologimarkedet ved å tildele lisenstakeren lisens på en 
konkurrerende teknologi.

29. Partene anses å være potensielle konkurrenter på produktmarkedet dersom de uten avtalen og uten å krenke 
den annen parts immaterialrettigheter sannsynligvis ville gjort den nødvendige tilleggsinvestering for å komme 
inn på det relevante markedet som reaksjon på en liten, men varig økning av produktprisene. For å utgjøre 
en reell kilde til konkurranse må det være sannsynlig at inntredenen skjer i løpet av kort tid. Vanligvis vil 
et tidsrom på ett til to år være passende. I enkelte tilfeller kan tidsrommet imidlertid være lengre. Den tiden 
foretak som allerede er på markedet trenger for å tilpasse sin kapasitet, kan brukes som målestokk når dette 
tidsrommet fastsettes. Det er for eksempel sannsynlig at partene vil bli ansett som potensielle konkurrenter 
på produktmarkedet dersom lisenstakeren produserer med sin egen teknologi på ett geografisk marked, og 
begynner å produsere med en lisensiert konkurrerende teknologi på et annet geografisk marked. Under slike 
omstendigheter er det sannsynlig at lisenstakeren kunne kommet inn på det andre geografiske markedet med 
sin egen teknologi, med mindre inntreden hindres av objektive faktorer, herunder blokkerende patenter (se  
nr. 32 nedenfor).

30. Partene anses som potensielle konkurrenter på teknologimarkedet når de eier innbyrdes substituerbare tekno-
logier selv om lisenstakeren ikke tildeles lisens på sin egen teknologi, forutsatt at det er sannsynlig at lisens-
takeren ville gjøre det ved en liten, men varig økning av teknologiprisene. Ved anvendelsen av gruppeunntaket 
for teknologioverføringsavtaler tas det imidlertid ikke hensyn til potensiell konkurranse på teknologimarkedet 
(se nr. 66 nedenfor).

31. I noen tilfeller kan partene bli konkurrenter som følge av avtaleinngåelsen fordi lisenstakeren utvikler og begynner  
å utnytte en konkurrerende teknologi. I slike tilfeller skal det tas hensyn til at partene ikke var konkurrenter på 
det tidspunkt avtalen ble inngått, og at avtalen ble inngått på bakgrunn av dette. EFTAs overvåkningsorgan vil 
derfor først og fremst rette oppmerksomheten mot avtalens virkninger på lisenstakers mulighet til å utnytte sin 
egen (konkurrerende) teknologi. Framfor alt vil slike avtaler ikke være omfattet av listen over særlig alvorlige 
begrensninger som gjelder avtaler mellom konkurrenter, med mindre avtalen senere endres vesentlig etter at 
partene er blitt konkurrenter (jf. artikkel 4 nr. 3 i forordningen om teknologioverføringsavtaler). Foretakene 
som er parter i en avtale kan også bli konkurrenter etter at avtalen ble inngått dersom lisenstakeren allerede 
utøvde virksomhet på produktmarkedet før denne hadde lisens, og dersom lisensgiver senere kommer inn på 
produktmarkedet enten på grunnlag av den lisensierte teknologien eller en ny teknologi. Også i dette tilfellet 
vil listen over særlig alvorlige begrensninger i forbindelse med avtaler mellom ikke-konkurrenter fortsatt få 
anvendelse på avtalen, med mindre avtalen senere endres vesentlig (jf. artikkel 4 nr. 3 i gruppeunntaket for 
teknologioverføringsavtaler).

(25) Idem, nr. 51.
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32. Dersom partene eier ensidig eller gjensidig blokkerende teknologier, anses partene ikke som konkurrenter på 
teknologimarkedet. En ensidig blokkering foreligger når en teknologi ikke kan utnyttes uten at en annen tek-
nologi krenkes. Dette er for eksempel tilfelle når et patent omfatter forbedring av en teknologi som omfattes 
av et annet patent. I slike tilfeller forutsetter utnyttelsen av det forbedrede patentet at innehaveren får lisens på 
grunnpatentet. En gjensidig blokkering foreligger når ingen av teknologiene kan utnyttes uten at den andre tek-
nologien krenkes, og innehaverne derfor må tildele hverandre lisens eller frasi seg rettighetene til sine respek-
tive patenter. Når EFTAs overvåkningsorgan vurderer om det foreligger en blokkering, vil det ta utgangspunkt 
i objektive faktorer, og ikke i partenes subjektive synspunkter. Særlig overbevisende bevis for at det foreligger 
en blokkering kreves når partene kan ha felles interesse av å hevde at det foreligger en blokkering for å bli 
ansett som ikke-konkurrenter, for eksempel når den påståtte gjensidige blokkeringen gjelder teknologier som 
teknologisk sett er innbyrdes substituerbare. Relevant bevis omfatter rettsavgjørelser, herunder pålegg og 
uttalelser fra uavhengige eksperter. I det sistenevnte tilfellet vil Overvåkningsorganet undersøke særlig nøye 
hvordan eksperten er blitt valgt. Andre overbevisende beviser, herunder ekspertuttalelser fra partene om at de 
har eller hadde god og gyldig grunn til å tro at det foreligger eller forelå en blokkering, kan imidlertid også 
være relevante for å underbygge påstanden om at en blokkering foreligger.

33. I noen tilfeller kan det også fastslås at lisensgiveren og lisenstakeren, selv om de produserer konkurrerende 
produkter, ikke er konkurrenter på det relevante produktmarkedet og det relevante teknologimarkedet, etter-
som den lisensierte teknologien utgjør en så viktig nyskaping at lisenstakerens teknologi er blitt foreldet eller 
ikke lenger er konkurransedyktig. I slike tilfeller vil lisensgiverens teknologi enten skape et nytt marked eller 
utelukke lisenstakerens teknologi fra markedet. Ofte er det imidlertid umulig å fastslå dette på det tidspunkt 
avtalen inngås. Vanligvis viser det seg at den eldre teknologien er blitt foreldet eller ikke lenger er konkur-
ransedyktig først når teknologien eller produktene som inneholder den, har vært tilgjengelig for forbrukerne en 
viss tid. Da CD-teknologien ble utviklet og CD-spillere og CD-plater kom på markedet, var det for eksempel 
ikke åpenbart at den nye teknologien skulle erstatte LP-teknologien. Det viste seg først etter noen år. Partene 
anses derfor som konkurrenter dersom det på det tidspunkt avtalen inngås, ikke er åpenbart at lisenstakerens 
teknologi er foreldet eller ikke lenger er konkurransedyktig. Tatt i betraktning at både artikkel 53 nr. 1 og 
artikkel 53 nr. 3 skal anvendes i lys av den konkrete sammenhengen avtalen opptrer i, er vurderingen følsom 
for vesentlige endringer av saksforholdene. Klassifiseringen av forholdet mellom partene vil derfor endres til 
et forhold mellom ikke-konkurrenter dersom lisenstakerens teknologi på et senere tidspunkt blir foreldet eller 
ikke lenger kan konkurrere på markedet.

III. ANVENDELSE AV FORORDNINGEN OM TEKNOLOGIOVERFØRINGSAVTALER

1. Virkningene av forordningen om teknologioverføringsavtaler

34. Teknologioverføringsavtaler som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, er 
unntatt fra forbudet i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Avtaler som omfattes av gruppeunntaket er gyldige og 
kan håndheves. Slike avtaler kan bare forbys i framtiden, og bare etter at EFTAs overvåkningsorgan eller en 
EFTA-stats konkurransemyndighet har trukket tilbake gruppeunntaket for avtalen. Avtaler som omfattes av 
gruppeunntak, kan ikke forbys i henhold til artikkel 53 av nasjonale domstoler i privatrettslige tvister.

35. Et gruppeunntak for kategorier av teknologioverføringsavtaler bygger på en formodning om at slike avtaler − 
i den utstrekning de omfattes av artikkel 53 nr. 1 − oppfyller de fire vilkårene fastsatt i artikkel 53 nr. 3. Det 
forutsettes dermed at avtalene gir økonomiske effektivitetsgevinster, at begrensningene i avtalene er nødven-
dige for å oppnå disse effektivitetsgevinstene, at forbrukerne på de berørte markedene sikres en rimelig andel 
av disse effektivitetsgevinstene, og at avtalene ikke gir de berørte foretakene mulighet til å utelukke konkur-
ransen for en vesentlig del av de aktuelle produktene. Markedsandelsgrensene (artikkel 3), listen over særlig 
alvorlige konkurransebegrensninger (artikkel 4) og begrensninger som ikke omfattes av unntaket (artikkel 
5) i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, har til formål å sikre at gruppeunntaket forfatter bare 
konkurransebegrensende avtaler som med rimelighet kan antas å oppfylle de fire vilkårene i artikkel 53 nr. 3.

36. Som beskrevet i avsnitt IV nedenfor er det mange lisensavtaler som ikke omfattes av artikkel 53 nr. 1, enten 
fordi de ikke begrenser konkurransen overhodet, eller fordi konkurransebegrensningen ikke er merkbar(26). 
Dersom slike avtaler likevel skulle omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, er det ikke 
nødvendig å fastslå om de omfattes av artikkel 53 nr. 1(27).

37. Når en avtale ikke omfattes av gruppeunntaket, er det grunn til å undersøke om avtalen omfattes av artikkel 
53 nr. 1, og i så fall om vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er oppfylt. Det foreligger ingen presumpsjon for at tekno-
logioverføringsavtaler som ikke omfattes av gruppeunntaket, omfattes av artikkel 53 nr. 1 eller ikke oppfyller 
vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Det forhold at partenes markedsandeler overstiger markedsandelsgrensene fastsatt 
i artikkel 3 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, er ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at 
avtalen omfattes av artikkel 53 nr. 1. Det er nødvendig å vurdere sannsynlige virkninger av hver enkelt avtale. 
Bare når avtaler inneholder særlig alvorlige konkurransebegrensninger, kan det vanligvis antas at de er forbudt 
i henhold til artikkel 53.

(26) Se kunngjøringen om avtaler av mindre betydning, som det vises til i fotnote 20.
(27) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II kan avtaler som kan påvirke handelen 

mellom EØS-stater, men som ikke er forbudt i henhold til EØS-avtalens artikkel 53, ikke forbys i henhold til nasjonal 
konkurranselovgivning.
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2. Virkeområde og varighet av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler

2.1. Avtaler mellom to parter

38. I henhold til gruppeunntaket for teknologioverføringsavtalers artikkel 2 nr. 1 omfatter rettsakten teknologi-
overføringsavtaler ”mellom to foretak”. Teknologioverføringsavtaler mellom flere enn to foretak omfattes ikke 
av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler. Den avgjørende faktor for skillet mellom avtaler mellom to 
foretak og flerpartsavtaler er hvorvidt den aktuelle avtalen er inngått mellom flere enn to foretak.

39. Avtaler inngått mellom to foretak omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler selv om avta-
len inneholder vilkår for mer enn ett omsetningsledd. For eksempel omfatter gruppeunntaket for teknologi-
overføringsavtaler en lisensavtale som ikke bare gjelder produksjonsfasen, men også distribusjonsfasen, 
og som fastsetter de vilkår som lisenstakeren skal eller kan pålegge videreforhandlerne av produktene som 
produseres på lisens.

40. Lisensavtaler inngått mellom flere enn to foretak gir ofte opphav til samme problemstillinger som lisensavtaler 
av samme type inngått mellom to foretak. I sin individuelle vurdering av lisensavtaler som er av samme type 
som dem omfattet av gruppeunntaket, men som er inngått mellom flere enn to foretak, vil EFTAs overvåknings-
organ foreta en analogisk anvendelse av prinsippene fastsatt i forordningen om teknologioverføringsavtaler.

2.2. Avtaler om produksjon av avtaleprodukter 

41. Det følger av artikkel 2 at for å omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, skal lisensavtaler 
gjelde ”produksjon av avtaleprodukter”, dvs. produkter som inneholder eller produseres med den lisensierte 
teknologien. For å omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler skal lisensen med andre ord gi 
lisenstakeren mulighet til å utnytte den lisensierte teknologien til produksjon av varer eller tjenester. Gruppe-
unntaket for teknologioverføringsavtaler omfatter ikke teknologipooler. Begrepet teknologipool omfatter 
avtaler der to eller flere parter forplikter seg til å samle sine respektive teknologier og lisensiere dem som 
en pakke. Begrepet teknologipool omfatter også avtaler der to eller flere foretak blir enige om å tildele en 
tredjepart lisens og rett til å tildele lisens på pakken av teknologier. Teknologipooler omhandles i avsnitt IV.4 
nedenfor.

42. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler får anvendelse på lisensavtaler om produksjon av avtale-
produkter der lisenstakeren også er gitt retten til å tildele tredjeparter en underlisens på den lisensierte  
teknologien, riktignok forutsatt at avtalens hovedgjenstand er produksjon av avtaleproduktene. Gruppeunn-
taket for teknologioverføringsavtaler får derimot ikke anvendelse på avtaler som har tildeling av underlisens 
som hovedgjenstand. EFTAs overvåkningsorgan vil imidlertid foreta en tilsvarende anvendelse av prinsip-
pene fastsatt i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og i disse retningslinjene på slike “ledende 
lisensieringsavtaler” mellom lisensgiver og lisenstaker. Avtaler mellom lisenstakeren og underlisenstakere 
omfattes av forordningen om teknologioverføringsavtaler.

43. Betegnelsen ”avtaleprodukter” omfatter varer og tjenester som er produsert med den lisensierte teknologien. 
Dette er tilfelle både når den lisensierte teknologien anvendes i produksjonsprosessen og når den inngår i selve 
produktet. I disse retningslinjene omfatter begrepet ”produkter som inneholder den lisensierte teknologien” 
begge tilfeller. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler får anvendelse i alle tilfeller der teknologi 
lisensieres med sikte på produksjon av varer og tjenester. Det er i denne forbindelsen tilstrekkelig at lisens-
giveren forplikter seg til ikke å hevde sine immaterialrettigheter overfor lisenstakeren. Selve kjernen i en ren 
patentlisens er nettopp retten til å utøve virksomhet innenfor grensene for den eneretten patentet medfører. 
Derfor omfatter gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler også avtaler om ikke å bestride immaterial-
rettigheter og forliksavtaler der lisensgiveren gir lisenstakeren rett til å produsere innenfor grensene for paten-
tet.

44. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler omfatter underleverandøravtaler der lisensgiveren lisensierer 
teknologi til lisenstakeren, som forplikter seg til å produsere bestemte produkter med den lisensierte teknolo-
gien utelukkende for lisensgiveren. Underleverandøravtaler kan også innebære at lisensgiveren leverer utstyr 
som skal brukes i produksjonen av varer og tjenester som omfattes av avtalen. For at denne sistnevnte typen 
underleverandøravtaler skal omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, må den lisensierte 
teknologien, og ikke utstyret som leveres, være avtalens hovedgjenstand. Underleverandøravtaler omfattes 
også av EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om vurderingen av visse underleverandøravtaler i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1(28). Ifølge denne kunngjøringen, som fortsatt får anvendelse, er underleveran-
døravtaler der underleverandøren forplikter seg til å produsere bestemte produkter utelukkende for oppdrags-
giveren, vanligvis ikke omfattet av artikkel 53 nr. 1. Andre begrensninger som pålegges underleverandøren, 
slik som forpliktelsen til ikke å drive eller utnytte sin egen forskning og utvikling, kan imidlertid omfattes av 
artikkel 53(29).

(28) EFT L 153 av 18.6.1994, s. 30 og EØS-tillegget nr. 15 av 18.6.1994, s. 29.
(29) Se nr. 3 i kunngjøringen om underleverandøravtaler.
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45. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler får også anvendelse på avtaler der lisenstakeren må utføre 
utviklingsarbeid før produktet eller prosessen er klar for kommersiell utnyttelse, forutsatt at et avtaleprodukt 
er identifisert. Selv om det kreves slikt ytterligere arbeid og investeringer, er avtalens formål produksjon av 
et identifisert avtaleprodukt. På den annen side omfatter gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og 
retningslinjene ikke avtaler der en teknologi lisensieres for å gjøre det mulig for lisenstakeren å drive videre 
forskning og utvikling på ulike områder. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og retningslinjene 
omfatter for eksempel ikke lisensiering av et teknologisk forskningsverktøy som anvendes i forbindelse med 
videre forskning. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og retningslinjene bygger på en forutset-
ning om at det er en direkte forbindelse mellom den lisensierte teknologien og et identifisert avtaleprodukt. 
Dersom en slik forbindelse ikke finnes, er avtalens hovedgjenstand forskning og utvikling, ikke markedsføring 
av et bestemt produkt. I et slikt tilfelle kan gruppeunntakets analytiske rammeverk og retningslinjene være 
uegnet. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og retningslinjene omfatter derfor ikke underleveran-
døravtaler om forskning og utvikling der lisenstakeren forplikter seg til å drive forskning og utvikling på det 
området som omfattes av den lisensierte teknologien, og til å levere tilbake den forbedrede teknologipakken til 
lisensgiveren. Hovedgjenstanden i slike avtaler er ytelse av forsknings- og utviklingstjenester med det formål 
å forbedre teknologien, og ikke produksjon av varer og tjenester basert på den lisensierte teknologien.

2.3. Begrepet teknologioverføringsavtaler

46. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og disse retningslinjene omfatter avtaler om overføring av 
teknologi. I henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) og h) i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler 
omfatter begrepet teknologi patenter og patentsøknader, bruksmønstre og søknader om bruksmønstre, mønster-
rettigheter, planteforedlerrettigheter, kretsmønstre for halvlederprodukter, supplerende beskyttelsessertifikater 
for legemidler eller andre produkter som det kan utstedes supplerende beskyttelsessertifikater for samt opp-
havsrett til programvare og knowhow. Den lisensierte teknologien bør gjøre det mulig for lisenstakeren å 
produsere avtaleproduktene med eller uten andre innsatsvarer.

47. Knowhow defineres i artikkel 1 nr. 1 bokstav i) som en helhet av ikke-patentert praktisk viten som følger av 
erfaring og prøving, og som er hemmelig, betydelig og identifisert. Med ”hemmelig” menes at en knowhow 
ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig. Med ”betydelig” menes at en knowhow inneholder informasjon 
som er viktig og nyttig for produksjonen av produktene som omfattes av lisensavtalen eller for anvendelsen av 
den prosessen som omfattes av lisensavtalen. Informasjonen skal med andre ord bidra betydelig til eller lette 
produksjonen av avtaleproduktene. I tilfeller der den lisensierte knowhow gjelder et produkt, og ikke en pro-
sess, innebærer dette vilkåret at den aktuelle knowhow er nyttig for produksjonen av avtaleproduktet. Vilkåret 
er ikke oppfylt der avtaleproduktet kan produseres med allment tilgjengelig teknologi. Det kreves imidlertid 
ikke at avtaleproduktet har høyere verdi enn produkter produsert med allment tilgjengelig teknologi. Når 
det gjelder prosessteknologier, innebærer dette vilkåret at en knowhow er nyttig i den forstand at den på det 
tidspunkt avtalen inngås med rimelighet kan forventes å forbedre lisenstakerens konkurransestilling betydelig, 
for eksempel ved å minske dennes produksjonskostnader. ”Identifisert” innebærer at det er mulig å etterprøve 
om den lisensierte knowhow oppfyller kriteriene ”hemmelig” og ”betydelig”. Dette vilkåret er oppfylt når den 
lisensierte knowhow er beskrevet i håndbøker eller i annen skriftlig form. I noen tilfeller er det imidlertid ikke 
rimelig å stille et slikt krav. Den lisensierte knowhow kan bestå av praktisk viten hos lisensgiverens ansatte. 
For eksempel kan lisensgiverens ansatte ha hemmelig og betydelig viten om en bestemt produksjonsprosess 
som overføres til lisenstakeren i form av opplæring av lisenstakerens ansatte. I slike tilfeller er det tilstrekkelig 
å beskrive den aktuelle knowhow i generelle trekk i avtalen og å oppgi navnene på de ansatte som vil bli eller 
har vært med på å overføre den til lisenstakeren.

48. Med begrepet ”overføring” menes her at teknologien overføres fra et foretak til et annet. Slike overføringer 
skjer vanligvis i form av lisensiering, der lisensgiveren gir lisenstakeren rett til å bruke lisensgiverens tekno-
logi mot betaling av royalties. Overføring kan også skje i form av underlisensiering, der en lisenstaker som 
med tillatelse fra lisensgiveren, tildeler tredjeparter (underlisenstakere) lisens på utnyttelse av teknologien.

49. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler får anvendelse bare på avtaler som har som sin hovedgjen-
stand overføring av teknologi som definert i nevnte rettsakt, og ikke kjøp av varer og tjenester eller tildeling 
av lisens på andre former for immaterialrettigheter. Avtaler som inneholder bestemmelser om kjøp og salg av 
produkter, omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler bare dersom disse bestemmelsene ikke 
utgjør avtalens hovedgjenstand, og de er direkte knyttet til anvendelsen av den lisensierte teknologien. Dette 
vil sannsynligvis være tilfelle når de bundne produktene består av utstyr eller prosessinnsatsvarer som er skred-
dersydd for å sikre en effektiv utnyttelse av den lisensierte teknologien. Dersom produktet derimot bare er en 
annen innsatsvare til sluttproduktet, kreves en grundig undersøkelse av om den lisensierte teknologien utgjør 
avtalens hovedgjenstand. I tilfeller der lisenstakeren for eksempel allerede produserer et sluttprodukt på grunn-
lag av en annen teknologi, skal lisensen føre til en betydelig forbedring av lisenstakerens produksjonsprosess 
som overstiger verdien av produktet som er kjøpt fra lisensgiveren. Kravet om at de bundne produktene skal 
være knyttet til lisensieringen av teknologi, innebærer at forordningen om teknologioverføringsavtaler ikke 
omfatter kjøp av produkter som ikke har noen forbindelse med de produktene som inneholder den lisensierte 
teknologien. Dette er for eksempel tilfellet når det bundne produktet ikke er beregnet på bruk sammen med det 
lisensierte produktet, men er tilknyttet en virksomhet på et separat produktmarked.
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50. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler omfatter bare lisensiering av andre former for immaterial- 
rettigheter, for eksempel varemerker og annen opphavsrett enn opphavsrett til programvare, i den utstrekning 
de har direkte tilknytning til utnyttelsen av den lisensierte teknologien og ikke utgjør avtalens hovedgjen-
stand. Dette vilkåret sikrer at avtaler som omfatter andre former for immaterialrettigheter, bare omfattes av 
gruppeunntaket i den utstrekning disse andre immaterialrettighetene gir lisenstakeren mulighet til å utnytte 
den lisensierte teknologien på en bedre måte. Lisensgiveren kan for eksempel gi lisenstakeren rett til å bruke 
lisensgiverens varemerke på produkter som inneholder den lisensierte teknologien. Varemerkelisensen kan 
gi lisenstakeren mulighet til å utnytte den lisensierte teknologien på en bedre måte ved at forbrukerne kan se 
en direkte sammenheng mellom produktet og de egenskapene den lisensierte teknologien tilfører det. Ved at 
lisenstakeren forpliktes til å bruke lisensgiverens varemerke, kan teknologien spres ved at lisensgiveren får 
adgang til å identifisere seg som kilden til den underliggende teknologien. Der verdien av den lisensierte tek-
nologien for lisenstakeren imidlertid er begrenset fordi lisenstakeren allerede anvender en identisk eller svært 
lik teknologi og avtalens hovedgjenstand er varemerket, får gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler 
ikke anvendelse(30).

51. Lisensiering av opphavsrett med sikte på reproduksjon og distribusjon av det beskyttede verket, dvs. produk-
sjon av kopier for videresalg, anses for å være beslektet med teknologilisensiering. Ettersom slike lisensavtaler 
gjelder produksjon og salg av produkter på grunnlag av en immaterialrettighet, anses de å være av samme 
type som teknologioverføringsavtaler, og de medfører vanligvis lignende spørsmål. Selv om gruppeunntaket 
for teknologioverføringsavtaler ikke omfatter annen opphavsrett enn opphavsrett til programvare, vil EFTAs 
overvåkningsorgan som hovedregel anvende prinsippene fastsatt i gruppeunntaket for teknologioverførings-
avtaler og i disse retningslinjene ved vurderingen av slik lisensiering av opphavsrett i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 53.

52. På den annen side oppstår særlige spørsmål i forbindelse med lisensiering av framføringsrettigheter og andre 
rettigheter knyttet til opphavsrett, og det kan være uhensiktsmessig å vurdere slik lisensiering på grunnlag av 
prinsippene i disse retningslinjene. Når det gjelder de forskjellige rettighetene som er knyttet til framføringer, 
skapes verdien ikke gjennom reproduksjon og salg av kopier av et produkt, men gjennom hver enkelt framfø-
ring av det beskyttede verket. Slik utnyttelse kan skje på ulike måter, blant annet ved framføring, framvisning 
eller utleie av beskyttet materiale som filmer, musikk eller idrettsarrangementer. Ved anvendelsen av artikkel 
53 skal det tas hensyn til verkets særlige egenskaper og måten det utnyttes på(31). For eksempel kan begrens-
ning av videresalg føre til færre konkurranseproblemer, mens visse problemer kan oppstå dersom lisensgivere 
pålegger sine lisenstakere å gi hver lisensgiver like gode vilkår som en av dem har fått. EFTAs overvåknings-
organ vil derfor ikke anvende gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og disse retningslinjene på 
samme måte når det gjelder lisensiering av disse øvrige rettighetene.

53. EFTAs overvåkningsorgan vil heller ikke anvende prinsippene utarbeidet i gruppeunntaket for teknologiover-
føringsavtaler og i disse retningslinjene på varemerkelisensiering. Lisensiering av varemerker oppstår ofte i 
forbindelse med distribusjon og videresalg av varer og tjenester, og er vanligvis mer beslektet med distribu-
sjonsavtaler enn med lisensiering av teknologi. Når en varemerkelisens er direkte knyttet til bruk, salg eller 
videresalg av varer og tjenester og ikke utgjør avtalens hovedgjenstand, omfattes lisensavtalen av rettsakten 
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 2 (forordning (EF) nr. 2790/1999) om anvendelse av EØS-avtalens 
artikkel 53 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samlet opptreden (heretter kalt gruppeunntaket for vertikale 
avtaler(32).

2.4. Varighet

54. I det tidsrom gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler er i kraft, får gruppeunntaket anvendelse så lenge 
den lisensierte immaterialrettigheten ikke er bortfalt, utløpt eller er erklært ugyldig. Når det gjelder know-
how, får gruppeunntaket anvendelse så lenge den lisensierte knowhow fortsatt er hemmelig, med mindre den 
aktuelle knowhow gjøres kjent for offentligheten på grunn av tiltak fra lisenstakerens side; i slike tilfeller får 
unntaket anvendelse så lenge avtalen løper (jf. artikkel 2 i forordningen om teknologioverføringsavtaler).

55. Gruppeunntaket får anvendelse på hver lisensiert immaterialrettighet som omfattes av avtalen, og anvendelsen 
opphører den dag den siste immaterialrettigheten som utgjør ”teknologi” som omhandlet i forordningen om 
teknologioverføringsavtaler (se nummeret ovenfor), utløper, erklæres ugyldig eller blir allment kjent.

2.5. Forholdet til andre gruppeunntak 

56. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler omfatter avtaler mellom to foretak om lisensiering av tekno-
logi med sikte på produksjon av avtaleprodukter. Teknologi kan imidlertid også være et element i andre typer 
avtaler. Dessuten selges de produktene som inneholder den lisensierte teknologien, senere på markedet. Det 
er derfor nødvendig å se på samspillet mellom gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler og rettsakten 
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 6 (forordning (EF) nr. 2658/2000) om anvendelse av EØS-avtalens 
artikkel 53 nr. 3 på grupper av spesialiseringsavtaler(33) (heretter kalt gruppeunntaket for spesialiserings-
avtaler), rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 7 (forordning (EF) 2659/2000) om anvendelse av 

(30) Se Kommisjonens vedtak i Moosehead/Whitbread-saken (EFT L 100 av 20.4.1990, s. 32).
(31) Se sak 262/81, Coditel (II), [1982] saml. 3381.
(32) EFT L 103 av 12.4.2001, s. 36, og EØS-tillegget nr. 20 av 12.4.2001, s. 179. 
(33) EFT L 52 av 22.2 2001, s. 38, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2001, s. 5.
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artikkel 53 nr. 3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler(34) (heretter kalt gruppeunntaket for forsknings- 
og utviklingsavtaler) og gruppeunntaket for vertikale avtaler (35).

2.5.1.  Gruppeunntakene for spesialiseringsavtaler og forsknings- og utviklingsavtaler

57. I henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav c) i gruppeunntaket for spesialiseringsavtaler omfatter denne rettsakten 
blant annet avtaler om felles produksjon der to eller flere foretak avtaler å produsere bestemte produkter i fel-
lesskap. Rettsakten omfatter bestemmelser om overdragelse eller bruk av immaterialrettigheter, forutsatt at de 
ikke utgjør avtalens hovedgjenstand, men er direkte knyttet til og nødvendige for gjennomføringen av den.

58. Når foretak oppretter et felles produksjonsforetak og gir fellesforetaket lisens til å utnytte teknologi som 
anvendes til produksjon av de produktene fellesforetaket produserer, omfattes denne lisensieringen av gruppe-
unntaket for spesialiseringsavtaler, og ikke av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler. Tilsvarende 
skal lisensiering til et felles produksjonsforetak vanligvis anses som omfattet av forordningen om gruppe- 
unntak for spesialiseringsavtaler. Der fellesforetaket imidlertid begynner å lisensiere teknologien til tredje-
parter, er virksomheten ikke lenger knyttet til fellesforetakets produksjon og derfor ikke omfattet av dette 
gruppeunntaket. Slike lisensavtaler fører partenes teknologier sammen og utgjør derfor en teknologipool, som 
behandles i avsnitt IV.4 nedenfor.

59. Forordningen om gruppeunntak for forsknings- og utviklingsavtaler omfatter avtaler der to eller flere foretak 
avtaler å drive felles forskning og utvikling og utnytte resultatene i fellesskap. I henhold til artikkel 2 nr. 11 
forutsetter felles forskning og utvikling og felles utnyttelse av resultatene at arbeidet i forbindelse med dette 
utføres av en felles arbeidsgruppe, en felles organisasjon eller et felles foretak, i fellesskap overlates til en 
tredjepart eller fordeles mellom partene ut fra spesialisering i forskning, utvikling, produksjon og distribusjon, 
herunder tildeling av lisenser.

60. Dermed omfatter gruppeunntaket for forsknings- og utviklingsavtaler lisensiering mellom partene og partenes 
tildeling av lisens til en felles enhet som ledd i en avtale om forskning og utvikling. I slike avtaler kan partene 
også fastsette vilkårene for lisensiering av resultatene av forsknings- og utviklingsavtalen til tredjeparter. 
Ettersom lisenstakere som er tredjeparter, imidlertid ikke er part til forsknings- og utviklingsavtalen, omfat-
tes en individuell lisensavtale som er inngått med en tredjepart ikke av forordningen om gruppeunntak for 
forsknings- og utviklingsavtaler. Slike lisensavtaler omfattes av gruppeunntak i henhold til forordningen om 
teknologioverføringsavtaler når de oppfyller vilkårene i forordningen.

2.5.2.  Gruppeunntaket for vertikale avtaler

61. Gruppeunntaket for vertikale avtaler omfatter avtaler inngått mellom to eller flere foretak der begge innenfor 
avtalens rammer utøver virksomhet i forskjellige ledd i produksjons- eller distribusjonskjeden, og der avtalene 
gjelder vilkår for partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer eller tjenester. Den omfatter derfor forsy-
nings- og distribusjonsavtaler.

62. Ettersom gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler bare omfatter avtaler mellom to parter, og ettersom 
en lisenstaker som selger produkter som inneholder den lisensierte teknologien, er en leverandør i henhold 
til gruppeunntaket for vertikale avtaler, anses disse to gruppeunntakene som nært beslektede. Avtalen mellom 
lisensgiver og lisenstaker omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, mens avtaler inngått 
mellom en lisenstaker og kjøpere omfattes av gruppeunntaket for vertikale avtaler og retningslinjene for ver-
tikale begrensninger(36).

63. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler dekker også avtaler mellom lisensgiveren og lisenstakeren 
når avtalen pålegger lisenstakeren forpliktelser med hensyn til hvordan denne skal selge produktene som 
inneholder den lisensierte teknologien. Lisenstakeren kan blant annet forplikte seg til å opprette en viss type 
distribusjonssystem, som enedistribusjon eller selektiv distribusjon. For å omfattes av gruppeunntak skal 
imidlertid distribusjonsavtaler som inngås med sikte på å oppfylle slike forpliktelser, være i samsvar med 
forordningen om gruppeunntak for vertikale avtaler. Lisensgiveren kan for eksempel pålegge lisenstakeren 
å opprette et system med enedistribusjon etter nærmere fastsatte regler. Det følger imidlertid av artikkel 4 
bokstav b) i forordningen om gruppeunntak for vertikale avtaler at distributører skal kunne drive passivt salg 
på andre enedistributørers områder.

64. Distributører skal dessuten i prinsippet ha rett til å selge både aktivt og passivt i områder som omfattes av 
distribusjonssystemene til andre lisenstakere som produserer sine egne produkter med den lisensierte teknolo-
gien. Grunnen til dette er at hver lisenstaker er en separat leverandør i henhold til gruppeunntaket for vertikale 
avtaler. Begrunnelsene for gruppeunntaket kan også anvendes når produktene som inneholder den lisensierte 
teknologien, selges av lisenstakerne under et felles varemerke som tilhører lisensgiveren. Når produktene som 
inneholder den lisensierte teknologien selges under et felles varemerke, kan det av hensyn til effektiviteten 
være grunn til å anvende samme typer av begrensninger mellom lisenstakernes distribusjonssystemer som 
innenfor ett enkelt vertikalt distribusjonssystem. I slike tilfeller er det ikke sannsynlig at EFTAs overvåknings-

(34) EFT L 52 av 22.2.2001, s. 38, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2001, s. 5.
(35) Se fotnote 32.
(36) Se fotnote 32 og EFT C 122 av 23.5.2002, s. 1, og EØS-tillegget nr. 26 av 23.5.2002, s. 7. 
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organ vil ha innvendinger mot begrensninger som oppfyller kravene i gruppeunntaket for vertikale avtaler. For 
at et varemerke skal anses som felles, må produktene selges og markedsføres under et felles varemerke som er 
det mest framtredende når det gjelder å formidle opplysninger til forbrukeren om kvalitet og andre relevante 
faktorer. Det er ikke tilstrekkelig at produktet i tillegg til lisenstakernes varemerker også bærer lisensgiverens 
varemerke, som viser at lisensgiveren står bak den lisensierte teknologien.

3.  Gruppeunntakets ”trygge havn” 

65. I henhold til artikkel 3 i forordningen om teknologioverføringsavtaler er gruppeunntaket på begrensende avta-
ler underlagt markedsandelsgrenser som begrenser virkeområdet for gruppeunntaket til avtaler som vanligvis 
kan antas å oppfylle vilkårene i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, selv om de kan være konkurransebegrensende. 
Utenfor den ”trygge havnen” som disse markedsandelsgrensene avgrenser, er en individuell vurdering nød-
vendig. At markedsandelene overstiger grensene, gir verken presumpsjon for at avtalen omfattes av artikkel 
53 nr. 1 eller for at avtalen ikke oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Dersom det ikke dreier seg om særlig 
alvorlige begrensninger, er det nødvendig å foreta en markedsanalyse.

66. Hvilken markedsandelsgrense som skal anvendes i forbindelse med den ”trygge havnen” som forordningen 
om teknologioverføringsavtaler utgjør, avhenger av om avtalen inngås mellom konkurrenter eller mellom 
ikke-konkurrenter. I henhold til gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler er foretak konkurrenter på det 
relevante teknologimarkedet når de lisensierer konkurrerende teknologier. Det tas ikke hensyn til potensiell 
konkurranse på teknologimarkedet ved anvendelsen av markedsandelsgrensen eller listen over særlig alvorlige 
konkurransebegrensninger. Utenfor den ”trygge havnen” som forordningen om teknologioverføringsavtaler 
utgjør, tas det hensyn til potensiell konkurranse på teknologimarkedet, men dette fører ikke til anvendelse av 
listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger som gjelder avtaler mellom konkurrenter (se også nr. 31 
ovenfor).

67. Foretak er konkurrenter på det relevante produktmarkedet der begge foretak utøver virksomhet på det (de) 
samme produktmarked(er) og geografiske marked(er) som produktene som inneholder den lisensierte tek-
nologien selges på (faktiske konkurrenter). De anses også som konkurrenter der det av realistiske grunner er 
sannsynlig at de ville foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller betale andre nødvendige omstillingskost-
nader for å komme inn på det (de) relevante produktmarkedet(ene) og geografiske markedet(ene) innen rimelig 
tid(37) som en reaksjon på en liten, men varig økning i relative priser (potensielle konkurrenter).

68. Det følger av nr. 66 og 67 at to foretak ikke er konkurrenter i henhold til gruppeunntaket for teknologi-
overføringsavtaler der lisensgiveren verken er en faktisk eller en potensiell leverandør av produkter på det 
relevante markedet og lisenstakeren, som allerede er virksom på produktmarkedet, ikke tildeler lisens på en 
konkurrerende teknologi selv om lisenstakeren eier og produserer på bakgrunn av denne teknologien. Partene 
blir imidlertid konkurrenter dersom lisenstakeren på et senere tidspunkt begynner å tildele lisenser på sin egen 
teknologi eller dersom lisensgiveren blir en faktisk eller potensiell leverandør av produkter på det relevante 
markedet. I et slikt tilfelle vil listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger som gjelder avtaler mel-
lom ikke-konkurrenter, fortsatt få anvendelse på avtalen, med mindre avtalen senere endres på et vesentlig 
punkt, se artikkel 4 nr. 3 i forordningen om teknologioverføringsavtaler og nr. 31 ovenfor.

69. Ved avtaler mellom konkurrenter er markedsandelsgrensen 20 %, og ved avtaler mellom ikke-konkurrenter er 
grensen 30 % (jf. artikkel 3 nr. 1 og 2 gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler). Der foretakene som 
er part til lisensavtalen ikke er konkurrenter, omfattes avtalen av gruppeunntaket dersom ingen av partenes 
markedsandel overstiger 30 % på de berørte relevante teknologi- og produktmarkedene. Der foretakene som 
er part til lisensavtalen er konkurrenter, omfattes avtalen av gruppeunntaket dersom partenes markedsandeler 
sammenlagt ikke overstiger 20 % på de relevante teknologi- og produktmarkedene. Markedsandelsgrensene 
får anvendelse på både teknologimarkeder og markeder for produkter som inneholder den lisensierte tekno-
logien. Dersom gjeldende markedsandelsgrense overstiges på et berørt relevant market, får gruppeunntaket 
ikke anvendelse på avtalen for det relevante markedet. Dersom lisensavtalen for eksempel gjelder to separate 
produktmarkeder eller to separate geografiske markeder, kan gruppeunntaket få anvendelse for bare ett av 
markedene.

70. Når det gjelder teknologimarkeder, følger det av artikkel 3 nr. 3 i gruppeunntaket for teknologioverførings-
avtaler at lisensgiverens markedsandel skal beregnes på grunnlag av lisensgiverens og samtlige av hans 
lisenstakeres salg av produkter som inneholder den lisensierte teknologien, og beregningen skal gjøres for 
hvert enkelt relevant marked for seg(38). Når partene er konkurrenter på teknologimarkedet, skal salget av pro-
dukter som inneholder lisenstakerens egen teknologi, slås sammen med salget av produktene som inneholder 
den lisensierte teknologien. For nye teknologier som ennå ikke har skapt noe salg, fastsettes markedsandelen 
til null. Når salget starter, vil teknologien begynne å tilegne seg en markedsandel.

71. Når det gjelder produktmarkedene, skal lisenstakerens markedsandel beregnes på grunnlag av lisenstakerens 
salg av produkter som inneholder lisensgiverens teknologi og konkurrerende produkter, dvs. lisenstakerens 
samlede salg på det berørte produktmarkedet. Der lisensgiveren også er leverandør av produkter på det rele-
vante markedet, skal det også tas hensyn til lisensgiverens salg på det aktuelle produktmarkedet. Ved bereg-
ningen av markedsandeler på produktmarkeder skal andre lisenstakeres salg imidlertid ikke tas hensyn til ved 
beregningen av lisenstakers og/eller lisensgivers markedsandeler.

(37) Se nr. 29 ovenfor.
(38) Bakgrunnen for denne beregningsregelen forklares i nr. 23 ovenfor.
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72. Markedsandeler bør beregnes på grunnlag av salgsverdier når slike opplysninger foreligger. Slike opplysninger 
gir vanligvis et mer nøyaktig bilde av en teknologis styrke enn opplysninger om volum. Der opplysninger om 
verdi ikke foreligger, kan beregningene imidlertid foretas på grunnlag av annen pålitelig markedinformasjon, 
herunder opplysninger om salgsvolum.

73. Prinsippene som beskrives ovenfor, kan illustreres med følgende eksempler:

 Lisensiering mellom ikke-konkurrenter

 Eksempel 1

 Foretak A har spesialisert seg på utvikling av bioteknologiprodukter og -teknikker, og har utviklet det 
nye produktet Xeran. Foretaket er ikke en aktiv produsent av Xeran, ettersom det mangler både produk-
sjons- og distribusjonsutstyr. Foretak B er en av produsentene av konkurrerende produkter som produseres 
med allment tilgjengelig teknologi. I år 1 solgte foretak B produkter produsert med allment tilgjengelige 
teknologier til en verdi av 25 millioner euro. I år 2 tildeler foretak A lisens til foretak B for produksjon 
av Xeran. Det året selger foretak B produkter produsert med allment tilgjengelig teknologi til en verdi av  
15 millioner euro og Xeran til en verdi av 15 millioner euro. I år 3 og årene fremover produserer og selger 
foretak B bare Xeran, til en verdi av 40 millioner euro årlig. I år 2 tildeler foretak A også lisens til foretak 
C. Foretak C har tidligere ikke utøvd virksomhet på dette produktmarkedet. Foretak C produserer og selger 
bare Xeran, til en verdi av 10 millioner euro i år 2 og 15 millioner euro i år 3 og deretter. Det er fastslått at 
det samlede markedet for Xeran og Xerans alternativer der foretak B og C utøver virksomhet, har en verdi 
av 200 millioner euro per år.

 I år 2, det året lisensavtalen inngås, er foretak As markedsandel på teknologimarkedet 0 %, ettersom 
markedsandelen skal beregnes på grunnlag av det samlede salget av Xeran i det foregående året. I år 3 
er foretak As markedsandel på teknologimarkedet 12,5 %, beregnet ut fra verdien av Xeran produsert av 
foretak B og C i det foregående år 2. I år 4 og deretter er foretak As markedsandel på teknologimarkedet 
27,5 %, beregnet ut fra verdien av Xeran produsert av foretak B og C året før.

 I år 2 er foretak Bs markedsandel på produktmarkedet 12,5 %, beregnet ut fra foretak Bs salg til en verdi 
av 25 millioner euro i år 1. I år 3 er foretak Bs markedsandel 15 % ettersom foretakets salg har økt til en 
verdi av 30 millioner euro i år 2. I år 4 og deretter er foretak Bs markedsandel 20 % ettersom salget har en 
verdi av 40 millioner euro årlig. Foretak Cs markedsandel på produktmarkedet er 0 % i år 1 og 2, 5 % i år 
3, og deretter 7,5 %.

 Ettersom det gjelder lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter og de respektive markedsandelene til foretak 
A, B og C ligger under 30 % hvert år, omfattes avtalene av den trygge havnen som forordningen om  
teknologioverføringsavtaler utgjør.

 Eksempel 2

 Situasjonen er den samme som i eksempel 1, men nå utøver foretakene B og C virksomhet på forskjellige 
geografiske markeder. Det er fastslått at det samlede markedet for Xeran og alternativene til Xeran har en 
verdi av 100 millioner euro per år på hvert av de geografiske markedene.

 I dette tilfellet skal foretak As markedsandel på teknologimarkedet beregnes for hvert av de to geografiske 
markedene. På markedet der foretak B utøver virksomhet, avhenger foretak As markedsandel av foretak Bs 
salg av Xeran. Ettersom det samlede markedet i dette eksempelet antas å utgjøre en verdi av 100 millioner 
euro, dvs. halvparten av verdien på markedet i eksempel 1, er foretak As markedsandel 0 % i år 2, 15 % 
i år 3 og deretter 40 %. Foretak Bs markedsandel er 25 % i år 2, 30 % i år 3 og deretter 40 %. I år 2 og  
3 overstiger verken foretak As eller Bs markedsandel grensen på 30 %. Grensen overstiges imidlertid 
fra år 4, noe som i henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordningen om teknologioverføringsavtaler innebærer 
at lisensavtalen mellom foretak A og B etter år 6 ikke lenger omfattes av den trygge havnen, men skal 
vurderes fra sak til sak.

 På markedet der foretak C utøver virksomhet, avhenger foretak As markedsandel av foretak Cs salg av 
Xeran. Foretak As markedsandel på teknologimarkedet beregnet ut fra foretak Cs salg året før, er derfor  
0 % i år 2, 10 % i år 3 og deretter 15 %. Foretak Cs markedsandel på produktmarkedet er den samme: 0 % 
i år 2, 10 % i år 3 og deretter 15 %. Lisensavtalen mellom foretak A og C er derfor omfattet av den trygge 
havnen i hele perioden.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/16 4.10.2007

 Lisensiering mellom konkurrenter

 Eksempel 3

 Foretak A og B utøver virksomhet på samme relevante produktmarked og geografiske marked for et visst 
kjemisk produkt. Begge eier også et patent på forskjellige teknologier som anvendes for å produsere dette  
produktet. I år 1 inngår foretak A og B en avtale der de tildeler hverandre lisens på bruk av hverandres 
teknologier. I år 1 produserer foretak A og B bare med sine respektive teknologier, og foretak A selger 
produktet til en verdi av 15 millioner euro, mens foretak B selger produktet til en verdi av 20 millioner 
euro. Fra år 2 bruker begge både sin egen og det andre foretakets teknologi. Fra år 2 selger foretak A pro-
duktet produsert med foretakets egen teknologi til en verdi av 10 millioner euro, og produktet produsert 
med foretak Bs teknologi til en verdi av 10 millioner euro. Fra år 2 selger foretak B produktet produsert 
med egen teknologi til en verdi av 15 millioner euro, og produktet produsert med foretak As teknologi til 
en verdi av 10 millioner. Det er fastslått at det samlede markedet for produktet og dets alternativer utgjør 
en verdi av 100 millioner euro per år.

 For å vurdere lisensavtalen i henhold til gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler skal foretak As og Bs  
markedsandeler beregnes både på teknologimarkedet og på produktmarkedet. Foretak As markedsandel på  
teknologimarkedet avhenger av mengden av produktet produsert med foretak As teknologi som ble solgt 
året før, av både foretak A og B. I år 2 er foretak As markedsandel på teknologimarkedet derfor 15 %, 
beregnet ut fra foretakets egen produksjon og salg til en verdi av 15 millioner euro i år 1. Fra år 3 er foretak 
As markedsandel på teknologimarkedet 20 %, beregnet ut fra salg til en verdi av 20 millioner av produkter 
produsert med As teknologi, og produsert og solgt av foretakene A og B (10 millioner euro hver). Også 
foretak Bs markedsandel på teknologimarkedet er 20 % i år 2 og deretter 25 %.

 Foretak As og Bs markedsandeler på produktmarkedet avhenger av deres respektive salg av produktet året 
før, uavhengig av hvilken teknologi som er brukt. Foretak As markedsandel på produktmarkedet er 15 % i 
år 2 og deretter 20 %. Bs Foretak Bs markedsandel på produktmarkedet er 20 % i år 2 og deretter 25 %.

 Ettersom avtalen er inngått mellom konkurrenter, må deres samlede markedsandeler både på teknologi-
markedet og på produktmarkedet, ligge under markedsandelsgrensen på 20 % for at avtalen skal omfattes 
av den trygge havnen. Det er ikke tilfelle her. Deres samlede markedsandel på teknologimarkedet og 
produktmarkedet er 35 % i år 2 og deretter 45 %. Denne avtalen mellom konkurrenter skal derfor vurderes 
enkeltvis.

4. Særlig alvorlige konkurransebegrensninger i henhold til gruppeunntaket 

4.1. Generelle prinsipper

74. Artikkel 4 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler inneholder en liste over særlig alvorlige konkur-
ransebegrensninger. En begrensning anses som en særlig alvorlig konkurransebegrensning ut fra begrensnin-
gens art og erfaring som viser at slike begrensninger nesten alltid begrenser konkurransen. I samsvar med 
EF-domstolenes rettspraksis(39) kan en slik begrensning være en følge av et uttrykt formål for avtalen eller av 
omstendighetene i det enkelte tilfelle (jf. nr. 14 ovenfor).

75. Når en teknologioverføringsavtale inneholder en særlig alvorlig konkurransebegrensning, følger det av artikkel  
4 nr. 1 og 2 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler at avtalen som helhet faller utenfor gruppe- 
unntakets virkeområde. Ved anvendelsen av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler kan særlig  
alvorlige begrensninger ikke skilles fra resten av avtalen. EFTAs overvåkningsorgan anser dessuten at særlig 
alvorlige konkurransebegrensninger som vurderes enkeltvis, bare under særlige omstendigheter vil oppfylle de 
fire vilkårene i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 (jf. nr. 18 ovenfor).

76. I artikkel 4 i forordningen om teknologioverføringsavtaler sondres det mellom avtaler mellom konkurrende 
foretak og avtaler mellom ikke-konkurrerende foretak.

4.2.  Avtaler mellom konkurrerende foretak

77. Artikkel 4 nr. 1 inneholder en liste over særlig alvorlige begrensninger ved lisensiering mellom konkurrerende 
foretak. I henhold til artikkel 4 nr. 1 omfatter gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler ikke avtaler som 
direkte eller indirekte, alene eller kombinert med andre faktorer under partenes kontroll, har følgende formål:

a)  en begrensning av en parts adgang til å fastsette sine priser ved salg til tredjeparter,

b)  en begrensning av produksjonen, unntatt begrensninger av produksjonen av avtaleprodukter som pålegges 
lisenstakeren i en ikke-gjensidig avtale, eller som pålegges bare en av lisenstakerne i en gjensidig avtale, 

c)  en fordeling av markeder eller kunder, unntatt:

i)  en forpliktelse for lisenstakerne til å utnytte den lisensierte teknologien på bare ett eller flere tekniske 
anvendelsesområder eller ett eller flere produktmarkeder, 

(39) Se f.eks. rettspraksis som det vises til i fotnote 18.
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ii)  en forpliktelse for lisensgiveren og/eller lisenstakeren, i en ikke-gjensidig avtale, til ikke å utnytte den 
lisensierte teknologien på et eller flere tekniske anvendelsesområder, på et eller flere produktmarkeder 
eller på et eller flere eksklusive områder som er forbeholdt den annen part,

iii)  en forpliktelse for lisensgiveren til ikke å lisensiere teknologien til en annen lisenstaker på et bestemt 
område,

iv)  en begrensning, i en ikke-gjensidig avtale, av aktivt og/eller passivt salg drevet av lisenstakeren og/
eller lisensgiveren på det eksklusive området eller til den eksklusive kundegruppen som er forbeholdt 
den annen part,

v)  en begrensing, i en ikke-gjensidig avtale, av aktivt salg drevet av lisenstakeren på det eksklusive 
området eller til den eksklusive kundegruppen som lisensgiveren har tildelt en annen lisenstaker, 
forutsatt at sistnevnte ikke var et konkurrerende foretak for lisensgiveren på tidspunktet for inngåelsen 
av dets egen lisensavtale,

vi)  en forpliktelse for lisenstakeren til å produsere avtaleproduktene bare til eget bruk, forutsatt at ved-
kommende fritt kan drive aktivt og passivt salg av avtaleproduktene som reservedeler til sine egne 
produkter,

vii)  en forpliktelse for lisenstakeren, i en ikke-gjensidig avtale, til å produsere avtaleproduktene bare til 
en bestemt kunde, når lisensen ble gitt for å skape en alternativ forsyningskilde for denne kunden,

d)  en begrensning av lisenstakerens adgang til å utnytte sin egen teknologi eller en begrensning av noen av 
avtalepartenes adgang til å drive forskning og utvikling, med mindre en begrensning av sistnevnte art er 
nødvendig for å hindre at den lisensierte knowhow gjøres kjent for tredjemann.

78. For visse særlig alvorlige begrensninger sondrer gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler mellom 
gjensidige og ikke-gjensidige avtaler. Listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger er strengere for 
gjensidige avtaler enn for ikke-gjensidige avtaler mellom konkurrerende foretak. Gjensidige avtaler er kryss-
lisensavtaler der de lisensierte teknologiene er konkurrerende teknologier eller kan anvendes til å produsere 
konkurrerende produkter. En ikke-gjensidig avtale er en avtale der bare en av partene lisensierer sin teknologi 
til den annen part eller, som i tilfellet med krysslisensiering, der de lisensierte teknologiene ikke er konkur-
rerende teknologier og ikke kan anvendes til å produsere konkurrerende produkter. En avtale er ikke gjensidig 
bare fordi den inneholder en tilbakeføringsforpliktelse eller fordi lisenstakeren tildeler lisensgiveren lisens på 
egne forbedringer av den lisensierte teknologien. Dersom en ikke-gjensidig avtale på et senere tidspunkt blir en 
gjensidig avtale fordi de samme partene inngår enda en lisensavtale, kan det hende de må revidere den første 
lisensavtalen for å unngå at den inneholder en særlig alvorlig begrensning. Ved vurderingen av den konkrete 
saken vil EFTAs overvåkningsorgan ta hensyn til hvor lang tid som er gått mellom inngåelsen av den første og 
den andre lisensavtalen.

79. Den særlig alvorlige konkurransebegrensningen som omhandles i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), gjelder avtaler 
mellom konkurrenter som har til formål å inngå et prissamarbeid med hensyn til produkter som selges til 
tredjeparter, herunder produktene som inneholder den lisensierte teknologien. Prissamarbeid mellom konkur-
renter utgjør per definisjon en konkurransebegrensning. Prissamarbeid kan for eksempel ta form av en direkte 
avtale om en nøyaktig pris som skal kreves, eller om en prisliste med visse øvre grenser for tillatte rabatter. 
Det har ingen betydning om avtalen omhandler faste priser, minstepriser, høyeste priser eller anbefalte priser. 
Prissamarbeid kan også indirekte gjennomføres ved avskrekkende tiltak som skal hindre avvik fra et avtalt 
prisnivå, for eksempel ved at det fastsettes at royaltysatsen økes dersom produktprisene faller under et visst 
nivå. En forpliktelse for lisenstakeren til å betale et visst minstebeløp i royalties anses imidlertid ikke i seg selv 
som prissamarbeid.

80. Når royalties beregnes på grunnlag av det enkelte produktsalg, har royaltysatsens størrelse direkte innvirk-
ning på produktets marginalkostnader og dermed direkte innvirkning på produktprisene(40). Konkurrenter kan 
derfor anvende gjensidig lisensiering med gjensidige løpende royalties som et middel til å samordne priser 
på produktmarkeder nedstrøms(41). EFTAs overvåkningsorgan vil imidlertid anse gjensidige lisenser med 
gjensidige løpende royalties som ulovlig prissamarbeid bare dersom avtalen er fri for konkurransefremmende 
formål og derfor ikke utgjør en ekte lisensavtale. I slike tilfeller, der avtalen ikke skaper noen verdi og derfor 
ikke har noe kommersielt grunnlag, er avtalen å anse for pro-forma, og utgjør derfor et kartell.

81. De særlig alvorlige begrensningene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) omfatter også avtaler der royalties 
beregnes på grunnlag av alt produktsalg, uavhengig av om den lisensierte teknologien anvendes. Slike avtaler 
omfattes også av artikkel 4 nr. 1 bokstav d), som fastsetter at lisenstakerens adgang til å anvende sin egen 
teknologi ikke skal begrenses (se nr. 95 nedenfor). Slike avtaler begrenser som regel konkurransen ettersom 
avtalen høyner kostnadene ved anvendelsen av lisenstakerens egen konkurrerende teknologi og begrenser 
konkurransen som fantes før avtalen ble inngått(42). Dette gjelder både gjensidige og ikke-gjensidige avtaler. 
En avtale der royalties beregnes på grunnlag av alt produktsalg, kan imidlertid unntaksvis oppfylle vilkårene i 
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 i tilfeller der det på grunnlag av objektive faktorer kan fastslås at begrensningen 
er nødvendig for at konkurransefremmende lisensiering skal forekomme. Dette kan være tilfelle dersom det 
uten begrensningen ville vært umulig eller urimelig vanskelig å beregne og kontrollere hvor mye lisenstakeren 
skal betale i royalties, for eksempel fordi lisensgiverens teknologi ikke etterlater noe synlig spor på slutt- 
produktet og ingen alternative kontrollmetoder finnes.

(40) Se nr. 98 i retningslinjene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, som det vises til i fotnote 5.
(41) Dette er også tilfelle når en part tildeler lisens til den annen part og forplikter seg til å kjøpe en fysisk innsatsvare fra lisenstakeren. 

Innkjøpsprisen kan fungere på samme måte som royalties.
(42) Se sak 193/83, Windsurfing International, [1986] saml. 611, nr. 67.
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82. De særlig alvorlige konkurransebegrensningene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) gjelder gjensidige 
begrensninger av partenes produksjon. En produksjonsbegrensning er en begrensning av hvor mye en part 
får produsere og selge. Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) omfatter ikke produksjonsbegrensninger som pålegges 
lisenstakeren i en ikke-gjensidig avtale, eller produksjonsbegrensninger som pålegges en av lisenstakerne i 
en gjensidig avtale, forutsatt at produksjonsbegrensningen bare gjelder produkter som produseres med den 
lisensierte teknologien. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav b) er derfor gjensidige begrensninger av partenes 
produksjon og produksjonsbegrensninger for lisensgiveren med hensyn til dennes egen teknologi, særlig alvor-
lige begrensninger. Når konkurrenter inngår en avtale om gjensidige produksjonsbegrensninger, er avtalens 
formål og sannsynlige virkning å minske produksjonen på markedet. Det samme gjelder avtaler som svekker 
partenes insitament til å utvide produksjonen, for eksempel ved at de gjensidig forplikter seg til å betale den 
annen part ved overskridelse av et visst produksjonsnivå.

83. Grunnen til at ikke-gjensidige mengdebegrensninger behandles mer fordelaktig, er at en ensidig begrens-
ning ikke nødvendigvis fører til lavere produksjon på markedet, og at risikoen for at avtalen ikke er en reell 
lisensavtale er mindre når begrensningen ikke er gjensidig. Når en lisenstaker er villig til å godta en ensidig 
begrensning, er det sannsynlig at avtalen fører til en virkelig integrering av komplementære teknologier eller 
til effektivitetgevinster som fremmer integreringen av lisensgiverens mer avanserte teknologi med lisenstake-
rens produksjonsmidler. En produksjonsbegrensning for en av lisenstakerne i en gjensidig avtale gjenspeiler 
sannsynligvis at teknologien som lisensieres av en av partene, er av høyere verdi, noe som kan oppmuntre til 
konkurransefremmende lisensiering.

84. De særlig alvorlige konkurransebegrensningene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) gjelder fordeling av 
markeder og kunder. Avtaler der konkurrenter deler markeder og kunder seg imellom, har til formål å begrense 
konkurransen. Det foreligger en særlig alvorlig begrensning når konkurrenter i en gjensidig avtale forplikter 
seg til ikke å produsere i bestemte områder, ikke å selge aktivt og/eller passivt til bestemte områder, eller ikke 
å selge til bestemte kunder som er forbeholdt den annen part.

85. Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) får anvendelse uavhengig av om lisenstakeren fortsatt har rett til å anvende sin egen 
teknologi. Når lisenstakeren har skaffet seg utstyr for å anvende lisensgiverens teknologi for å produsere et 
visst produkt, kan det bli kostbart å opprettholde en egen produksjonslinje ved å benytte en annen teknologi 
for å betjene kunder som omfattes av begrensningene. Tatt i betraktning at begrensningen kan hindre konkur-
ransen, kan lisenstakerens insitament til å produsere med sin egen teknologi være svak. Det er dessuten svært 
usannsynlig at slike begrensninger er nødvendige for at konkurransefremmende lisensiering skal forekomme.

86. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) ii) foreligger det ikke en særlig alvorlig begrensning når lisensgiveren 
i en ikke-gjensidig avtale tildeler lisenstakeren en eksklusiv lisens på produksjon med den lisensierte teknolo-
gien innenfor et bestemt område, og dermed selv avstår fra å produsere avtaleproduktene i dette området eller 
levere avtaleproduktene fra det. Slike eksklusive lisenser omfattes av gruppeunntaket uavhengig av områdets 
størrelse. Dersom lisensen er verdensomspennende, innebærer det at den er eksklusiv at lisensgiveren avstår 
fra å komme inn på eller forbli på markedet. Gruppeunntaket får også anvendelse når lisensen er begrenset 
til ett eller flere tekniske anvendelsesområder eller ett eller flere produktmarkeder. Formålet med avtaler som 
omfattes av artikkel 4 nr. 1 bokstav c) ii), kan være å oppmuntre lisenstakeren til å investere i og utvikle den 
lisensierte teknologien. Avtalens formål er derfor ikke nødvendigvis å dele markeder.

87. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) iv) og av samme grunn får gruppeunntaket også anvendelse på ikke-
gjensidige avtaler der partene avtaler ikke å selge aktivt eller passivt(43) til et eksklusivt område eller til en 
eksklusiv kundegruppe som er forbeholdt den annen part.

88. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) iii) foreligger det heller ikke en særlig alvorlig begrensning dersom 
lisensgiveren utpeker lisenstakeren til å være eneste lisenstaker i et bestemt område, slik at tredjeparter ikke 
kan få lisens på å produsere på grunnlag av lisensgiverens teknologi i det aktuelle området. Når det gjelder 
slike enelisenser, får gruppeunntaket anvendelse uavhengig av om avtalen er gjensidig eller ikke, forutsatt at 
den ikke påvirker partenes adgang til fullt ut å utnytte sin egen teknologi i de respektive områder.

89. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) v) omfatter listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger ikke 
begrensninger av lisenstakerens aktive salg til det området eller den kundegruppen som lisensgiveren gjennom 
en ikke-gjensidig avtale har tildelt en annen lisenstaker, og slike begrensninger omfattes derfor av gruppe-
unntaket forutsatt at markedsandelsgrensen ikke overstiges. Dette forutsetter imidlertid at den beskyttede 
lisenstakeren ikke var en konkurrent til lisensgiveren da avtalen ble inngått. Slike begrensninger anses ikke 
som særlig alvorlige. Når lisensgiveren får rett til å beskytte en lisenstaker som ikke var på markedet før, mot 
aktivt salg fra lisenstakere som er konkurrenter til lisensgiveren og dermed allerede etablert på markedet, vil 
slike begrensninger sannsynligvis oppmuntre lisenstakeren til å utnytte den lisensierte teknologien mer effek-
tivt. Dersom lisenstakerne derimot selv blir enige om å ikke selge aktivt eller passivt til bestemte områder eller 
kundegrupper, anses avtalen som en kartellavtale mellom lisenstakerne. Ettersom slike avtaler ikke innebærer 
noen overføring av teknologi, omfattes de ikke av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler.

(43) En allmenn definisjon av aktivt og passivt salg gis i nr. 50 i retningslinjene om vertikale begrensninger, som det vises til i  
fotnote 36.
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90. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i) foreligger det ikke særlig alvorlige begrensninger når en avtale 
mellom konkurrenter begrenser lisensen til et eller flere produktmarkeder eller et eller flere tekniske anven-
delsesområder(44). Slike begrensninger omfattes av gruppeunntaket opp til en markedsandelsgrense på 20 % 
uavhengig av hvorvidt avtalen er gjensidig eller ikke. Anvendelsen av gruppeunntaket forutsetter imidlertid at 
begrensningene av anvendelsesområdet ikke går utenfor området for den lisensierte teknologien. Det forutset-
tes også at lisenstakernes rett til å anvende sin egen teknologi ikke begrenses (se artikkel 4 nr. 1 bokstav d)). 
Når lisenstakernes rett il å anvende egen teknologi begrenses, innebærer avtalen markedsdeling.

91. Gruppeunntaket får anvendelse uavhengig av om begrensningen av anvendelsesområdet er symmetrisk eller 
asymmetrisk. En asymmetrisk begrensning av anvendelsesområdet i en gjensidig lisensavtale innebærer at 
begge parter kan anvende de teknologiene som de selv har lisens på, bare innenfor forskjellige anvendelses-
områder. Så lenge det ikke foreligger begrensninger av partenes rett til å bruke sin egen teknologi, foreligger 
det ingen formodning om at avtalen fører til at partene lar være eller avstår fra å gå inn på et eller flere områder 
som omfattes av den annen parts lisens. Selv om lisenstakerene har skaffet seg utstyr for å anvende den lisen-
sierte teknologien på lisensområdet, påvirkes ikke nødvendigvis midler som anvendes til produksjon som ikke 
omfattes av lisensen. Det er i denne forbindelse viktig at begrensningen gjelder avgrensede produktmarkeder 
eller anvendelsesområder, og ikke kunder, fordelt etter område eller gruppe, som kjøper produkter som tilhører 
samme produktmarked eller tekniske anvendelsesområde. Risikoen for markedsdeling anses som betydelig 
høyere i det sistenevnte tilfellet (se nr. 85 ovenfor). Begrensninger av anvendelsesområde kan dessuten være 
nødvendige for å oppmuntre til konkurransefremmende lisensiering (se nr. 182 nedenfor).

92. Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) vi) omfatter et ytterligere unntak, begrensning til produksjon til eget bruk, det vil si 
et krav om at lisenstakeren skal produsere produkter som inneholder den lisensierte teknologien bare til eget 
bruk. Der avtaleproduktet er en komponent, kan lisenstakeren være forpliktet til å produsere denne komponen-
ten bare for bruk i sine egne produkter, og til ikke å selge komponentene til andre produsenter. Lisenstakeren 
skal imidlertid kunne selge komponentene som reservedeler til sine egne produkter, og skal derfor ha adgang 
til å levere til tredjeparter, som utfører service på disse produktene etter salget. Slike begrensninger til produk-
sjon til eget bruk kan være nødvendige for å oppmuntre til spredning av teknologi, særlig mellom konkurrenter, 
og omfattes av gruppeunntaket. Slike begrensninger behandles også i avsnitt IV.2.5 nedenfor.

93. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) vii) foreligger det ikke en særlig alvorlig konkurransebegrensning når 
lisenstakeren ved en ikke-gjensidig avtale er forpliktet til å produsere avtaleproduktene bare for en bestemt 
kunde for å skape en alternativ forsyningskilde for den kunden. For at artikkel 4 nr. 1 bokstav c) vii) skal få 
anvendelse, er det dermed et vilkår at lisensen er begrenset til å skape en alternativ forsyningskilde for den 
kunden. Det er imidlertid ikke et vilkår at bare én slik lisens tildeles. Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) vii) omfatter 
også situasjoner der mer enn ett foretak tildeles lisens på å levere til samme kunde. Risikoen for at slike avtaler 
skal føre til markedsdeling er liten dersom lisensen tildeles bare med sikte på levering til en bestemt kunde. 
Særlig kan det under slike omstendigheter ikke antas at avtalen vil føre til at lisenstakeren slutter å utnytte sin 
egen teknologi.

94. Den særlig alvorlige konkurransebegrensningen omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) omfatter først og fremst 
begrensninger av en parts adgang til å drive forskning og utvikling. Begge parter skal fritt kunne drive selv-
stendig forskning og utvikling. Denne regelen gjelder uavhengig av om begrensningen berører et område som 
omfattes av lisensen, eller andre områder. At partene avtaler å stille framtidige forbedringer av sine respektive 
teknologier til rådighet for hverandre, utgjør ikke alene en begrensning av selvstendig forskning og utvikling. 
Slike avtalers virkning på konkurransen skal vurderes ut fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Artikkel 4 
nr. 1 bokstav d) omfatter heller ikke begrensninger av en parts rett til å drive forskning og utvikling sammen 
med tredjeparter, der en slik begrensning er nødvendig for å hindre at lisensgivers knowhow gjøres kjent. For 
at begrensningene skal omfattes av unntaket, må de være nødvendige og rimelige for å sikre at lisensgivers 
knowhow ikke gjøres kjent for tredjeparter. Dersom det i avtalen for eksempel utpekes visse ansatte hos 
lisenstakeren til å få opplæring i og ansvar for å bruke den lisensierte knowhow, kan det være tilstrekkelig å 
forplikte lisenstakeren til ikke å la disse ansatte delta i forskning og utvikling sammen med tredjeparter. Andre 
sikkerhetstiltak kan være like egnet.

95. I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) skal lisenstakeren også ha ubegrenset rett til å bruke sin egen konkur-
rerende teknologi, forutsatt at lisenstakeren ikke anvender teknologien som lisensieres av lisensgiveren. Når 
det gjelder lisenstakerens egen teknologi, skal det ikke pålegges begrensninger med hensyn til produksjons-
sted eller salgssted, produksjonsmengde, salgsvolum eller salgspris. Lisenstakeren skal heller ikke pålegges å 
betale royalties for produkter produsert med egen teknologi (jf. nr. 81 ovenfor). Lisenstakeren skal dessuten 
ikke hindres i å tildele lisens på sin egen teknologi til tredjeparter. Når lisenstakerens rett til å bruke egen tek-
nologi eller drive forskning og utvikling begrenses, blir lisenstakerens teknologi mindre konkurransedyktig. 
Følgen av dette er svekket konkurranse på eksisterende produkt- og teknologimarkeder, og svekket drivkraft 
for lisenstakeren til å investere i utvikling og forbedring av sin egen teknologi.

(44) Begrensninger av anvendelsesområde behandles nærmere i avsnitt IV.2.4 nedenfor.
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4.3.  Avtaler mellom ikke-konkurrerende foretak

96. Artikkel 4 nr. 2 inneholder en liste over særlig alvorlige begrensninger ved lisensiering mellom ikke- 
konkurrerende foretak. I henhold til denne bestemmelsen omfatter gruppeunntaket for teknologioverførings-
avtaler ikke avtaler som direkte eller indirekte, alene eller kombinert med andre faktorer under partenes 
kontroll, har følgende formål:

a)  en begrensning av en parts adgang til å bestemme sine priser ved salg av produkter til tredjeparter, uten at 
det berører adgangen til å fastsette høyeste pris eller rettledende salgspris, forutsatt at de ikke som følge 
av påtrykk eller tilskyndelse fra en av partene får karakter av faste priser eller minstepriser, 

b)  en begrensning av det område der, eller av den kundegruppe til hvilken, lisenstaker kan drive passivt salg 
av produktene omfattet av avtalen, unntatt:

i)  en begrensning av passivt salg på et eksklusivt område eller til en eksklusiv kundegruppe som er 
forbeholdt lisensgiveren, 

ii)  en begrensning av passivt salg på et eksklusivt område eller til en eksklusiv kundegruppe som lisens-
giveren har tildelt en annen lisenstaker, i de første to årene som denne lisenstakeren driver salg av 
produktene omfattet av avtalen på dette området eller til denne kundegruppen, 

iii)  en forpliktelse til å produsere produktene omfattet av avtalen bare til eget bruk, forutsatt at lisens-
takeren fritt kan drive aktivt eller passivt salg av produktene omfattet av avtalen som reservedeler til 
sine egne produkter, 

iv)  en forpliktelse til å produsere produktene omfattet av avtalen bare til en bestemt kunde, når lisensen 
ble gitt for å skape en alternativ forsyningskilde for denne kunden, 

v)  en begrensning av salg til sluttbrukere fra en lisenstaker som utøver virksomhet i grossistleddet; 

vi)  en begrensning av salg til ikke-godkjente forhandlere for medlemmene i et selektivt distribusjons-
system,

c)  en begrensning av aktivt eller passivt salg til sluttbrukere som pålegges en lisenstaker som er medlem av 
et selektivt distribusjonssystem og utøver virksomhet i detaljistleddet, uten at dette berører muligheten til 
å forby et medlem av systemet å utøve virksomhet fra et ikke-godkjent etableringssted.

97. Den særlig alvorlige konkurransebegrensningen som omhandles i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) gjelder pris- 
samarbeid ved salg av produkter til tredjeparter. Mer nøyaktig omfatter denne bestemmelsen begrensninger 
som har til direkte eller indirekte formål å fastsette en fast eller laveste salgspris eller et fast eller laveste 
prisnivå som lisensgiveren eller lisenstakeren skal ta hensyn til ved salg av produkter til tredjeparter. Når det 
gjelder avtaler som direkte fastsetter salgsprisen, er begrensningen åpenbar. Prissamarbeid kan imidlertid også 
skje ved indirekte metoder. Eksempler på dette er avtaler som fastsetter margin, avtaler som fastsetter høyeste 
tillatte rabatter, avtaler som binder salgsprisen til konkurrenters salgspriser, trusler, skremsler, advarsler, sank-
sjoner eller oppsigelse av avtalen dersom et visst prisnivå ikke overholdes. Direkte eller indirekte metoder for 
å oppnå prissamarbeid kan gjøres mer effektive dersom de kombineres med tiltak for å påvise prisnedsettelse, 
for eksempel ved å innføre et prisovervåkingssystem eller forplikte lisenstakerne til å melde fra om avvik fra 
fastsatte priser. Direkte eller indirekte prissamarbeid kan også gjøres mer effektivt dersom det kombineres med 
tiltak som svekker lisenstakerens insitament til å senke sin salgspris, for eksempel ved at lisensgiveren påleg-
ger lisenstakeren å anvende en bestevilkårsklausul for en kunde, dvs. en forpliktelse til å gi en kunde minst 
like gunstige vilkår som en annen kunde har fått. Samme metoder kan brukes for å få høyeste eller anbefalte 
priser til å fungere som faste salgspriser eller minstesalgspriser. Det forhold at lisensgiveren gir lisenstakeren 
en liste over anbefalte priser eller fastsetter en høyeste pris, anses imidlertid ikke i seg selv å føre til ulovlig 
samarbeid om salgspriser eller minstesalgspriser.

98. Som særlig alvorlige konkurransebegrensninger anses i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) avtaler eller 
samordnet opptreden som har til direkte eller indirekte formål å begrense lisenstakernes passive salg av 
produkter som inneholder den lisensierte teknologien(45). En begrensning av lisenstakerens passive salg kan 
være en følge av en direkte forpliktelse, for eksempel en forpliktelse til ikke å selge til bestemte kunder eller 
til kunder i bestemte områder, eller en forpliktelse til å overføre ordre fra disse kundene til andre lisenstakere. 
Begrensningen kan også være en følge av indirekte tiltak med sikte på å få lisenstakeren til å avstå fra slike 
salg, for eksempel økonomisk insitament og innføring av et overvåkningssystem for å kontrollere hvor de 
lisensierte produktene faktisk havner. Mengdebegrensninger kan brukes som et indirekte middel til å begrense 
passivt salg. EFTAs overvåkningsorgan vil ikke på forhånd anta at mengdebegrensninger i seg selv tjener dette 
formålet. Det vil imidlertid fortone seg annerledes dersom mengdebegrensninger anvendes for å gjennomføre 
en underliggende avtale om markedsdeling. Tegn som tyder på dette kan være at mengder tilpasses over tid slik 
at de dekker bare lokal etterspørsel, kombinasjonen av mengdebegrensninger og forpliktelsen til å selge en viss 
minstemengde i området, at kravet om betaling av et visst minstebeløp i royalties knyttes til salg i området, at 
royaltysatsene differensieres avhengig av produktenes bestemmelsessted, og at det føres kontroll med bestem-
melsesstedet for de enkelte lisenstakernes salg av produkter. Den generelle særlig alvorlige begrensningen av 
lisenstakeres passive salg omfattes av en rekke unntak som behandles nedenfor.

(45) Denne særlig alvorlige begrensningen gjelder i forbindelse med lisensavtaler om handel innenfor det territorium som omfattes av 
EØS-avtalen. Med hensyn til avtaler om eksport til stater utenfor EØS-området eller import/gjenimport fra stater utenfor EØS-
området, se f.eks. sak C-306/96, Javico, [1998] saml. I-1983, om import/gjenimport fra stater utenfor Fellesskapet.
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99. Artikkel 4 nr. 2 bokstav b) omfatter ikke salgsbegrensninger som pålegges lisensgiveren. Alle salgsbegrensnin-
ger for lisensgiveren omfattes av gruppeunntaket forutsatt at markedsandelsgrensen på 30 % ikke overstiges. 
Det samme gjelder for alle begrensninger av lisenstakerens aktive salg, med unntak for bestemmelsene om 
aktivt salg i nr. 105 og 106 nedenfor. Gruppeunntaket for begrensninger av aktivt salg bygger på en formod-
ning om at slike begrensninger fremmer investeringer, konkurranse med andre midler enn pris, og forbedringer 
i kvaliteten på de tjenestene lisenstakerne yter ved å løse problemer med gratispassasjerer og forsinkelser. 
Ved begrensninger av aktivt salg mellom lisenstakeres områder eller kundegrupper er det ikke et vilkår at 
den beskyttede lisenstakeren er tildelt et eksklusivt område eller en eksklusiv kundegruppe. Gruppeunntaket 
forfatter også begrensninger av aktivt salg dersom mer enn en lisenstaker har fått tildelt et visst område eller 
en kundegruppe. Det er mer sannsynlig at en lisenstaker investerer i effektivitetsforbedringer dersom han får 
garanti for at bare et begrenset antall lisenstakere innenfor området, og ingen lisenstakere utenfor området, vil 
konkurrere gjennom aktivt salg.

100. Begrensninger av lisenstakeres aktive og passive salg til et eksklusivt område eller en eksklusiv kundegruppe 
som er forbeholdt lisensgiveren, utgjør ikke en særlig alvorlig konkurransebegrensning (jf. artikkel 4 nr. 2 
bokstav b) i)). De omfattes i stedet av gruppeunntaket. Opp til markedsandelsgrensen forutsettes det at slike 
begrensninger, til tross for at de begrenser konkurransen, bidrar til konkurransefremmende spredning av tekno-
logi og integrering av slik teknologi i lisenstakerens produksjonsmidler. For at et område eller en kundegruppe 
skal være forbeholdt lisensgiveren, kreves det ikke at lisensgiveren faktisk produserer med den lisensierte 
teknologien i det aktuelle området eller for den aktuelle kundegruppen. Et område eller en kundegruppe kan 
også være forbeholdt lisensgiveren med sikte på senere utnyttelse.

101. Begrensninger av lisenstakeres passive salg til et eksklusivt område eller en eksklusiv kundegruppe som er 
tildelt en annen lisenstaker, omfattes av gruppeunntaket i to år regnet fra den dag den beskyttede lisenstakeren 
første gang markedsfører produktene som inneholder den lisensierte teknologien, innenfor sitt eksklusive 
område eller overfor sin eksklusive kundegruppe (jf. artikkel 4 nr. 2 bokstav b) ii)). Lisenstakere må ofte 
gjøre betydelige investeringer i produksjonsmidler og salgsfremmende virksomhet for å opparbeide og videre- 
utvikle et nytt område. Det er derfor sannsynlig at den nye lisenstakeren står overfor en betydelig risiko, særlig 
ettersom kostnadene til salgsfremmende virksomhet og investering i utstyr som kreves for å produsere med 
en bestemt teknologi, ofte er irreversible, noe som innebærer at de ikke kan inndekkes dersom lisenstakeren 
forlater markedet. Under slike omstendigheter vil lisenstakere ofte være lite tilbøyelige til å inngå lisensavtalen 
uten beskyttelse mot andre lisenstakeres (aktive og) passive salg til sitt område i en viss tid. Begrensninger 
av en lisenstakers passive salg til en annen lisenstakers eksklusive område omfattes derfor i mange tilfeller 
ikke av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 i et tidsrom på inntil to år fra den dag produktet som inneholder den 
lisensierte teknologien, ble markedsført første gang innenfor den aktuelle lisenstakerens eksklusive område. 
Når slike begrensninger i enkelte tilfeller omfattes av artikkel 53 nr. 1, omfattes de også av gruppeunntaket. 
Når denne toårsperioden utløper, utgjør begrensninger av passivt salg mellom lisenstakere særlig alvorlige 
begrensninger. Slike begrensninger omfattes som regel av artikkel 53 nr. 1, og det er usannsynlig at de opp-
fyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Det er særlig usannsynlig at begrensninger av passivt salg er nødvendige 
for å oppnå effektivitetsgevinster(46).

102. I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iii) omfatter gruppeunntaket også en begrensning som forplikter 
lisenstakeren til å produsere produktene som inneholder den lisensierte teknologien bare til eget bruk. Dersom 
avtaleproduktet er en komponent, kan lisenstakeren dermed pålegges å anvende produktet bare til inkorpo-
rering i sine egne produkter og til ikke å selge produktet til andre produsenter. Lisenstakeren skal imidlertid 
kunne selge produktene aktivt og passivt som reservedeler til sine egne produkter, og skal derfor ha adgang til 
å levere til tredjeparter, som utfører service på disse produktene etter salget. Begrensninger til produksjon til 
eget bruk behandles nærmere i avsnitt IV.2.5 nedenfor.

103. På samme måte som ved avtaler mellom konkurrerende foretak (jf. nr. 93 ovenfor), omfatter gruppeunntaket 
også avtaler der lisenstakeren pålegges å produsere avtaleproduktene bare for en bestemt kunde for å gi  
kunden en alternativ forsyningskilde (jf. artikkel 4 nr. 2 bokstav b) iv)). Ved avtaler mellom ikke-konkurre-
rende foretak er det ikke sannsynlig at slike begrensninger omfattes av artikkel 53 nr. 1.

104. I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) v) omfatter gruppeunntaket også en forpliktelse for lisenstakeren til ikke 
å selge til sluttbrukere, men bare til detaljister. En slik forpliktelse gir lisensgiveren rett til å tildele lisenstake-
ren en distribusjonsfunksjon på grossistnivå, og omfattes vanligvis ikke av artikkel 53 nr. 1(47).

105. I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav b) vi) omfatter gruppeunntaket også en begrensning på lisenstakeren til 
ikke å selge til ikke-godkjente distributører. Dette unntaket gir lisensgiveren rett til å pålegge lisenstakerne en 
forpliktelse til å delta i et selektivt distribusjonssystem. I slike tilfeller skal imidlertid lisenstakerne i henhold til 
artikkel 4 nr. 2 bokstav c) ha rett til å selge både aktivt og passivt til sluttbrukere, uten at det berører muligheten 
til å begrense lisenstakeren til å utøve virksomhet på grossistnivå, som beskrevet i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) 
v) (jf. nummeret ovenfor).

(46) Se nr. 77 i dom avsagt i Nungesser-saken, som det vises til i fotnote 16.
(47) Se sak 26/76, Metro (I), [1977] saml. 1875.
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106. Som nevnt i nr. 39 ovenfor omfatter gruppeunntaket lisensavtaler der lisensgiveren pålegger forpliktelser som 
lisenstakeren skal eller kan pålegge sine kjøpere, herunder distributører. Disse forpliktelsene skal imidlertid 
være i samsvar med konkurransereglene for forsyningsavtaler og distribusjonsavtaler. Ettersom gruppeunn-
taket for teknologioverføringsavtaler bare omfatter avtaler mellom to parter, omfatter dette gruppeunntaket 
ikke avtaler inngått mellom lisenstakeren og dennes kjøpere om oppfyllelse av slike forpliktelser. Slike avta-
ler omfattes av gruppeunntak bare når de er i samsvar gruppeunntaket for vertikale avtaler (jf. avsnitt 2.5.2  
ovenfor).

5. Begrensninger som ikke omfattes av unntaket

107. I artikkel 5 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler angis fire typer begrensninger som ikke  
omfattes av gruppeunntaket, og som derfor krever en individuell vurdering av deres konkurransebegrensende og  
konkurransefremmende virkninger. Det følger av artikkel 5 at selv om en lisensavtale inneholder en eller 
flere av begrensningene som angis i disse bestemmelsene, er det ikke til hinder for at gruppeunntaket kan 
få anvendelse på resten av avtalen. Det er bare den aktuelle individuelle begrensningen som ikke omfattes 
av gruppeunntaket, og som derfor krever en individuell vurdering. Prinsippet om mulighet for utskillelse får 
derfor anvendelse på begrensningene nevnt i artikkel 5.

108. Artikkel 5 nr. 1 fastsetter at gruppeunntaket ikke får anvendelse på følgende tre forpliktelser:

a) en direkte eller indirekte forpliktelse for lisenstakeren til å gi lisensgiveren eller tredjemann utpekt av 
lisensgiveren en eksklusiv lisens på lisenstakerens egne selvstendige forbedringer av den lisensierte  
teknologien, eller på egne nye anvendelser av den,

b) en direkte eller indirekte forpliktelse for lisenstakeren til, helt eller delvis, å overdra til lisensgiveren 
eller tredjemann utpekt av lisensgiveren rettighetene til egne selvstendige forbedringer av den lisensierte  
teknologien, eller til egne nye anvendelser av den,

c) en direkte eller indirekte forpliktelse for lisenstakeren til ikke å bestride gyldigheten av immaterial- 
rettigheter som lisensgiveren har på det felles marked. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler 
gir imidlertid lisensgiveren adgang til å si opp lisensavtalen dersom lisenstakeren bestrider gyldigheten 
av den lisensierte teknologien.

 Formålet med artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b) og c) er å unngå at gruppeunntaket forfatter avtaler som kan svekke 
lisenstakernes insitament til nyskaping.

109. Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og artikkel 5 nr. 1 bokstav b) omhandler eksklusive tilbakeføringsforpliktelser eller 
overdragelse til lisensgiveren av selvstendige forbedringer av den lisensierte teknologien. En forbedring er 
selvstendig dersom den kan utnyttes uten at den lisensierte teknologien krenkes. En forpliktelse til å tildele 
lisensgiveren en eksklusiv lisens på selvstendige forbedringer av den lisensierte teknologien, eller til å over-
dra rettighetene til slike forbedringer til lisensgiveren, vil sannsynligvis svekke lisenstakerens insitament til 
nyskaping, ettersom den hindrer lisenstakeren i å utnytte sine forbedringer blant annet gjennom lisensavtaler 
med tredjeparter. Dette er tilfelle både når den selvstendige forbedringen gjelder samme anvendelse som den 
lisensierte teknologien, og når lisenstakeren utvikler nye anvendelser av den lisensierte teknologien. I henhold 
til artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) omfattes slike forpliktelser ikke av gruppeunntaket. Gruppeunntaket om-
fatter imidlertid ikke-eksklusive tilbakeføringsforpliktelser i forbindelse med selvstendige forbedringer. Dette 
gjelder også når tilbakeføringsforpliktelsen er ensidig, det vil si bare pålagt lisenstakeren, og når avtalen gir 
lisensgiveren rett til å gi selvstendige forbedringer videre til andre lisenstakere. En ikke-gjensidig tilbake-
føringsforpliktelse kan fremme nyskaping og spredning av ny teknologi ettersom den gir lisensgiveren adgang 
til fritt å bestemme om og i hvilket omfang denne ønsker å gi sine egne forbedringer videre til sine lisenstakere. 
En klausul om å gi forbedringer videre kan også fremme spredning av teknologi, ettersom hver lisenstaker når 
avtalen inngås vet at alle lisenstakere vil være likestilt med hensyn til den teknologien han produserer med. 
Eksklusive tilbakeføringsforpliktelser og forpliktelser til å overdra forbedringer som ikke er selvstendige, er 
ikke konkurransebegrensende i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 ettersom slike forbedringer ikke kan 
utnyttes av lisenstakeren uten lisensgiverens samtykke.

110. Anvendelsen av artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) berøres ikke av om lisensgiveren betaler vederlag for forbed-
ringen eller for en eksklusiv lisens. Om slike vederlag betales og eventuelt hvor store de er, kan imidlertid 
være en relevant faktor i forbindelse med en individuell vurdering i henhold til artikkel 53. Når tilbakeførings-
forpliktelser pålegges mot vederlag, er det mindre sannsynlig at forpliktelsen svekker lisenstakerens insitament 
til nyskaping. Ved vurderingen av eksklusive tilbakeføringsforpliktelser som ikke omfattes av gruppeunntaket, 
er lisensgiverens stilling på teknologimarkedet også en relevant faktor. Jo sterkere markedsstilling lisensgive-
ren har, desto mer sannsynlig er det at eksklusive tilbakeføringsforpliktelser vil ha konkurransebegrensende 
virkninger på nyskapingen. Jo sterkere stilling lisensgiverens teknologi har, desto mer sannsynlig er det at 
lisenstakeren vil være en viktig kilde til nyskaping og framtidig konkurranse. Tilbakeføringsforpliktelser 
kan også få store negative virkninger dersom det finnes parallelle nett av lisensavtaler som inneholder slike 
forpliktelser. Når den tilgjengelige teknologien kontrolleres av et begrenset antall lisensgivere som pålegger 
lisenstakere eksklusive tilbakeføringsforpliktelser, er risikoen for konkurransebegrensende virkninger større 
enn når det finnes flere teknologier og bare noen av dem lisensieres på eksklusive tilbakeføringsvilkår.
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111. Risikoen for negative virkninger for nyskapingen er større ved gjensidig lisensiering mellom konkurrenter 
der en tilbakeføringsforpliktelse for begge parter kombineres med en forpliktelse for begge parter til å dele 
forbedringer av egen teknologi med den annen part. Deling av alle forbedringer mellom konkurrenter kan 
hindre begge konkurrentene i å få et konkurransemessig overtak (se også nr. 208 nedenfor). Det er imidlertid 
ikke sannsynlig at partene hindres i å få et konkurransemessig overtak på hverandre dersom lisensens formål 
er å gi dem adgang til å utvikle sine respektive teknologier, og dersom lisensen ikke fører til at de anvender 
samme teknologigrunnlag for utformingen av sine produkter. Dette er tilfelle når lisensens formål er å skape 
designfrihet, og ikke å forbedre lisenstakerens teknologigrunnlag.

112. Den utelukkede begrensningen som angis i artikkel 5 nr. 1 bokstav c), gjelder klausuler om ikke å bestride 
immaterialrettigheter, det vil si forpliktelser til ikke å bestride gyldigheten av lisensgiverens immaterial- 
rettigheter. Begrunnelsen for å utelukke slike klausuler fra gruppeunntakets virkeområde er at det vanligvis 
er lisenstakerne som har de beste forutsetningene for å avgjøre om en immaterialrettighet er ugyldig. For å 
hindre konkurransevridning og i samsvar med prinsippene som ligger til grunn for beskyttelsen av immaterial-
rettigheter, bør ugyldige immaterialrettigheter oppheves. Ugyldige immaterialrettigheter hindrer nyskaping i 
stedet for å fremme den. Det er sannsynlig at artikkel 53 nr. 1 får anvendelse på klausuler om ikke å bestride 
immaterialrettigheter dersom den lisensierte teknologien er verdifull og derfor svekker konkurranseevnen til 
foretak som hindres i å bruke den eller bare kan bruke den mot betaling av royalties(48). I slike tilfeller er 
det usannsynlig at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er oppfylt(49). EFTAs overvåkningsorgan stiller seg imidlertid 
positivt til klausuler om ikke å bestride immaterialrettigheter til knowhow, ettersom det sannsynligvis er umu-
lig eller svært vanskelig å kreve tilbake lisensiert knowhow når den først er gjort kjent. I slike tilfeller vil en 
forpliktelse for lisenstakeren til ikke å bestride den lisensierte knowhow fremme spredning av en ny teknologi, 
særlig ved at svakere lisensgivere kan tildele sterkere lisenstakere lisens uten risiko for at rettighetene bestrides 
når lisenstakeren har tilegnet seg den lisensierte knowhow.

113. I henhold til gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler har lisensgiveren adgang til å si opp lisens-
avtalen dersom rettighetene til den lisensierte teknologien bestrides. Lisensgiveren er derfor ikke tvunget til 
å fortsette å handle med en lisenstaker som bestrider lisensavtalens hovedgjenstand, noe som innebærer at en 
lisenstaker som fortsetter å anvende den omstridte teknologien etter at avtalen er oppsagt, gjør det på egen 
risiko. Artikkel 5 nr. 1 bokstav c) sikrer imidlertid at gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler ikke 
omfatter avtaleforpliktelser som pålegger lisenstakeren å ikke bestride den lisensierte teknologien, noe som 
ville gi lisensgiveren adgang til å saksøke lisenstakeren for kontraktsbrudd og dermed ville kunne avskrekke 
lisenstakeren ytterligere fra å bestride gyldigheten av lisensgiverens teknologi. Bestemmelsen sikrer dermed 
at lisenstakeren likestilles med tredjeparter.

114. I henhold til artikkel 5 nr. 2 får gruppeunntaket, ved avtaler mellom ikke-konkurrenter, ikke anvendelse på 
direkte eller indirekte forpliktelser som begrenser lisenstakerens adgang til å utnytte sin egen teknologi, eller 
begrenser avtalepartenes adgang til å drive forskning og utvikling, med mindre den sistnevnte begrensningen 
er nødvendig for å hindre avsløring av den lisensierte knowhow til tredjemann. Innholdet i dette vilkåret tilsva-
rer det som framkommer av artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger 
i avtaler mellom konkurrenter, som behandles i nr. 94 og 95 ovenfor. Ved avtaler mellom ikke-konkurrenter 
kan det imidlertid ikke hevdes at slike begrensninger vanligvis har negativ virkning på konkurransen eller at 
vilkårene i artikkel 53 nr. 3 vanligvis ikke er oppfylt(50). En individuell vurdering er nødvendig.

115. Ved avtaler mellom ikke-konkurrenter er lisenstakeren vanligvis ikke eier av en konkurrerende teknologi. I 
noen tilfeller kan imidlertid partene anses som ikke-konkurrenter med hensyn til gruppeunntaket, selv om 
lisenstakeren eier en konkurrerende teknologi. Dette er tilfelle når lisenstakeren eier en teknologi, men ikke 
tildeler lisens på den, og lisensgiveren ikke er en faktisk eller potensiell leverandør på produktmarkedet. Med 
hensyn til gruppeunntaket er partene under slike omstendigheter verken konkurrenter på teknologimarkedet 
eller konkurrenter på produktmarkedet(51). I slike tilfeller er det viktig å sikre at lisenstakerens adgang til å 
utnytte og videreutvikle sin egen teknologi, ikke begrenses. Denne teknologien utgjør en kilde til konkurranse 
på markedet, og bør bevares. I en slik situasjon anses begrensninger av lisenstakerens anvendelse av sin egen 
teknologi eller av forskning og utvikling vanligvis å være konkurransebegrensende og ikke å oppfylle vilkå-
rene i artikkel 53 nr. 3. En forpliktelse for lisenstakeren til å betale royalties ikke bare på grunnlag av produkter 
lisenstakeren produserer med den lisensierte teknologien, men også på grunnlag av produkter lisenstakeren 
produserer med sin egen teknologi, vil vanligvis begrense lisenstakerens adgang til å utnytte sin egen tekno-
logi, og vil derfor være utelukket fra gruppeunntakets virkeområde.

116. I tilfeller der lisenstakeren ikke eier en konkurrerende teknologi eller ikke allerede utvikler en slik teknologi, 
kan en begrensning av partenes adgang til å drive selvstendig forskning og utvikling være konkurransebegren-
sende dersom bare noen få teknologier er tilgjengelige. I slike tilfeller kan partene være en viktig (potensiell) 
kilde til nyskaping på markedet. Dette gjelder særlig når partene har de nødvendige midler og kunnskaper til å 
drive videre forskning og utvikling. I slike tilfeller er det usannsynlig at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er oppfylt. 
I andre tilfeller, der flere teknologier er tilgjengelige og partene ikke besitter særlige midler eller kunnskap, 
er det sannsynlig at begrensningen av forskning og utvikling enten ikke omfattes av artikkel 53 nr. 1 fordi 

(48) Dersom den lisensierte teknologien er foreldet, oppstår det ingen konkurransebegrensning. Se sak 65/86, Bayer mot Süllhofer, 
[1988] saml. 5249.

(49) Med hensyn til klausuler om ikke å bestride immaterialrettigheter i forbindelse med forliksavtaler, vises det til nr. 209 nedenfor.
(50) Se nr. 14 ovenfor.
(51) Se nr. 66 og 67 ovenfor.
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det ikke foreligger noen merkbar begrensende virkning, eller at den oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3. 
Begrensningen kan fremme spredningen av ny teknologi ved at lisensgiveren sikres at lisensen ikke fører til at 
det oppstår en ny konkurrent, og ved at lisenstakeren oppmuntres til å fokusere på utnyttelsen og utviklingen av 
den lisensierte teknologien. Artikkel 53 nr. 1 får dessuten anvendelse bare når avtalen svekker lisenstakerens 
insitament til å forbedre og utnytte sin egen teknologi. Dette vil for eksempel ikke være sannsynlig dersom 
lisensgiveren har rett til å si opp lisensavtalen når lisenstakeren begynner å produsere på grunnlag av sin egen 
konkurrerende teknologi. En slik rettighet svekker ikke lisenstakerens insitament til nyskaping, ettersom avta-
len bare kan sies opp når en konkurransedyktig teknologi er utviklet og produkter som er produsert med den, 
er klare til å markedsføres.

6. Tilbakekalling og unntak fra anvendelse av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler

6.1. Framgangsmåte for tilbakekalling

117. EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statenes konkurransemyndigheter kan i henhold til artikkel 6 i grup-
peunntaket for teknologioverføringsavtaler trekke tilbake fordelen av gruppeunntaket for enkelte avtaler som 
ikke oppfyller vilkårene i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3. Myndigheten tildelt EFTA-statenes konkurranse-
myndigheter til å tilbakekalle fordelen av gruppeunntaket er begrenset til de tilfeller der det relevante geogra-
fiske markedet ikke er større enn den aktuelle EFTA-statens område.

118. De fire vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er kumulative og skal alle være oppfylt for at gruppeunntaket skal få 
anvendelse(52). Gruppeunntaket kan derfor tilbakekalles dersom en bestemt avtale ikke oppfyller et eller flere 
av de fire vilkårene.

119. Når framgangsmåten for tilbakekalling anvendes, har den myndighet som tilbakekaller retten til å omfattes 
av gruppeunntaket, bevisbyrden for at avtalen omfattes av artikkel 53 nr. 1 og at den ikke oppfyller alle fire 
vilkår i artikkel 53 nr. 3. Ettersom tilbakekalling innebærer at den aktuelle avtalen begrenser konkurransen i 
henhold til artikkel 53 nr. 1 og ikke oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3, vil tilbakekalling medføre en negativ 
avgjørelse i henhold til artikkel 5, 7 eller 9 i overvåknings- og domstolsavtalen protokoll 4 kapittel II.

120. I henhold til artikkel 6 kan tilbakekalling være særlig berettiget under følgende omstendigheter:

1.  markedsadgangen for tredjemanns teknologier begrenses, f.eks. ved den kumulative virkningen av paral-
lelle nett av lignende konkurransebegrensende avtaler som forbyr lisenstakere å utnytte tredjemanns 
teknologier 

2.  markedsadgangen for potensielle lisenstakere begrenses, f.eks. ved den kumulative virkning av parallelle 
nett av lignende konkurransebegrensende avtaler som forbyr lisensgivere å tildele andre lisenstakere 
lisens, 

3.  partene uten en objektivt gyldig grunn ikke utnytter den lisensierte teknologien.

121. Artikkel 4 og 5 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, som omfatter listen over særlig alvorlige 
konkurransebegrensninger og begrensninger som ikke omfattes av gruppeunntaket, har til formål å sikre at 
avtaler som omfattes av gruppeunntaket, ikke svekker insitamentet til nyskaping, ikke forsinker spredningen 
av teknologi og ikke medfører en urimelig begrensning av konkurransen mellom lisensgiver og lisenstaker 
eller mellom lisenstakere. Listen over særlig alvorlige begrensninger og listen over begrensninger som ikke 
omfattes av gruppeunntaket, tar imidlertid ikke hensyn til alle mulige virkninger av lisensavtaler. Gruppeunn-
taket tar særlig ikke hensyn til eventuelle kumulative virkninger av liknende begrensninger i nett av lisensavta-
ler. Lisensavtaler kan føre til utelukking av tredjeparter både på lisensgivernivå og lisenstakernivå. Utelukking 
av andre lisensgivere kan skyldes den kumulative virkningen av nett av lisensavtaler som forbyr lisenstakere 
å utnytte konkurrerende teknologier, noe som fører til at andre (potensielle) lisensgivere utelukkes. Uteluk-
king av lisensgivere er sannsynlig i tilfeller der de fleste av foretakene på markedet som (effektivt) kunne ta 
en konkurrerende lisens hindres i å gjøre det på grunn av konkurransebegrensende avtaler, og der potensielle 
lisenstakere møter relativt høye etableringshindringer. Utelukking av andre lisenstakere kan skyldes den kumu-
lative virkningen av lisensavtaler som forbyr lisensgivere å lisensiere til andre lisenstakere og dermed hindrer 
potensielle lisenstakeres adgang til nødvendig teknologi. Spørsmålet om utelukkelse gjennomgås nærmere 
i avsnitt IV.2.7 nedenfor. Det er dessuten sannsynlig at EFTAs overvåkningsorgan tilbakekaller fordelen av 
gruppeunntaket dersom et betydelig antall lisensgivere som tildeler lisens på konkurrerende teknologier, gjen-
nom enkeltavtaler pålegger sine lisenstakere å gi dem minst like gunstige vilkår som de har avtalt med andre 
lisensgivere.

122. Det er også sannsynlig at EFTAs overvåkningsorgan tilbakekaller fordelen av gruppeunntaket dersom partene 
avstår fra å utnytte den lisensierte teknologien, med mindre de har en objektiv begrunnelse for det. Dersom 
partene ikke utnytter den lisensierte teknologien, oppstår ingen effektivitetsforbedring, og i slike tilfeller 
bortfaller selve begrunnelsen for gruppeunntaket. Utnyttelsen trenger imidlertid ikke skje gjennom integrering 
av midler. Utnyttelse skjer også når lisensen gir lisenstakeren designfrihet ved å gi denne adgang til å utnytte 
sin egen teknologi uten å risikere anklager om rettighetskrenkelse fra lisensgiveren. Ved lisensiering mel-
lom konkurrenter kan det at partene ikke utnytter den lisensierte teknologien tyde på at avtalen er en fordekt  

(52) Se nr. 42 i retningslinjene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, som det vises til i fotnote 5.
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kartellavtale. Overvåkningsorganet vil derfor foreta en grundig undersøkelse av tilfeller der lisensiert teknologi 
ikke utnyttes.

6.2. Unntak fra anvendelse av gruppeunntaket

123. En særlig framgangsmåte for ikke-anvendelse av forordningen om teknologioverføringsavtaler innen EFTA-
statene er fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i forordningen slik den er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen kan ved 
en forordning rettet til Fellesskapets medlemsstater erklære at forordningen om teknologioverføringsavtaler 
ikke skal få anvendelse, mens EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 7 nr. 2 i forordningen om tekno-
logioverføringsavtaler ved en rekommandasjon kan erklære at når parallelle nett av lignende avtaler omfatter 
mer enn 50 % av et relevant marked innen EFTA-statene, skal gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler 
ikke få anvendelse. Rekommandasjonen skal rettes til den (de) EFTA-stat(er) som omfatter det aktuelle rele-
vante marked. Etter vedtakelsen av en rekommandasjon i EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 7, 
har EFTA-statene en frist på tre måneder til å underrette Overvåkningsorganet om hvorvidt de godtar rekom-
mandasjonen eller ikke. Manglende svar fra en EFTA-stat anses som samtykke. Dersom en EFTA-stat godtar 
eller anses å godta rekommandasjonen, skal EFTA-staten gjennomføre rekommandasjonen innen tre måneder 
fra den dag den ble vedtatt.(53) 

124. Tilbakekalling av fordelen av gruppeunntaket for teknologioverføring i henhold til artikkel 6 forutsetter at 
EFTAs overvåkningsorgan gjør et vedtak i henhold til artikkel 7 eller 9 i overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 4 kapittel II, mens virkningen av unntaket fra anvendelsen av gruppeunntaket etter en rekomman-
dasjon fra EFTAs overvåkningsorgan og godtakelse i EFTA-statene i henhold til artikkel 7 i gruppeunntaket 
for teknologioverføringsavtaler, bare er å ta bort, med hensyn til de berørte begrensningene og markedene, 
fordelen av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler slik at artikkel 53 nr. 1 og nr. 3 i EØS-avtalen igjen 
får full anvendelse. Når gruppeunntaket ikke får anvendelse for et bestemt marked i forbindelse med avtaler 
som inneholder visse begrensninger, vil de kriterier som er utviklet gjennom relevant rettspraksis i EFTA- 
domstolen og Fellesskapets domstoler og gjennom kunngjøringer og tidligere vedtak gjort av Overvåknings-
organet, gi rettledning om anvendelse av artikkel 53 på enkeltavtaler. Når det er hensiktsmessig, vil 
Overvåkningsorganet gjøre vedtak i en bestemt sak, som kan tjene som rettledning for alle foretak som utøver 
virksomhet på det berørte markedet.

125. Ved beregningen av om markedsdekningen overstiger 50 %, skal det tas hensyn til hvert enkelt nett av 
lisensavtaler som inneholder begrensninger, eller kombinasjoner av begrensninger, som framkaller lignende 
virkninger på markedet.

126. Artikkel 7 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler medfører ikke noen forpliktelse for EFTAs 
overvåkningsorgan til å gripe inn når grensen på 50 % markedsdekning er oversteget. Vanligvis er det hen-
siktsmessig å ikke anvende gruppeunntaket dersom det er sannsynlig at adgangen til det relevante markedet 
eller konkurransen på det begrenses merkbart. Ved vurderingen av om artikkel 7 skal få anvendelse, vil 
Overvåkningsorganet vurdere om individuell tilbakekalling er et mer egnet tiltak. Dette kan særlig avhenge 
av hvor mange konkurrerende foretak som bidrar til en kumulativ virkning på et marked, eller hvor mange 
geografiske markeder i EFTA-statene som berøres. 

127. Enhver rekommandasjon som vedtas i henhold til artikkel 7, skal ha et klart avgrenset virkeområde. Dette 
innebærer for det første at EFTAs overvåkningsorgan skal avgrense det eller de relevante produktmarked(er) 
og geografiske marked(er), og for det andre at det skal fastsette hvilken type lisensieringsbegrensning som 
ikke lenger skal omfattes av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler. Med hensyn til det sistnevnte 
aspektet kan Overvåkningsorganet tilpasse rekommandasjonens virkeområde til de konkurranseproblemene 
den skal bidra til å løse. Selv om alle parallelle nett av avtaler med konkurranseklausuler vil bli tatt hensyn til 
ved beregningen av om markedsdekningsgraden overstiger 50 %, kan Overvåkningsorganet likevel begrense 
rekommandasjonens virkeområde til bare å gjelde konkurranseklausuler som overstiger en viss gyldighetstid. 
Dermed er det mulig at avtaler av kortere varighet eller mindre begrensende art ikke vil bli berørt, ettersom 
slike begrensninger fører til en lavere grad av utelukkelse. Når det er hensiktsmessig kan Overvåkningsorganet 
også gi rettledning ved å angi hvor markedsandelsnivået på et bestemt marked skal ligge for at et individuelt 
foretak kan anses ikke å bidra vesentlig til den kumulative virkningen. Når markedsandelen for produktene 
som inneholder en teknologi lisensiert av en enkelt lisensgiver ikke overstiger 5 %, anses avtalen eller nettet 
av avtaler om denne teknologien vanligvis ikke å bidra vesentlig til en kumulativ utelukkende virkning(54).

128. Overgangsperioden på minst seks måneder ved unntak fra anvendelse av gruppeunntaket for teknologi- 
overføringsavtaler, som EFTAs overvåkningsorgan skal fastsette i rekommandasjonen i henhold til artikkel 7  
nr. 2, bør gjøre det mulig for de berørte foretak å tilpasse sine avtaler for å ta hensyn til at gruppeunntaket for 
teknologioverføring ikke får anvendelse. Overvåkningsorganet anser at overgangsperioden bør starte fra den 
dag en aktuell EFTA-stat vedtar nasjonale gjennomføringstiltak 

129. Rekommandasjonen og nasjonale gjennomføringstiltak som fastsetter at gruppeunntaket for teknologi-
overføringsavtaler ikke får anvendelse, påvirker ikke gruppeunntaket for de berørte avtalene i perioden før de 
nasjonale gjennomføringstiltakene iverksettes. 

(53) Det følger imidlertid av artikkel 7 nr. 2 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler at dersom en EFTA-stat underretter EFTAs 
overvåkningsorgan om at den ikke godtar rekommandasjonen, skal Overvåkningsorganet underrette Kommisjonen om dette svaret. 
Dersom Kommisjonen ikke godtar den aktuelle EFTA-statens svar, skal EØS-avtalens artikkel 92 nr. 2 få anvendelse.

(54) Se nr. 8 i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler av mindre betydning, som det vises til i fotnote 20.
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IV. ANVENDELSE AV EØS-AVTALENS ARTIKKEL 53 nr. 1 og 53 nr. 3 UTENFOR GRUPPE- 
UNNTAKETS VIRKEOMRÅDE 

1. Generelt rammeverk for analysen

130. Avtaler som ikke omfattes av gruppeunntaket, for eksempel fordi markedsandelsgrensene er oversteget eller 
avtalen omfatter flere enn to parter, skal vurderes enkeltvis. Avtaler som enten ikke begrenser konkurransen 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 eller som oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3, er gyldige og 
kan håndheves fullt ut. Det er viktig å huske at det ikke foreligger noen presumpsjon for at avtaler som ikke  
omfattes av gruppeunntaket er ugyldige, med mindre de inneholder særlig alvorlige konkurranse- 
begrensninger. Særlig foreligger det ingen presumpsjon for at artikkel 53 nr. 1 får anvendelse bare fordi 
markedsandelsgrenser overstiges. Det er nødvendig å foreta en individuell vurdering på grunnlag av prinsip-
pene i disse retningslinjene.

131. EFTAs overvåkningsorgan ønsker å gjøre sin vurdering av avtaler som ikke omfattes av gruppeunntaket for 
teknologioverføringsavtaler mer forutsigbar, og dessuten å kunne konsentrere seg om nærmere undersøkelse 
av saker der det sannsynligvis kan oppstå virkelige konkurranseproblemer. EFTAs overvåkningsorgan anser 
derfor at bortsett fra ved avtaler som inneholder særlig alvorlige begrensninger, er det usannsynlig at artikkel 
53 vil være overtrådt dersom det finnes fire eller flere teknologier som kontrolleres av andre enn avtalepartene, 
i tillegg til teknologiene som kontrolleres av avtalepartene, som kan erstatte den lisensierte teknologien til en 
sammenlignbar pris for brukeren. Ved vurderingen av om teknologiene er tilstrekkelig substituerbare, skal det 
tas hensyn til de aktuelle teknologienes relative konkurransestyrke. En teknologi kan påvirke konkurransen 
bare i begrenset grad dersom den ikke er et konkurransedyktig alternativ til den lisensierte teknologien. Der-
som forbrukerne for eksempel på grunn av nettverksvirkninger på markedet i høy grad foretrekker produkter 
som inneholder den lisensierte teknologien, vil andre teknologier som allerede er på markedet eller sannsyn-
ligvis kommer på markedet innen rimelig tid, kanskje ikke utgjøre noe reelt alternativ, og vil derfor kanskje 
påvirke konkurransen bare i begrenset grad. Det tilfelle at en avtale ikke omfattes av den ”trygge havnen” 
som beskrives under dette nummeret, betyr ikke at avtalen omfattes av artikkel 53 nr. 1, eller dersom det er 
tilfelle, at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 ikke er oppfylt. Med hensyn til den ”trygge havnen” som gruppeunntaket 
for teknologioverføringsavtaler skaper i forbindelse med markedsandeler, skaper denne ytterligere ”trygge 
havnen” bare en negativ formodning om at avtalen ikke er forbudt i henhold til artikkel 53. I tilfeller utenfor 
den ”trygge havnen” skal det foretas en individuell vurdering av avtalen på grunnlag av prinsippene i disse 
retningslinjene.

1.1. Relevante faktorer

132. Ved anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 i enkeltsaker er det nødvendig å ta hensyn til hvordan konkur-
ransen fungerer på det aktuelle markedet. Følgende faktorer er særlig relevante:

a)  avtalens art,

b)  partenes markedsstilling,

c)  konkurrentenes markedsstilling,

d)  markedsstillingen til kjøperne av de lisensierte produktene, 

e)  etableringshindringer, 

f)  markedets modenhet og

g)  andre faktorer.

 Den enkelte faktors betydning kan variere fra sak til sak, og avhenger av alle de andre faktorene. Dersom 
partene for eksempel har høy markedsandel, er det vanligvis et tegn på markedsmakt, men dersom etablerings-
hindringene er lave, er det kanskje ikke det. Det er derfor ikke mulig å sette opp faste regler for den enkelte 
faktors betydning.

133. Teknologioverføringsavtaler kan ha mange former. Det er derfor viktig å analysere avtalens art når det gjelder 
konkurranseforholdet mellom partene og de begrensningene avtalen inneholder. Ved analysen av begrensnin-
gene er det nødvendig å undersøke mer enn de uttrykkelige vilkårene i avtalen. Eventuelle implisitte begrens-
ninger kan framgå av måten partene har gjennomført avtalen på og hva slags insitament de har.

134. Partenes markedsstilling gir et bilde av den eventuelle graden av markedsmakt som lisensgiveren, lisenstake-
ren eller begge parter har. Jo høyere markedsandel, desto større markedsmakt vil de sannsynligvis ha. Dette 
gjelder særlig når markedsandelen gjenspeiler kostnadsfordeler eller andre konkurransefortrinn i forhold til 
konkurrenter. Disse konkurransefortrinnene kan for eksempel skyldes at man er første aktør på markedet, eller 
at man innehar viktige patenter eller overlegen teknologi.

135. Ved analysen av konkurranseforholdet mellom partene er det noen ganger nødvendig å gå lenger enn analysen 
som beskrives ovenfor i avsnitt II.3 om avgrensning av det relevante marked og avsnitt II.4 om skillet mel-
lom konkurrenter og ikke-konkurrenter. Selv om lisensgiveren ikke er en faktisk eller potensiell leverandør 
på produktmarkedet og lisenstakeren ikke er en faktisk eller potensiell konkurrent på teknologimarkedet, har 
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det betydning for analysen om lisenstakeren eier en konkurrerende teknologi som ikke lisensieres. Dersom 
lisenstakeren har en sterk stilling på produktmarkedet, kan en avtale som tildeler ham en eksklusiv lisens på en 
konkurrerende teknologi, begrense konkurransen betydelig sammenlignet med en situasjon der lisensgiveren 
ikke tildeler en eksklusiv lisens eller lisensierer til andre foretak.

136. Markedsandeler og mulige konkurransemessige fortrinn og ulemper anvendes også ved vurderingen av 
konkurrenters markedsstilling. Jo sterkere og flere de aktuelle konkurrentene er, desto mindre er risikoen for 
at partene enkeltvis vil kunne utnytte sin markedsmakt. Dersom antall konkurrenter er ganske lavt og deres 
markedsstilling (målt ut fra størrelse, kostnader, forsknings- og utviklingsmuligheter osv.) stort sett er lik, kan 
imidlertid denne markedsstrukturen øke risikoen for ulovlig samordning.

137. Kjøpernes markedsstilling gir et bilde av om en eller flere kjøpere har kjøpermakt. Det første tegnet på kjøper-
makt er kjøperens markedsandel på innkjøpsmarkedet. Denne andelen gjenspeiler hvor viktig kjøperens etter-
spørsel er for mulige leverandører. Andre indikasjoner er kjøperens stilling på videresalgsmarkedet, herunder 
forhold som geografisk spredning av salgssteder og hvilken status kjøperens varemerke har hos forbrukerne. 
Under visse omstendigheter kan kjøpermakt hindre lisensgiveren og/eller lisenstakeren i å utnytte sin mar-
kedsmakt på markedet og dermed løse et konkurranseproblem som ellers ville eksistert. Dette gjelder særlig 
når sterke kjøpere har kapasitet og stimulans til å innføre nye forsyningskilder på markedet ved en liten, men 
varig økning av relative priser. Dersom de sterke kjøperne bare får gunstige vilkår fra leverandøren eller bare 
overfører prisøkningen til sine kunder, er kjøpernes stilling ikke slik at den hindrer lisenstakeren i å utnytte sin 
markedsmakt på produktmarkedet, og derfor løser den heller ikke konkurranseproblemet på det markedet(55).

138. Etableringshindringer måles ut fra hvor mye etablerte foretak kan øke sin pris over det nivået som råder 
under normale konkurranseforhold, uten å tiltrekke nye foretak. Dersom det ikke forelå etableringshindringer, 
ville muligheten til enkel og rask inntreden gjøre prisøkninger ulønnsomme. Dersom det er sannsynlig at nye 
foretak kan komme inn på markedet i løpet av et eller to år og hindre eller svekke utnyttelsen av markeds- 
makten, kan etableringshindringene vanligvis anses som lave. Etableringshindringer kan oppstå som følge av en  
rekke faktorer som stordriftsfordeler, statlig regulering, særlig tildeling av eneretter, statsstøtte, importtariffer,  
immaterialrettigheter, eiendomsrett til ressurser som er knappe, for eksempel på grunn av naturlige 
begrensninger, vesentlig utstyr, fordelen ved å være første aktør på markedet, eller varemerkelojalitet hos 
forbrukerne som følge av intensiv reklamevirksomhet over lengre tid. Konkurransebegrensende avtaler  
mellom foretak kan også fungere som en etableringshindring ved at adgangen gjøres vanskeligere og (potensielle)  
konkurrenter dermed utelukkes. Etableringshindringer kan forekomme på alle stadier av forsknings- og 
utviklingsprosesser, produksjon og distribusjon. Spørsmålet om hvorvidt noen av disse faktorene bør anses som 
etableringshindringer, avhenger særlig av om de medfører irreversible kostnader. Dette er kostnader knyttet  
til inntreden eller virksomhet på markedet, som går tapt når aktøren trekker seg ut av markedet. Jo høyere  
irreversible kostnader, desto mer må potensielle nykommere overveie risikoen ved å gå inn på markedet, og  
desto større grunn har etablerte foretak til å true med at de er i stand til å møte ny konkurranse, ettersom irreversible  
kostnader gjør det kostbart for etablerte foretak å trekke seg ut av markedet. Inntreden på et nytt marked er 
vanligvis knyttet til større eller mindre irreversible kostnader. Den faktiske konkurransen er derfor vanligvis 
mer effektiv, og veier tyngre i vurderingen av et gitt tilfelle, enn den potensielle konkurransen.

139. Et modent marked er et marked som har eksistert over tid, der den anvendte teknologien er velkjent og utbredt 
og ikke endres i særlig grad, og der etterspørselen er relativt stabil eller synkende. Det er mer sannsynlig at 
konkurransebegrensninger vil ha negative virkninger på et slikt marked enn på mer dynamiske markeder.

140. Ved vurderingen av særlige begrensninger kan det være nødvendig å ta hensyn til andre faktorer. Slike faktorer 
omfatter kumulative virkninger, dvs. lignende avtalers markedsdekningsgrad, avtalenes varighet, myndighets-
skapte rammer og opptreden som kan tyde på eller gjøre enklere ulovlig samordning i form av prislederskap, 
forhåndsannonsering av prisendringer og diskusjoner om ”riktig” pris, prisstivhet som reaksjon på overkapa-
sitet, prisdiskriminering samt tidligere samordning.

1.2. Negative virkninger av begrensende lisensavtaler

141. Konkurransebegrensende teknologioverføringsavtaler kan få følgende negative virkninger på markedet:

1.  De kan svekke interteknologi-konkurransen mellom foretak som utøver virksomhet på et teknologimarked 
eller et marked for produkter som inneholder den aktuelle teknologien, herunder ved å lette både uttrykt 
og stilltiende samordning. 

2.  De kan utelukke konkurrenter ved å øke kostnadene deres, gi dem begrenset adgang til vesentlige inn-
satsvarer eller på annen måte skape etableringshindringer.

3.  De kan svekke intrateknologi-konkurransen mellom foretak som produserer produkter med samme tekno-
logi.

142. Teknologioverføringsavtaler kan svekke interteknologi-konkurransen, dvs. konkurransen mellom foretak 
som lisensierer eller produserer på grunnlag av innbyrdes substituerbare teknologier. Dette gjelder særlig når 
partene pålegger hverandre gjensidige forpliktelser. Når konkurrenter for eksempel overfører konkurrerende 

(55) Se sak T-228/97, Irish Sugar, [1999] saml. II-2969, nr. 101.
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teknologier til hverandre og pålegger hverandre en gjensidig forpliktelse til å stille framtidige forbedringer av 
sine respektive teknologier til rådighet for hverandre, og avtalen dermed hindrer begge konkurrentene i å få et 
teknologisk forsprang framfor den andre, begrenses konkurransen mellom partene når det gjelder nyskaping 
(se også 208 nedenfor).

143. Lisensiering mellom konkurrenter kan også lette samordning. Risikoen for samordning er særlig høy på kon-
sentrerte markeder. Samordning krever at de berørte foretakene har lignende oppfatninger om hva som er i 
deres felles interesse og hvordan samordningen skal fungere. For at samordning skal fungere, må foretakene 
også kunne overvåke hverandres markedsopptreden, og det må finnes egnede avskrekkende midler for å 
sikre at det finnes insitament til ikke å avvike fra den felles framgangsmåte på markedet, mens etablerings-
hindringene må være tilstrekkelig høye til å begrense tredjeparts inntreden eller ekspansjon. Avtaler kan lette 
samordning ved å gjøre markedet mer gjennomsiktig, ved å kontrollere visse typer opptreden og ved å skape 
etableringshindringer. Samordning kan også i sjeldne tilfeller gjøres lettere gjennom lisensavtaler som fører til 
at foretakene har svært like kostnader, ettersom foretak som har like kostnader, sannsynligvis vil ha likt syn på 
vilkårene for samordningen(56).

144. Lisensavtaler kan også påvirke interteknologi-konkurransen ved å skape etableringshindringer og hindre 
konkurrenter i å utvide sin virksomhet. Slike utestengende virkninger kan skyldes begrensninger som hindrer 
lisenstakere i å lisensiere fra tredjeparter eller avskrekker dem fra å gjøre det. Tredjeparter kan for eksempel 
utelukkes når etablerte lisensgivere pålegger lisenstakerne konkurranseklausuler i et slikt omfang at tredje- 
parter ikke har tilgang til et tilstrekkelig antall lisenstakere, og når det er vanskelig å komme inn på markedet på 
lisenstakernivå. Leverandører av innbyrdes substituerbare teknologier kan også utestenges når en lisensgiver  
med tilstrekkelig grad av markedsmakt kopler sammen ulike deler av en teknologi og tildeler lisens på dem 
som en pakke, selv om bare en del av pakken er nødvendig for å produsere et visst produkt.

145. Lisensavtaler kan også svekke intrateknologi-konkurransen, dvs. konkurransen mellom foretak som produse-
rer med samme teknologi. En avtale som pålegger lisenstakerne territorielle begrensninger og hindrer dem i 
å selge til hverandres områder, svekker konkurransen mellom dem. Lisensavtaler kan også svekke intratek-
nologi-konkurransen ved å lette samordning mellom lisenstakerne. Lisensavtaler som svekker intrateknologi-
konkurransen, kan også lette ulovlig samordning mellom eiere av konkurrerende teknologier, eller svekke 
interteknologi-konkurransen ved å skape etableringshindringer.

1.3. Positive virkninger av konkurransebegrensende lisensavtaler og rammeverket for vurdering av slike  
virkninger

146. Selv konkurransebegrensende lisensavtaler har i de fleste tilfeller også konkurransefremmende virkninger i 
form av effektivitetsgevinster, som kan oppveie de konkurransebegrensende virkningene. Denne vurderingen 
skal foretas innenfor rammen av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, som inneholder et unntak fra forbudet i artik-
kel 53 nr. 1. For at dette unntaket skal få anvendelse, må lisensavtalen medføre objektive økonomiske fordeler, 
konkurransebegrensningene skal være absolutt nødvendige for å oppnå effektivitetsgevinstene, forbrukerne 
skal sikres en rimelig andel av effektivitetsgevinstene, og avtalen skal ikke gi partene mulighet til å utelukke 
konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder.

147. Vurderingen av konkurransebegrensende avtaler i henhold til artikkel 53 nr. 3 skal foretas i den konkrete 
sammenheng de forekommer i(57) og på grunnlag av de saksopplysninger som foreligger på et gitt tidspunkt. 
Vurderingen kan endres dersom saksopplysningene endres vesentlig. Unntaksregelen i artikkel 53 nr. 3 får 
anvendelse forutsatt at de fire vilkårene er oppfylt, og anvendelsen opphører når dette ikke lenger er tilfelle(58). 
Ved anvendelsen av artikkel 53 nr. 3 i samsvar med disse prinsippene er det imidlertid nødvendig å ta hensyn 
til partenes irreversible investeringer og den tid og de begrensninger som kreves for å gjennomføre og inntjene 
en effektivitetsfremmende investering. Artikkel 53 kan ikke anvendes uten at det tas hensyn til forutgående 
investering og de risiki som er knyttet til den. Den risikoen partene står overfor og den irreversible investerin-
gen som må gjøres for å gjennomføre avtalen, kan derfor føre til at avtalen ikke omfattes av artikkel 53 nr. 1 
eller oppfyller vilkårene i artikkel 53 nr. 3 i det tidsrom som er nødvendig for å inntjene investeringen.

148. Det første vilkåret i artikkel 53 nr. 3 krever en vurdering av hva som er avtalens objektive fordeler i form 
av effektivitetsgevinster. Lisensavtaler kan i denne sammenheng sammenføre komplementære teknologier 
og andre verdier som gjør det mulig å bringe nye eller forbedrede produkter på markedet eller produsere 
eksisterende produkter til lavere kostnader. Med unntak av særlig alvorlige karteller finner lisensiering ofte 
sted fordi det er mer effektivt for lisensgiveren å tildele lisens på en teknologi enn å utnytte den selv. Dette 
kan særlig være tilfelle når lisenstakeren allerede har tilgang til de nødvendige produksjonsmidlene. Avtalen 
gir lisenstakeren tilgang til en teknologi som kan kombineres med disse produksjonsmidlene, slik at han kan 
utnytte en ny eller forbedret teknologi. Et annet eksempel på potensielt effektivitetsfremmende lisensiering er 
når lisenstakeren allerede har en teknologi og kombinasjonen av denne teknologien og lisensgiverens teknologi 
gir synergier. Når de to teknologiene kombineres, kan lisenstakeren få en kostnads-/produksjonsstruktur som 
ellers ikke ville vært mulig. Lisensavtaler kan også gi effektivitetsgevinster i distribusjonsleddet på samme 
måte som vertikale distribusjonsavtaler. Slike effektivitetsgevinster kan være kostnadssparing eller ytelse av 

(56) Se nr. 23 i retningslinjene for horisontale samarbeidsavtaler, som det vises til i fotnote 23.
(57) Se forente saker 25/84 og 26/84, Ford, [1985] saml. 2725.
(58) Se for eksempel Kommisjonens vedtak i TPS-saken (EFT L 90, 2.4.1999, s. 6). Tilsvarende får forbudet i EØS-avtalens artikkel 53 

nr. 1 anvendelse bare så lenge avtalen har et begrensende formål eller begrensende virkninger.
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verdifulle tjenester til forbrukerne. Vertikale avtalers positive virkninger beskrives i retningslinjene for verti-
kale begrensninger(59). Et ytterligere eksempel på mulige effektivitetsgevinster er avtaler der teknologieiere 
setter sammen en teknologipakke for å lisensiere den til tredjeparter. Slike avtaler om teknologipooler kan 
særlig senke transaksjonskostnadene, ettersom lisenstakerne ikke må inngå egne lisensavtaler med hver enkelt 
lisensgiver. Konkurransefremmende lisensiering kan også forekomme for å sikre designfrihet. I sektorer der 
det finnes et stort antall immaterialrettigheter og der enkelte produkter kan krenke eksisterende og framtidige 
immaterialrettigheter, vil lisensavtaler der partene forplikter seg til ikke å hevde sine immaterialrettigheter 
overfor hverandre, ofte være konkurransefremmende, ettersom de gir partene adgang til å utvikle sine respek-
tive teknologier uten å risikere anklage om krenkelse senere.

149. Ved vurderingen av om begrensningen er absolutt nødvendig i henhold til artikkel 53 nr. 3, vil EFTAs 
overvåkningsorgan særlig undersøke om enkelte begrensninger gjør det mulig å utøve den aktuelle virksom-
heten mer effektivt enn tilfellet ville vært uten den aktuelle begrensningen. Ved denne vurderingen skal det 
tas hensyn til markedsforholdene og den virkeligheten partene står overfor. Foretak som påberoper seg den 
fordel som artikkel 53 nr. 3 utgjør, er ikke forpliktet til å overveie hypotetiske og teoretiske alternativer. De 
skal imidlertid forklare og vise hvorfor tilsynelatende realistiske og betydelig mindre begrensende alternati-
ver ville være betydelig mindre effektive. Dersom et tilsynelatende konkurransemessig realistisk og mindre 
konkurransebegrensende alternativ ville føre til et betydelig tap av effektivitetsgevinster, anses den aktuelle 
begrensningen som absolutt nødvendig. I noen tilfeller kan det også være nødvendig å undersøke om avtalen 
i seg selv er absolutt nødvendig for å oppnå effektivitetsgevinstene. Dette kan for eksempel være tilfelle når 
det gjelder teknologipooler som omfatter komplementære, men ikke vesentlige teknologier(60), og i slike tilfel-
ler skal det undersøkes om sammenføringen gir særlige effektivitetsgevinster, eller om teknologipoolen uten 
vesentlige tap av effektivitetsgevinster kan begrenses til teknologier som det ikke foreligger alternativer til. 
Ved enkel lisensiering mellom to parter er det vanligvis tilstrekkelig å undersøke om enkelte begrensninger er 
nødvendige. Vanligvis foreligger det ikke noe mindre begrensende alternativ til lisensavtalen som sådan.

150. Vilkåret om at forbrukerne skal sikres en rimelig andel av fordelene innebærer at forbrukerne av produktene 
som produseres på lisens, i det minste skal kompenseres for avtalens negative virkninger(61). Dette betyr at 
effektivitetsgevinstene helt skal oppveie den negative virkningen som avtalen sannsynlig vil ha på priser, 
produksjon og andre relevante faktorer. De kan gjøre dette ved at de berørte foretaks kostnadsstruktur endres, 
ved å oppmuntre dem til å senke prisen, eller ved at forbrukerne får tilgang til nye eller forbedrede produkter 
som kompensasjon for eventuelle prisøkninger(62).

151. Det siste vilkåret i artikkel 53 nr. 3, som fastsetter at avtalen ikke skal gi partene mulighet til å utelukke kon-
kurranse for en vesentlig del av varene det gjelder, forutsetter en analyse av den gjenstående konkurransen på 
markedet og avtalens virkninger på denne konkurransen. Ved anvendelsen av det siste vilkåret i artikkel 53 
nr. 3 skal det tas hensyn til forholdet mellom artikkel 53 nr. 3 og artikkel 54. Anvendelsen av artikkel 53 nr. 3 
kan ikke hindre anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 54(63). Ettersom artikkel 53 og 54 begge har til formål å 
opprettholde en effektiv konkurranse på markedet, skal artikkel 53 nr. 3 tolkes slik at unntaksregelen ikke får 
anvendelse på konkurransebegrensende avtaler som utgjør misbruk av dominerende stilling(64).

152. Det forhold at avtalen svekker en form for konkurranse betydelig, innebærer ikke nødvendigvis at konkurran-
sen utelukkes i artikkel 53 nr. 3s forstand. En teknologipool kan for eksempel føre til en industristandard som 
i sin tur fører til en situasjon der det foreligger liten konkurranse om det teknologiske formatet. Når hoved-
aktørene på markedet begynner å anvende et bestemt format, kan nettverksvirkninger gjøre det vanskelig for 
alternative formater å overleve. Dette innebærer imidlertid ikke at opprettelse av en de facto-industristandard 
alltid utelukker konkurransen i henhold til det siste vilkåret i artikkel 53 nr. 3. Innenfor denne standarden kan 
leverandører konkurrere på pris, kvalitet og produktegenskaper. For at avtalen skal være i samsvar med artik-
kel 53 nr. 3, må det imidlertid sikres at avtalen ikke unødig begrenser konkurransen eller unødig begrenser 
framtidig nyskaping.

2. Anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 på ulike typer begrensninger i lisensavtaler

153. Dette avsnitt omhandler ulike typer begrensninger som vanligvis inngår i lisensavtaler. Ettersom de er så 
vanlige, er det hensiktsmessig å gi veiledning om hvordan de skal vurderes utenfor den ”trygge havnen” som 
gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler utgjør. Begrensninger som allerede er omhandlet i foregående 
avsnitt i disse retningslinjer, særlig avsnitt III.4 og III.5, behandles bare kort i dette avsnitt.

154. Dette avsnitt omfatter både avtaler mellom ikke-konkurrenter og avtaler mellom konkurrenter. I forbindelse 
med avtaler mellom konkurrenter skilles det ved behov mellom gjensidige og ikke-gjensidige avtaler. Et 
slikt skille kreves ikke når det gjelder avtaler mellom ikke-konkurrenter. Når foretak er verken faktiske eller  

(59) Se fotnote 36. Se særlig nr. 115 ff.
(60) Med hensyn til disse begrepene vises det til avsnitt IV.4.1 nedenfor.
(61) Se nr. 85 i retningslinjene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, som det vises til i fotnote 5.
(62) Idem, nr. 98 og 102.
(63) Se nr. 130 i dommen som det vises til i fotnote 5. På samme måte hindrer anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 ikke 

anvendelsen av EØS-reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital. Disse bestemmelsene får under visse 
omstendigheter anvendelse på avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som omhandlet i artikkel 53 nr. 1. Se sak C-309/99, 
Wouters, [2002] saml. I-1577, nr. 120.

(64) Se sak T-51/89, Tetra Pak (I), [1990] saml. II-309. Se også nr. 106 i retningslinjene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53  
nr. 3, som det vises til i fotnote 5 ovenfor.
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potensielle konkurrenter på et relevant teknologimarked eller et marked for produkter som inneholder den 
lisensierte teknologien, er det i praksis ikke noe skille mellom en gjensidig lisens og to separate lisenser.  
Avtaler der partene setter sammen teknologi til en pakke med sikte på lisensiering til tredjeparter, betegnes som 
teknologipooler, som behandles i avsnitt 4 nedenfor.

155. Dette avsnitt omhandler ikke forpliktelser i lisensavtaler som vanligvis ikke er konkurransebegrensende i 
henhold til artikkel 53 nr. 1. Disse forpliktelsene omfatter, men er ikke begrenset til:

a)  forpliktelser til fortrolighet, 

b)  forpliktelser for lisenstakere til ikke å tildele underlisens, 

c)  forpliktelser til ikke å anvende den lisensierte teknologien etter at avtalen er utløpt, forutsatt at den lisen-
sierte teknologien fortsatt er gyldig og anvendes, 

d)  forpliktelser til å hjelpe lisensgiveren med å forsvare de lisensierte immaterialrettighetene, 

e)  forpliktelser til å betale royalties av en viss størrelse eller å produsere en viss mengde produkter som 
inneholder den lisensierte teknologien, og

f)  forpliktelser til å bruke lisensgiverens varemerke eller vise lisensgiverens navn på produktet.

2.1. Royaltyforpliktelser

156. Partene i en lisensavtale har vanligvis rett til å fastsette hvor mye lisenstakeren skal betale i royalties og på 
hvilken måte, uten at det omfattes av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Dette prinsippet gjelder både avtaler 
mellom konkurrenter og avtaler mellom ikke-konkurrenter. Royalties kan for eksempel ta form av et engangs-
beløp, en prosentdel av salgsprisen eller et fast beløp for hvert produkt som inneholder den lisensierte tekno-
logien. I tilfeller der den lisensierte teknologien gjelder en innsatsvare som inngår i et sluttprodukt, er det som 
regel ikke konkurransebegrensende å beregne royalties på grunnlag av prisen på sluttproduktet, forutsatt at det 
inneholder den lisensierte teknologien. Når det gjelder lisensiering av programvare, er royalties beregnet på 
grunnlag av antall brukere og royalties beregnet per maskin vanligvis i samsvar med artikkel 53 nr. 1.

157. Når det gjelder lisensavtaler mellom konkurrenter, er det viktig å huske at royaltyforpliktelser i et begrenset 
antall tilfeller kan likestilles med prissamarbeid, som er en særlig alvorlig begrensning (jf. artikkel 4 nr. 1 
bokstav a)). En særlig alvorlig begrensning foreligger i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) dersom konkur-
renter står for gjensidige løpende royalties der lisensavtalen er proforma, ettersom formålet ikke er integrering 
av komplementære teknologier eller et annet konkurransefremmende formål. Det foreligger også en særlig 
alvorlig begrensning i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og 4 nr. 1 bokstav d) dersom royaltyforpliktelsene 
også omfatter produkter produsert utelukkende med lisenstakerens egen teknologi.

158. Andre typer avtaler om royalties mellom konkurrenter omfattes av gruppeunntaket så lenge markedsandels-
grensen på 20 % ikke overstiges, selv om de begrenser konkurransen. Utenfor den ”trygge havnen” som grup-
peunntaket utgjør, kan artikkel 53 nr. 1 få anvendelse når konkurrenter tildeler hverandre gjensidig lisens og 
pålegger løpende royalties som står i et klart misforhold til lisensens markedsverdi, og når slike royalties har 
en betydelig innvirkning på markedsprisene. Ved vurderingen av om royalties står i et slikt misforhold er det 
grunn til å ta hensyn til royalties betalt av andre lisenstakere på produktmarkedet for samme teknologi eller 
innbyrdes substituerbare teknologier. I slike tilfeller er det ikke sannsynlig at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er 
oppfylt. Artikkel 53 nr. 1 kan også få anvendelse når gjensidige løpende royalties per enhet øker i takt med 
produksjonsøkningen. Dersom partene har en betydelig grad av markedsmakt, kan slike royalties føre til at 
produksjonen begrenses.

159. Selv om gruppeunntaket får anvendelse bare så lenge teknologien er gyldig og anvendes, kan partene 
vanligvis avtale å forlenge forpliktelsen til å betale royalties utover gyldighetsperioden for de lisensierte 
immaterialrettighetene uten at det medfører overtredelse av artikkel 53 nr. 1. Når disse rettighetene utløper, 
kan tredjeparter lovlig utnytte den aktuelle teknologien og konkurrere med avtalepartene. Slik faktisk og 
potensiell konkurranse vil vanligvis være tilstrekkelig for å sikre at den aktuelle forpliktelsen ikke får merkbare 
konkurransebegrensende virkninger.

160. Når det gjelder avtaler mellom ikke-konkurrenter, omfatter gruppeunntaket avtaler der royalties beregnes på 
grunnlag av både produkter produsert med den lisensierte teknologien og produkter produsert med teknologier 
på lisens fra tredjeparter. Slike avtaler kan gjøre det lettere å beregne royalties. De kan imidlertid også føre til 
utelukkelse gjennom å øke kostnadene for bruk av tredjeparts innsatsvarer, og kan derfor få samme virkninger 
som en konkurransebegrensningsklausul. Dersom royalties betales både for produkter produsert med den lisen-
sierte teknologien og for produkter produsert med tredjeparts teknologi, vil royaltybetalingene øke kostnadene 
for sistnevnte produkter og minske etterspørselen etter tredjeparts teknologi. Ved avtaler som ikke omfattes 
av gruppeunntaket skal det derfor undersøkes om begrensningen fører til utelukkelse. I denne forbindelse er 
det hensiktsmessig å anvende analysegrunnlaget som beskrives i avsnitt 2.7 nedenfor. Når slike avtaler har 
merkbare utelukkende virkninger omfattes de av artikkel 53 nr. 1, og det er ikke sannsynlig at de oppfyller 
vilkårene i artikkel 53 nr. 3 med mindre dette er den eneste praktisk mulige måten å beregne og kontrollere 
royaltybetalinger på.
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2.2. Eksklusiv lisensiering og salgsbegrensninger

161. I denne sammenheng er det nyttig å skille mellom begrensninger av produksjon innenfor et bestemt område 
(eksklusive lisenser eller enelisenser) og begrensninger av salget av produkter som inneholder den lisensierte 
teknologien til et bestemt område og en bestemt kundegruppe (salgsbegrensninger).

2.2.1. Eksklusive lisenser og enelisenser

162. En lisens anses som eksklusiv dersom lisenstakeren er den eneste som har rett til å produsere med den lisen-
sierte teknologien innenfor et gitt område. Lisensgiveren forplikter seg dermed til ikke å produsere selv eller  
tildele lisens til andre på produksjon innenfor et bestemt område. Dette området kan være verdensomspennende. 
Når lisensgiveren bare forplikter seg til ikke å tildele lisens på produksjon innenfor et bestemt område til tredje- 
parter, er lisensen en enelisens. Eksklusive lisenser og enelisenser følges ofte av salgsbegrensninger som 
begrenser hvor partene kan selge produkter som inneholder den lisensierte teknologien.

163. Gjensidig eksklusiv lisensiering mellom konkurrenter omfattes av artikkel 4 nr. 1 bokstav c), som betegner 
markedsdeling mellom konkurrenter som en særlig alvorlig begrensning. Gjensidig enelisensiering mellom 
konkurrenter omfattes av gruppeunntaket, forutsatt at markedsandelsgrensen på 20 % ikke overstiges. I  
henhold til en slik avtale forplikter partene seg gjensidig til ikke å tildele tredjeparter lisens på sine konkur-
rerende teknologier. I tilfeller der partene har en betydelig grad av markedsmakt kan slike avtaler lette ulovlig 
samordning gjennom å sikre at partene er de eneste på markedet som leverer produkter produsert med de 
lisensierte teknologiene.

164. Ikke-gjensidig eksklusiv lisensiering mellom konkurrenter omfattes av gruppeunntaket, forutsatt at markeds-
andelsgrensen på 20 % ikke overstiges. Dersom markedsandelsgrensen overstiges, er det nødvendig å under-
søke hvilke sannsynlige konkurransebegrensende virkninger en slik eksklusiv lisensiering kan gi. Dersom den 
eksklusive lisensen er verdensomspennende, innebærer det at lisensgiveren forlater markedet. I tilfeller der 
den eksklusive lisensen er begrenset til et bestemt område, for eksempel en EØS-stat, innebærer avtalen at 
lisensgiveren avstår fra å produsere varer og tjenester innenfor det aktuelle området. Ved vurderingen i henhold 
til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 skal det særlig undersøkes hvor betydningsfull lisensgiveren er som konkur-
rent. Dersom lisensgiveren har en begrenset markedsstilling på produktmarkedet eller mangler kapasitet til å 
utnytte teknologien effektivt på lisenstakerens område, er det ikke sannsynlig at avtalen omfattes av artikkel 53 
nr. 1. Et særtilfelle oppstår når lisensgiveren og lisenstakeren er alene om å konkurrere på teknologimarkedet, 
og lisensgiveren, for eksempel et forskningsinstitutt eller et lite foretak som driver forskning, mangler produk-
sjons- og distribusjonsmidler til å effektivt markedsføre produkter som inneholder den lisensierte teknologien. 
I slike tilfeller er det ikke sannsynlig at det foreligger en overtredelse av artikkel 53 nr. 1.

165. Eksklusiv lisensiering mellom ikke-konkurrenter som omfattes av artikkel 53 nr. 1(65), vil sannsynligvis opp-
fylle vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Retten til å tildele en eksklusiv lisens er vanligvis nødvendig for å oppmuntre 
lisenstakeren til å investere i den lisensierte teknologien og markedsføre produktene på en rettidig måte. Dette 
er særlig tilfelle når lisenstakeren må gjøre store investeringer i videreutvikling av den lisensierte teknologien. 
Inngripen mot den eksklusive lisensen etter at lisenstakeren har hatt kommersiell suksess med den lisensierte 
teknologien, innebærer at lisenstakeren hindres i å høste fruktene av sin suksess, og skader konkurransen, 
spredningen av teknologi og nyskaping. EFTAs overvåkningsorgan vil derfor bare i unntakstilfeller gripe inn 
mot eksklusive lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter, uansett hvilket område lisensen omfatter.

166. Inngripen kan være berettiget særlig i situasjoner der en dominerende lisenstaker får eksklusiv lisens på en 
eller flere konkurrerende teknologier. Slike avtaler omfattes sannsynligvis av artikkel 53 nr. 1, og de oppfyller 
sannsynligvis ikke vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Det er imidlertid en forutsetning at det er vanskelig å komme 
inn på teknologimarkedet og at den lisensierte teknologien utgjør en reell kilde til konkurranse på markedet. 
Under slike omstendigheter kan en eksklusiv lisens utelukke tredjepartslisenstakere og gjøre det mulig for 
lisenstakeren å beholde sin markedsmakt.

167. Avtaler der to eller flere parter gjensidig tildeler hverandre lisens og forplikter seg til ikke å tildele tredjeparter 
lisens, medfører særskilte problemer når teknologipakken som de gjensidige lisensene gir opphav til, skaper 
en de facto-industristandard som tredjeparter må ha tilgang til for å konkurrere effektivt på markedet. I slike 
tilfeller skaper avtalen en lukket standard som er forbeholdt partene. EFTAs overvåkningsorgan vil tolke slike 
avtaler etter de samme prinsippene som anvendes ved vurderingen av teknologipooler (se avsnitt 4 nedenfor). 
Det kreves vanligvis at teknologiene som støtter en slik standard, skal lisensieres til tredjeparter på rettferdige, 
rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Dersom avtalepartene konkurrerer med tredjeparter på et eksisterende 
produktmarked og avtalen gjelder dette produktmarkedet, er det sannsynlig at en lukket standard får betydelige 
utelukkende virkninger. Denne negative virkningen på konkurransen kan bare unngås ved at også tredjeparter 
tildeles lisens.

2.2.2. Salgsbegrensninger

168. Også når det gjelder salgsbegrensninger, går det et viktig skille mellom lisensavtaler mellom konkurrenter og 
lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter.

(65) Se dom avsagt i Nungesser-saken, som det vises til i fotnote 16.
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169. Begrensninger av aktivt og passivt salg som pålegges en eller begge parter i en gjensidig avtale mellom 
konkurrenter, utgjør særlig alvorlige konkurransebegrensninger i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c). 
Salgsbegrensninger som pålegges en part til en gjensidig avtale mellom konkurrenter, omfattes av EØS- 
avtalens artikkel 53 nr. 1 og oppfyller sannsynligvis ikke vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Slike begrensninger anses 
vanligvis som markedsdeling, ettersom de hindrer den berørte part i å selge aktivt og passivt til områder og 
kundegrupper som denne part faktisk solgte til eller hadde reell adgang til å selge til før avtalen ble inngått.

170. I ikke-gjensidige avtaler mellom konkurrenter omfatter gruppeunntaket begrensninger av lisenstakerens eller 
lisensgiverens aktive og passive salg til det eksklusive området eller den eksklusive kundegruppen som er for-
beholdt den annen part (jf. artikkel 4 nr. 1 bokstav c) iv). Dersom markedsandelsgrensen på 20 % overstiges, 
omfattes salgsbegrensninger mellom lisensgiver og lisenstaker av artikkel 53 nr. 1 dersom den ene eller begge 
partene innehar en betydelig grad av markedsmakt. Slike begrensninger kan imidlertid være nødvendige for 
spredning av verdifulle teknologier, og derfor oppfylle vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Dette kan være tilfelle 
når lisensgiveren har en relativt svak markedsstilling innenfor det området der lisensgiveren selv utnytter 
teknologien. Under slike omstendigheter kan begrensninger av aktivt salg særlig være nødvendig for å opp-
muntre lisensgiveren til å tildele lisens. Uten slike begrensninger kunne lisensgiveren risikere å møte aktiv 
konkurranse på sitt hovedvirksomhetsområde. Tilsvarende kan begrensning av lisensgiverens aktive salg være 
nødvendig særlig dersom lisenstakeren har en relativt svak markedsstilling i det området han tildeles, og må 
gjøre betydelige investeringer for å kunne utnytte den lisensierte teknologien effektivt.

171. Gruppeunntaket forfatter også begrensninger av aktivt salg til det området eller den kundegruppen som er 
tildelt en annen lisenstaker, som ikke var konkurrent til lisensgiveren på det tidspunkt lisensavtalen med 
lisensgiveren ble inngått. Det er imidlertid en forutsetning at avtalen mellom de aktuelle partene ikke er 
en gjensidig avtale. Dersom markedsandelsgrensen overstiges, er det sannsynlig at slike begrensninger av 
aktivt salg omfattes av artikkel 53 nr. 1 dersom partene har en betydelig grad av markedsmakt. Imidlertid er 
begrensningen sannsynligvis nødvendig i henhold til artikkel 53 nr. 3 i den tiden den beskyttede lisenstakeren 
trenger for å komme inn på et nytt marked og etablere seg på markedet innen det tildelte området eller overfor 
den tildelte kundegruppen. Denne beskyttelsen mot aktivt salg gir lisenstakeren mulighet til å overvinne den 
asymmetrien han står overfor som følge av at noen av lisenstakerne er konkurrerende foretak til lisensgiveren 
og dermed allerede etablert på markedet. Begrensninger av lisenstakeres passive salg til et område eller en  
kundegruppe som er tildelt en annen lisenstaker, utgjør særlig alvorlige begrensninger i henhold til artikkel 4 nr. 1  
bokstav c) i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler.

172. Når det gjelder avtaler mellom ikke-konkurrenter, omfattes salgsbegrensninger mellom lisensgiveren og en 
lisenstaker av gruppeunntaket forutsatt at markedsandelsgrensen på 30 % ikke overstiges. Dersom markeds-
andelsgrensen overstiges, kan det hende at artikkel 53 nr. 1 ikke får anvendelse på begrensninger av lisens-
takers aktive og passive salg til områder eller kundegrupper som er forbeholdt lisensgiveren, dersom det på 
grunnlag av objektive faktorer kan fastslås at lisensieringen ikke hadde forekommet uten salgsbegrensningene. 
En eier av teknologi kan vanligvis ikke forventes å skape direkte konkurranse med seg selv på grunnlag av 
sin egen teknologi. I andre tilfeller kan artikkel 53 nr. 1 få anvendelse på salgsbegrensninger som pålegges 
lisenstakeren, både dersom lisensgiveren selv har en betydelig grad av markedsstyrke og dersom lisensgivere 
som til sammen har en sterk stilling på markedet, har inngått lignende avtaler som får kumulative virkninger.

173. Salgsbegrensninger for lisensgiveren som omfattes av artikkel 53 nr. 1, vil sannsynligvis oppfylle vilkårene 
i artikkel 53 nr. 3, unntatt i tilfeller der det ikke finnes noe reelt alternativ til lisensgiverens teknologi på 
markedet eller tredjeparter har tildelt lisenstakeren lisens på slike alternativer. Slike begrensninger, og sær-
lig begrensninger av aktivt salg, er sannsynligvis nødvendige i henhold til artikkel 53 nr. 3 for å oppmuntre 
lisenstakeren til å investere i produksjon, markedsføring og salg av produktene som inneholder den lisensierte 
teknologien. Det er sannsynlig at lisenstakerens insitament til å investere ville bli betydelig svekket dersom 
lisenstakeren fikk direkte konkurranse fra lisensgiveren, ettersom dennes produksjonskostnader ikke belastes 
med royalties, noe som kan medføre at det best mulige investeringsnivået ikke nås.

174. I gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler gjøres unntak for aktivt salg mellom områder eller kunde-
grupper når det gjelder begrensninger av salget mellom lisenstakere i avtaler mellom ikke-konkurrenter. Der 
markedsandelsgrensen overstiges, reduserer begrensninger av aktivt salg mellom lisenstakeres områder og 
kundegrupper intrateknologi-konkurransen, og vil dermed sannsynligvis omfattes av artikkel 53 nr. 1 når den 
enkelte lisenstaker har en betydelig grad av markedsmakt. Slike begrensninger kan imidlertid oppfylle vilkå-
rene i artikkel 53 nr. 3 når de er nødvendige for å hindre gratispassasjerer og oppmuntre lisenstakeren til å gjøre 
de nødvendige investeringer for å utnytte den lisensierte teknologien på en effektiv måte innenfor sitt område, 
og for å fremme salget av produktene som produseres på lisens. Begrensninger av passivt salg omfattes av 
listen over særlig alvorlige konkurransebegrensninger i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) (jf. nr. 101 ovenfor), dersom 
de varer lenger enn to år fra den dag lisenstakeren som beskyttes av begrensningene, begynte å markedsføre 
produktet som inneholder den lisensierte teknologien på markedet i sitt eksklusive område. Begrensninger av 
passivt salg som varer lenger enn to år, oppfyller sannsynligvis ikke vilkårene i artikkel 53 nr. 3.

2.3. Produksjonsbegrensninger

175. Gjensidige produksjonsbegrensninger i lisensavtaler mellom konkurrenter utgjør en særlig alvorlig begrens-
ning som omfattes av artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler (jf nr. 82 
ovenfor). Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) omfatter ikke produksjonsbegrensninger som pålegges lisenstakeren i en 
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ikke-gjensidig avtale eller en av lisenstakerne i en gjensidig avtale. Slike begrensninger omfattes av gruppe-
unntaket, forutsatt at markedsandelsgrensen på 20 % ikke overstiges. Når markedsandelsgrensen overstiges, 
kan produksjonsbegrensninger for lisenstakeren begrense konkurransen dersom partene har en betydelig grad 
av markedsmakt. Det er imidlertid sannsynlig at EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 får anvendelse i tilfeller der 
lisensgiverens teknologi er vesentlig bedre enn lisenstakerens teknologi, og produksjonsbegrensningen klart 
overstiger lisenstakerens produksjon før avtalen ble inngått. I slike tilfeller har produksjonsbegrensningen en 
begrenset virkning selv på markeder der etterspørselen øker. Ved anvendelsen av artikkel 53 nr. 3 skal det 
også tas hensyn til at slike begrensninger kan være nødvendige for å oppmuntre lisensgiveren til å spre sin 
teknologi mest mulig. En lisensgiver kan for eksempel være lite villig til å tildele konkurrenter lisens dersom 
lisensen ikke kan begrenses til et bestemt produksjonsanlegg med en bestemt kapasitet (en anleggslisens). Der 
lisensavtalen fører til en faktisk integrering av midler som utfyller hverandre, kan produksjonsbegrensninger 
som pålegges lisenstakeren derfor oppfylle vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Det er imidlertid ikke sannsynlig at 
dette er tilfelle der partene har betydelig markedsmakt.

176. Produksjonsbegrensninger i lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter omfattes av gruppeunntaket forutsatt 
at markedsandelsgrensen på 30 % ikke overstiges. Den største risikoen for konkurransebegrensninger som 
følge av produksjonsbegrensninger som pålegges lisenstakere i avtaler mellom ikke-konkurrenter, er svekket 
intrateknologi-konkurranse mellom lisenstakerne. Betydningen av slike konkurransebegrensende virkninger 
avhenger av lisensgiverens og lisenstakernes markedsstilling og i hvilken grad produksjonsbegrensningen 
hindrer lisenstakeren i å dekke etterspørselen etter produktene som inneholder den lisensierte teknologien.

177. Når produksjonsbegrensninger kombineres med eksklusive områder eller eksklusive kundegrupper, forsterkes 
de konkurransebegrensende virkningene. Kombinasjonen av begge typer begrensninger gjør det mer sannsyn-
lig at avtalens formål er markedsdeling.

178. Produksjonsbegrensninger som pålegges lisenstakeren i avtaler mellom ikke-konkurrenter, kan også ha 
konkurransefremmende virkninger ved at de bidrar til spredning av teknologi. Som teknologileverandør bør 
lisensgiveren vanligvis ha rett til å fastsette hvor mye lisenstakeren skal kunne produsere med den lisensierte 
teknologien. Dersom lisensgiveren ikke hadde denne retten, ville en rekke lisensavtaler sannsynligvis ikke 
forekommet i det hele tatt, noe som ville hatt en negativ virkning på spredningen av ny teknologi. Dette er 
sannsynlig særlig dersom lisensgiveren også er en produsent, ettersom lisenstakernes produksjon i så fall kan 
finne veien tilbake til lisensgiverens hovedvirksomhetsområde og dermed få direkte virkning på denne virk-
somheten. På den annen side er det mindre sannsynlig at produksjonsbegrensninger er nødvendige for å sikre 
spredning av lisensgiverens teknologi når de kombineres med salgsbegrensninger som forbyr lisenstakeren å 
selge til et område eller en kundegruppe som er forbeholdt lisensgiveren.

2.4.  Begrensninger av bruksområde

179. Når en lisenstaker pålegges en begrensning av bruksområdet, er lisensen enten begrenset til ett eller flere 
tekniske bruksområder, eller til ett eller flere produktmarkeder. I mange tilfeller kan den samme teknologien 
anvendes til å produsere forskjellige produkter, eller den kan inngå i produkter som tilhører forskjellige pro-
duktmarkeder. En ny støpeteknologi kan for eksempel anvendes til produksjon av plastflasker og plastglass 
selv om produktene tilhører to forskjellige produktmarkeder. Ett enkelt produktmarked kan imidlertid omfatte 
flere tekniske anvendelsesområder. Som eksempel kan nevnes en ny motorteknologi som anvendes i både 
firesylindrede og sekssylindrede motorer. Tilsvarende kan en teknologi til produksjon av chipsett anvendes til 
å produsere chipsett med inntil fire sentrale prosessorenheter (CPU) og med flere enn fire prosessorenheter. 
En lisens som begrenser bruken av den lisensierte teknologien til produksjon av for eksempel firesylindrede 
motorer og chipsett med inntil fire prosessorenheter, utgjør en begrensning av teknisk anvendelsesområde.

180. Ettersom begrensninger av bruksområdet omfattes av gruppeunntaket og visse kundebegrensninger utgjør 
særlig alvorlige begrensninger i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i gruppe-
unntaket for teknologioverføringsavtaler, er det viktig å skille mellom de to kategoriene av begrensninger. 
En kundebegrensning forutsetter at bestemte kundegrupper identifiseres og at partenes salg begrenses til 
slike identifiserte grupper. Selv om en begrensning av teknisk bruksområde kan sammenfalle med bestemte 
kundegrupper på et produktmarked, innebærer det ikke at begrensningen skal klassifiseres som en kunde-
begrensning. For eksempel det forhold at visse kunder hovedsakelig eller utelukkende kjøper chipsett med 
mer enn fire sentrale prosessorenheter, innebærer ikke at en lisens som er begrenset til chipsett med inntil fire 
prosessorenheter utgjør en kundebegrensning. Anvendelsesområdet skal imidlertid avgrenses objektivt ut fra 
identifiserte og relevante tekniske egenskaper ved det lisensierte produktet.

181. En begrensning av bruksområdet begrenser lisenstakerens adgang til å utnytte den lisensierte teknologien til 
ett eller flere bestemte bruksområder, mens lisensgiverens adgang til å utnytte den lisensierte teknologien ikke 
begrenses. Disse bruksområdene kan dessuten, på samme måte som geografiske områder, tildeles lisenstakeren 
i form av en eksklusiv lisens eller en enelisens. Begrensninger av bruksområdet kombinert med en eksklusiv 
lisens eller en enelisens begrenser også lisensgiverens adgang til å utnytte sin egen teknologi, ettersom den 
hindrer ham i å utnytte den selv blant annet gjennom lisensiering til andre. I en enelisens er bare lisensiering 
til tredjeparter begrenset. Begrensninger av bruksområdet kombinert med eksklusive lisenser og enelisenser 
behandles på samme måte som de eksklusive lisensene og enelisensene i avsnitt 2.2.1 ovenfor. For lisensiering 
mellom konkurrenter innebærer dette særlig at gjensidig eksklusive lisenser er særlig alvorlige i henhold til 
artikkel 4 nr. 1 bokstav c).
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182. Begrensninger av bruksområdet kan ha konkurransefremmende virkninger ved at lisensgiveren oppmuntres 
til å lisensiere sin teknologi for bruksområder som ikke inngår i hans hovedinteresseområde. Dersom lisens- 
giveren ikke kunne hindre lisenstakerne i å utøve virksomhet på områder der lisensgiveren utnytter teknologien  
selv, eller på områder der verdien av teknologien ennå ikke er helt fastslått, ville det sannsynligvis gjøre 
lisensgiveren mindre villig til å tildele lisens, eller føre til at han krevde høyere royalties. Det skal også tas 
hensyn til at det innenfor visse sektorer ofte tildeles lisens for å sikre designfrihet ved å hindre påstander om 
rettighetskrenkelse. Innenfor rammene av lisensen kan lisenstakeren utvikle sin egen teknologi uten å risikere 
påstander om rettighetskrenkelse fra lisensgiveren.

183. Begrensninger av bruksområdet som pålegges lisenstakere i avtaler mellom faktiske eller potensielle konkur-
renter, omfattes av gruppeunntaket forutsatt at markedsandelsgrensen på 20 % ikke overstiges. Det fremste 
konkurranseproblemet ved slike begrensninger er risikoen for at lisenstakeren opphører å være en konkurranse-
faktor utenfor det bruksområdet som omfattes av lisensen. Denne risikoen er større ved gjensidige lisenser mel-
lom konkurrenter dersom avtalen foreskriver asymmetriske begrensninger av bruksområdet. En begrensning 
av bruksområde er asymmetrisk når den ene part har rett til å anvende den lisensierte teknologien innenfor et 
produktmarked eller et teknisk bruksområde, mens den annen part har rett til å anvende den andre lisensierte 
teknologien innenfor et annet produktmarked eller et annet teknisk bruksområde. Konkurranseproblemer kan 
særlig oppstå dersom lisenstakerens produksjonsanlegg, der utstyret er tilpasset for å anvende den lisensierte 
teknologien, også anvendes for å produsere produkter som ikke omfattes av det lisensierte anvendelsesområdet, 
med lisenstakerens egen teknologi. Dersom det er sannsynlig at avtalen fører til at lisenstakeren minsker sin 
produksjon utenfor det lisensierte bruksområdet, er det sannsynlig at avtalen rammes av EØS-avtalens artikkel 
53 nr. 1. Det er ikke sannsynlig at symmetriske begrensninger av bruksområdet, dvs. avtaler der partene har 
lisens på anvendelse av hverandres teknologier innenfor det (de) samme anvendelsesområde(r), rammes av 
artikkel 53 nr. 1. Slike avtaler begrenser sannsynligvis ikke konkurranse som fantes før avtalen ble inngått. Det 
er heller ikke sannsynlig at artikkel 53 nr. 1 får anvendelse på avtaler som bare gir lisenstakeren rett til å utvikle 
og utnytte sin egen teknologi innenfor rammene av lisensen uten å risikere påstander om rettighetskrenkelse 
fra lisensgiveren. Under slike omstendigheter medfører begrensninger av bruksområdet ikke i seg selv en 
begrensning av den konkurransen som fantes før avtalen ble inngått. Uten avtalen risikerte lisenstakeren også 
å møte påstander om rettighetskrenkelse utenfor det anvendelsesområdet lisensen omfatter. Dersom lisens-
takeren imidlertid uten kommersiell begrunnelse innstiller eller innskrenker sin virksomhet på området utenfor 
det lisensierte bruksområdet, kan det være tegn på en underliggende avtale om markedsdeling, som utgjør en 
særlig alvorlig begrensning i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i gruppeunntaket for teknologioverførings-
avtaler.

184. Begrensninger av bruksområdet for lisenstaker og lisensgiver i avtaler mellom ikke-konkurrenter omfattes av 
gruppeunntaket forutsatt at markedsandelsgrensen på 30 % ikke overstiges. Begrensninger av bruksområdet 
i avtaler mellom ikke-konkurrenter der lisensgiveren forbeholder seg ett eller flere produktmarkeder eller 
tekniske anvendelsesområder, er vanligvis enten ikke konkurransebegrensende, eller effektivitetsøkende. De 
fremmer spredning av ny teknologi ved å oppmuntre lisensgiveren til å tildele lisens på utnyttelse av tekno-
logien innenfor områder der lisensgiveren selv ikke ønsker å utnytte den. Dersom lisensgiveren ikke kunne 
hindre lisenstakere i å utøve virksomhet på områder der lisensgiveren selv utnytter teknologien, ville det 
sannsynligvis gjøre lisensgiveren mindre villig til å tildele lisens.

185. Ved avtaler mellom ikke-konkurrenter har lisensgiveren vanligvis også rett til å tildele forskjellige lisens- 
takere enelisenser eller eksklusive lisenser som er begrenset til ett eller flere bruksområder. Slike begrensninger  
svekker intrateknologi-konkurransen mellom lisenstakere på samme måte som eksklusiv lisensiering, og skal 
analyseres på samme måte (jf. avsnitt 2.2.1 ovenfor).

2.5. Begrensninger til produksjon til eget bruk

186. En begrensning til produksjon til eget bruk kan defineres som en forpliktelse for lisenstakeren til å begrense 
sin produksjon av det lisensierte produktet til de mengder som er nødvendige for produksjonen av lisenstake-
rens egne produkter og for vedlikehold og reparasjon av dem. Denne typen bruksbegrensning pålegger med 
andre ord lisenstakeren en forpliktelse til å bruke produkter som inneholder den lisensierte teknologien bare 
som innsatsvare som skal integreres i lisenstakerens egen produksjon; den omfatter ikke salg av det lisensierte 
produktet med sikte på integrering i andre produsenters produkter. Begrensninger til produksjon til eget bruk 
omfattes av gruppeunntaket opp til markedsandelsgrensene på henholdsvis 20 % og 30 %. Når gruppeunntaket 
ikke får anvendelse, er det nødvendig å undersøke hvilke konkurransefremmende og konkurransebegrensende 
virkninger begrensningen har. I denne sammenheng er det nødvendig å skille mellom avtaler mellom konkur-
renter og avtaler mellom ikke-konkurrenter.

187. Lisensavtaler mellom konkurrenter som pålegger lisenstakeren å produsere komponenter på lisens bare med 
sikte på integrering i egne produkter, hindrer lisenstakeren i å levere komponenter til andre produsenter. 
Dersom lisenstakeren før avtalen ble inngått verken var en faktisk eller sannsynlig potensiell leverandør av 
komponenter til andre produsenter, endrer begrensningen til produksjon til eget bruk ikke noe sammenlignet 
med den tidligere situasjonen. Under slike omstendigheter vurderes begrensningen på samme måte som ved 
avtaler mellom ikke-konkurrenter. Dersom lisenstakeren imidlertid er en faktisk eller sannsynlig komponent-
leverandør, er det nødvendig å undersøke hvilke virkninger avtalen får på denne virksomheten. Dersom 
lisenstakeren skaffer seg utstyr for å tilpasse seg til lisensgiverens teknologi og slutter å anvende sin egen 
teknologi på selvstendig grunnlag, og dermed ikke lenger er komponentleverandør, begrenser avtalen konkur-
ransen som fantes før avtalen ble inngått. Det kan medføre særlig alvorlige negative virkninger på markedet 
dersom lisensgiveren har en betydelig grad av markedsmakt på komponentmarkedet.
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188. Ved lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter er det risiko for i hovedsak to konkurransebegrensende virkninger 
som følge av begrensninger til produksjon til eget bruk: a) en begrensning av intrateknologi-konkurransen på 
markedet for levering av innsatsvarer, og b) utelukkelse av voldgift mellom lisenstakere, noe som gir lisens-
giveren større mulighet til å pålegge lisenstakerne diskriminerende royalties.

189. Begrensninger til produksjon til eget bruk kan imidlertid også bidra til konkurransefremmende lisensiering. 
Dersom lisensgiveren er komponentleverandør, kan begrensningen være nødvendig for å oppnå spredning av 
teknologi mellom ikke-konkurrenter. Dersom begrensningen ikke fantes, kunne lisensgiveren velge å ikke 
tildele lisens, eller bare å gjøre det mot betaling av høyere royalties, ettersom lisensgiveren ellers ville skape 
direkte konkurranse for seg selv på komponentmarkedet. I slike tilfeller er en begrensning til produksjon til 
eget bruk vanligvis enten ikke konkurransebegrensende, eller den omfattes av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3. 
Det er imidlertid et vilkår at lisenstakeren ikke hindres i å selge det lisensierte produktet som reservedel til sine 
egne produkter. Lisenstakeren skal ha adgang til å betjene ettermarkedet med sine egne produkter, herunder 
uavhengige tjenesteleverandører som yter service- og reparasjonstjenester på de produktene lisenstakeren 
produserer.

190. Dersom lisensgiveren ikke er komponentleverandør på det relevante markedet, er ovennevnte begrunnelse 
for å pålegge begrensninger til produksjon til eget bruk, ikke relevant. I slike tilfeller kan en begrensning til 
produksjon til eget bruk i prinsippet fremme spredning av teknologi ved å sikre at lisenstakere ikke selger til 
produsenter som konkurrerer med lisensgiveren på andre markeder. En begrensning for lisenstakeren til ikke 
å selge til bestemte kundegrupper som er forbeholdt lisensgiveren, utgjør vanligvis et mindre begrensende 
alternativ. I slike tilfeller er en begrensning til produksjon til eget bruk vanligvis ikke nødvendig for å spre 
teknologien.

2.6. Koplingssalg og ”bundling”

191. I forbindelse med teknologilisensiering forekommer koplingssalg når lisensgiveren setter som vilkår for å 
tildele lisens på én teknologi (hovedproduktet) at lisenstakeren også tar lisens på en annen teknologi eller 
kjøper et produkt av lisensgiveren eller av noen denne har utpekt (det tilknyttede produktet). ”Bundling” 
forekommer når to teknologier eller en teknologi og et produkt bare selges sammen som en pakke. I begge 
tilfeller er det imidlertid et vilkår at de berørte produktene og teknologiene er særskilte, det vil si at det er en 
særskilt etterspørsel etter ethvert produkt og enhver teknologi som inngår i koplingssalget eller pakken. Dette 
er vanligvis ikke tilfelle når teknologiene eller produktene av nødvendighet koples sammen på en slik måte at 
den lisensierte teknologien ikke kan anvendes uten det tilknyttede produktet, eller at ingen av delene i pakken 
kan anvendes uten den andre. Heretter omfatter begrepet koplingssalg både koplingssalg og ”bundling”.

192. Artikkel 3 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler, der anvendelsen av gruppeunntaket begrenses av 
markedsandelsgrenser, sikrer at koplingssalg og ”bundling” ikke omfattes av gruppeunntaket dersom markeds-
andelsgrensene på 20 % for avtaler mellom konkurrenter og 30 % for avtaler mellom ikke-konkurrenter over-
stiges. Markedsandelsgrensene får anvendelse på ethvert relevant teknologimarked eller produktmarked som 
påvirkes av lisensavtalen, herunder markedet for det tilknyttede produktet. Når disse markedsandelsgrensene 
overstiges, er det nødvendig å foreta en avveining mellom de konkurransebegrensende og de konkurranse-
fremmende virkningene av koplingssalg.

193. Den fremste konkurransebegrensende virkningen av koplingssalg er utestenging av konkurrerende leve-
randører av det tilknyttede produktet. Koplingssalg kan også gi lisensgiveren mulighet til å opprettholde 
markedsmakt på markedet for hovedproduktet ved å skape etableringshindringer, ettersom det kan tvinge nye 
aktører til å tre inn på flere markeder samtidig. Koplingssalg kan dessuten gi lisensgiveren mulighet til å øke 
royaltybetalingene, særlig dersom hovedproduktet og det tilknyttede produktet er delvis innbyrdes substituer-
bare og de to produktene ikke anvendes i et fast mengdeforhold. Koplingssalg hindrer lisenstakeren i å bytte 
til andre innsatsvarer ved en økning av royaltybetalingen for hovedproduktet. Ved slike konkurranseproblemer 
har det ingen betydning om avtalepartene er konkurrenter eller ikke. Det er sannsynlig at koplingssalg har 
konkurransebegrensende virkninger når lisensgiveren har en betydelig grad av markedsmakt på markedet for 
hovedproduktet og kan benytte denne markedsmakten til å begrense konkurransen på markedet for det koplede 
produktet. Uten markedsmakt på markedet for hovedproduktet kan lisensgiveren ikke anvende sin teknologi 
til å begrense konkurransen ved å utestenge leverandører av det koplede produktet. På samme måte som ved 
konkurranseklausuler, må koplingsklausulen omfatte en viss del av markedet for det koplede produktet for 
at merkbare utestengende virkninger skal oppstå. I tilfeller der lisensgiveren har markedsmakt på markedet 
for det koplede produktet snarere enn på markedet for hovedproduktet, analyseres begrensningen som en 
konkurranseklausul eller mengdebegrensning, noe som gjenspeiler at eventuelle konkurranseproblemer har sin 
opprinnelse på markedet for det koplede produktet, og ikke på markedet for hovedproduktet(66).

194. Koplingssalg kan også gi effektivitetsgevinster. Dette er for eksempel tilfelle når det koplede produktet er nød-
vendig for en teknisk tilfredsstillende utnyttelse av den lisensierte teknologien eller for å sikre at produksjonen 
på lisens skjer i tråd med de kvalitetskravene som skal oppfylles av lisensgiveren og andre lisenstakere. I slike 
tilfeller er koplingssalget vanligvis enten ikke konkurransebegrensende, eller det omfattes av EØS-avtalens 
artikkel 53 nr. 3. Når lisenstakerne bruker lisensgiverens varemerke eller varenavn eller det på annen måte er 

(66) Med hensyn til analysegrunnlaget vises det til avsnitt 2.7 nedenfor og nr. 138 ff i retningslinjene om vertikale begrensninger, som 
det vises til i fotnote 36.
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åpenbart for forbrukerne at det er en forbindelse mellom produktet som inneholder den lisensierte teknologien 
og lisensgiveren, har lisensgiveren en berettiget interesse av å sikre at kvaliteten på produktene ikke er av en 
slik art at den forringer verdien av lisensgiverens teknologi eller vedkommendes omdømme som økonomisk 
aktør. Dersom forbrukerne vet at lisenstakerne (og lisensgiveren) produserer med samme teknologi, er det ikke 
sannsynlig at lisenstakerne vil ta en lisens med mindre alle utnytter teknologien på en teknisk tilfredsstillende 
måte.

195. Koplingssalg kan også være konkurransefremmende når det koplede produktet gir lisenstakeren mulighet til å 
utnytte den lisensierte teknologien betydelig mer effektivt. Dersom lisensgiveren for eksempel tildeler lisens 
på en bestemt prosessteknologi, kan partene også avtale at lisenstakeren kjøper av lisensgiveren en katalysator 
som er utviklet med sikte på anvendelse sammen med den lisensierte teknologien, og som gjør at teknolo-
gien kan utnyttes mer effektivt enn sammen med andre katalysatorer. Når en slik begrensning omfattes av  
artikkel 53 nr. 1, er det sannsynlig at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 er oppfylt selv om markedsandelsgrensene 
overstiges.

2.7.  Konkurranseklausuler

196. Konkurranseklausuler i forbindelse med teknologilisensiering har form av en forpliktelse for lisenstakeren til 
ikke å anvende tredjeparts teknologier dersom de konkurrerer med den lisensierte teknologien. Konkurranse-
klausuler som omfatter et produkt eller en komplementær teknologi som leveres av lisensgiveren, behandles i 
det foregående avsnittet om koplingssalg.

197. Gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler gjør unntak for konkurranseklausuler i avtaler både mellom 
konkurrenter og mellom ikke-konkurrenter opp til markedsandelsgrensene på henholdsvis 20 % og 30 %.

198. Det største konkurranseproblemet konkurranseklausuler medfører er utestenging av tredjeparts teknologier. 
Konkurranseklausuler kan også lette samordning mellom lisensgivere ved kumulativ anvendelse. Utestenging 
av konkurrerende teknologier minsker konkurransepresset på royalties som kreves av lisensgiveren, og svek-
ker konkurransen mellom de etablerte teknologiene ved å begrense lisenstakernes mulighet til å veksle mellom 
konkurrerende teknologier. Ettersom utestenging er det største problemet i begge tilfeller, kan analysen van-
ligvis være den samme for avtaler mellom konkurrenter og avtaler mellom ikke-konkurrenter. Ved gjensidig 
lisensiering mellom konkurrenter der begge parter forplikter seg til ikke å anvende tredjeparts teknologier, kan 
avtalen imidlertid lette samordning mellom dem på produktmarkedet, noe som berettiger den lavere markeds-
andelsgrensen på 20 %.

199. Utestenging kan oppstå dersom en vesentlig del av de potensielle lisenstakerne allerede er bundet til en eller, 
når det gjelder kumulative virkninger, flere teknologikilder og hindres i å utnytte konkurrerende teknologier. 
Utestengende virkninger kan være en følge av avtaler inngått av en enkelt lisensgiver som har en betydelig 
grad av markedsmakt, eller de kan oppstå som en kumulativ virkning av avtaler inngått av flere lisensgivere, 
selv om hver enkelt avtale eller hvert enkelt nettverk av avtaler omfattes av gruppeunntaket for teknologi-
overføringsavtaler. I det sistnevnte tilfellet er det imidlertid ikke sannsynlig at det oppstår en særlig alvorlig 
kumulativ virkning så lenge mindre enn 50 % av markedet er bundet. Når denne grensen overstiges, er det 
sannsynlig at utestenging forekommer dersom nye lisenstakere møter relativt høye etableringshindringer. 
Dersom etableringshindringene er lave, kan nye lisenstakere komme inn på markedet og utnytte kommersielt 
attraktive teknologier som tilhører tredjeparter, og dermed utgjøre et reelt alternativ til etablerte lisenstakere. 
For å avgjøre om tredjeparter har en reell mulighet til å komme inn på markedet eller utvide sin virksomhet på 
det, er det også nødvendig å ta hensyn til i hvilket omfang distributører er bundet til lisenstakere gjennom kon-
kurranseklausuler. En tredjepart har reell mulighet til å komme inn på markedet med sin teknologi bare med 
tilgang til de nødvendige produksjons- og distribusjonsmidlene. Hvor lett det er å komme inn på markedet, 
avhenger med andre ord ikke bare av tilgangen til lisenstakere, men også av om disse har tilgang til distribu-
sjon. Ved vurderingen av utestengende virkninger på distribusjonsnivå vil EFTAs overvåkningsorgan anvende 
det analytiske rammeverket som beskrives i avsnitt IV.2.1 i retningslinjene for vertikale begrensninger(67).

200. Når lisensgiveren har en betydelig grad av markedsmakt, kan forpliktelser for lisenstakere til å erverve tekno-
logi bare fra lisensgiveren gi vesentlige utestengende virkninger. Jo sterkere markedsstilling lisensgiveren har, 
desto større er risikoen for at konkurrerende teknologier utestenges. Merkbare utestengende virkninger kan 
oppstå selv om konkurranseklausulene ikke omfatter en vesentlig del av markedet. Der dette er tilfellet, kan 
merkbare utestengende virkninger oppstå når konkurranseklausulene er rettet mot foretak som er de mest sann-
synlige til å ta lisens på konkurrerende teknologier. Risikoen for utestenging er særlig høy når det bare finnes 
et begrenset antall potensielle lisenstakere og lisensavtalen gjelder en teknologi som lisenstakerne anvender 
for å produsere en innsatsvare til eget bruk. I slike tilfeller er sannsynligvis etableringshindringene for en ny 
lisensgiver høye. Utestenging kan være mindre sannsynlig i tilfeller der teknologien anvendes for å produsere 
produkter som selges til tredjeparter; selv om begrensningen i dette tilfellet også binder produksjonskapasite-
ten for den aktuelle innsatsvaren, binder den ikke etterspørselen etter produktet som inneholder den innsats-
varen som produseres med den lisensierte teknologien. For å komme inn på markedet i det sistnevnte tilfellet 
har lisensgivere bare behov for tilgang til én eller flere lisenstakere som har tilstrekkelig produksjonskapasitet, 
og med mindre bare noen få foretak har eller kan skaffe seg de midler som er nødvendig for å ta lisens, er det 
ikke sannsynlig at lisensgiveren kan nekte konkurrenter tilgang til effektive lisenstakere ved å pålegge sine 
lisenstakere konkurranseklausuler.

(67) Se fotnote 36.
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201. Konkurranseklausuler kan også ha konkurransefremmende virkninger. De kan for det første fremme spred-
ning av teknologi ved å minske risikoen for urettmessig tilegnelse av den lisensierte teknologien, og særlig 
av knowhow. Dersom en lisenstaker har rett til å ta lisens på konkurrerende teknologier fra tredjeparter, er det 
en risiko for at særlig lisensiert knowhow brukes ved utnyttelsen av konkurrerende teknologier, og dermed 
kommer konkurrentene til gode. Når en lisenstaker også utnytter konkurrerende teknologier, blir det som regel 
også vanskeligere å kontrollere betalingen av royalties, noe som kan gjøre lisensiering mindre attraktivt.

202. For det andre kan konkurranseklausuler, eventuelt kombinert med et eksklusivt område, være nødvendige for 
å sikre at lisenstakeren oppmuntres til å investere i og utnytte den lisensierte teknologien effektivt. I tilfeller 
der avtalen omfattes av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 på grunn av en merkbar utestengende virkning, kan 
det for at artikkel 53 nr. 3 skal få anvendelse være nødvendig å velge et mindre begrensende alternativ, for 
eksempel en forpliktelse til å produsere en viss minstemengde eller betale et visst minstebeløp i royalties, noe 
som vanligvis innebærer mindre risiko for at konkurrerende teknologier utestenges.

203. For det tredje, i tilfeller der lisensgiveren forplikter seg til å gjøre betydelige kundespesifikke investeringer 
for eksempel til opplæring og for å skreddersy den lisensierte teknologien etter lisenstakerens behov, kan 
konkurranseklausuler eller en forpliktelse til å produsere en viss minstemengde eller betale et visst minstebeløp 
i royalties være nødvendig for å oppmuntre lisensgiveren til å gjøre investeringen og unngå problemer med 
forsinkelse. Lisensgiveren kan imidlertid vanligvis kreve direkte betaling for slike investeringer gjennom et 
engangsbeløp, noe som innebærer at det finnes mindre begrensende alternativ.

3. Forliksavtaler og avtaler om ikke å hevde sine rettigheter

204. Lisensiering kan tjene som et middel til å løse tvister eller for å unngå at den ene part hevder sine imma-
terialrettigheter for å hindre den annen part i å utnytte sin egen teknologi. Lisensiering, herunder gjensidig 
lisensiering i forbindelse med forliksavtaler og avtaler om ikke å hevde sine rettigheter, er ikke konkurranse-
begrensende i seg selv, ettersom de gir partene rett til å utnytte sine teknologier etter avtalen. De enkelte 
vilkår i slike avtaler kan imidlertid omfattes av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Lisensiering i forbindelse med 
forliksavtaler behandles som andre lisensavtaler. Når det gjelder teknologier som teknisk sett er alternativer til 
hverandre, er det derfor nødvendig å vurdere hvor sannsynlig det er at de aktuelle teknologiene er ensidig eller 
gjensidig blokkerende teknologier (jf. nr. 32 ovenfor). I slike tilfeller anses partene ikke som konkurrenter.

205. Gruppeunntaket får anvendelse forutsatt at avtalen ikke inneholder noen særlig alvorlige konkurranse-
begrensninger som beskrevet i artikkel 4 i gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler. Listen over særlig 
alvorlige konkurransebegrensninger i artikkel 4 nr. 1 kan særlig få anvendelse dersom partene har vært klar 
over at det ikke foreligger noen blokkering, og at de derfor er konkurrenter. I slike tilfeller er forliket bare et 
middel til å begrense den konkurransen som forelå før avtalen ble inngått.

206. I tilfeller der det er sannsynlig at lisenstakeren uten lisensen ville blitt utestengt fra markedet, er avtalen 
vanligvis konkurransefremmende. Begrensninger av intrateknologi-konkurransen mellom lisensgiveren og 
lisenstakeren er ofte i samsvar med artikkel 53 (se avsnitt 2 ovenfor).

207. Avtaler der partene tildeler hverandre gjensidig lisens og pålegger begrensninger av anvendelsen av sine egne 
teknologier, herunder begrensninger av lisensiering til tredjeparter, kan omfattes av artikkel 53 nr. 1. Dersom 
partene har en betydelig grad av markedsmakt og avtalen pålegger begrensninger som åpenbart går lenger enn 
det som er nødvendig for å oppheve den blokkerende stillingen, er det sannsynlig at avtalen omfattes av artik-
kel 53 nr. 1 selv om det er sannsynlig at det foreligger gjensidig blokkerende stillinger. Det er særlig sannsynlig 
at artikkel 53 nr. 1 får anvendelse dersom partene deler markeder eller fastsetter gjensidige løpende royalties 
som har en betydelig innvirkning på markedsprisene.

208. Når partene i henhold til avtalen har rett til å anvende hverandres teknologi, og avtalen omfatter framtidig 
utvikling av den, er det nødvendig å vurdere hvordan avtalen påvirker partenes insitament til nyskaping. I 
tilfeller der partene har en betydelig grad av markedsmakt, er det sannsynlig at avtalen omfattes av artikkel 53 
nr. 1 dersom avtalen hindrer partene i å få et konkurransemessig overtak på hverandre. Avtaler som fjerner eller 
i betydelig grad minsker en parts mulighet til å få et slikt overtak, svekker insitamentet til nyskaping, og har 
derfor en negativ virkning på en vesentlig del av konkurranseprosessen. Slike avtaler oppfyller sannsynligvis 
ikke vilkårene i artikkel 53 nr. 3. Det er særlig usannsynlig at begrensningen kan anses som nødvendig i hen-
hold til det tredje vilkåret i artikkel 53 nr. 3. For å oppnå avtalens formål, som er å sikre at partene kan fortsette 
å utnytte sin egen teknologi uten å blokkeres av den annen part, er det ikke nødvendig at partene forplikter seg 
til å dele framtidige nyskapinger. Det er imidlertid usannsynlig at partene hindres i å få et konkurransemessig 
overtak på hverandre dersom lisensens formål er å gi partene adgang til å utvikle sine respektive teknologier, 
og dersom lisensen ikke fører til at de anvender de samme teknologiske løsningene. Slike avtaler skaper bare 
designfrihet ved å hindre framtidige påstander om krenkelse fra den annen part.

209. I forbindelse med en forliksavtale og en avtale om ikke å hevde sine rettigheter, anses klausuler om ikke å 
bestride gyldigheten av immaterialrettigheter vanligvis ikke som omfattet av artikkel 53 nr. 1. Det er en natur-
lig del av slike avtaler at partene er enige om ikke å bestride de immaterialrettighetene som omfattes av avtalen 
i ettertid. Selve formålet med avtalen er nettopp å løse tvister og/eller å unngå framtidige tvister.
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4. Teknologipooler

210. Teknologipooler defineres som avtaler der to eller flere parter setter sammen en pakke med teknologi som 
lisensieres ikke bare til bidragsyterne til poolen, men også til tredjeparter. Teknologipooler kan ha form av 
enkle avtaler mellom et begrenset antall parter, eller utgjøre et detaljert organisasjonsopplegg der organiserin-
gen av tildeling av lisenser på teknologiene som inngår i poolen, overlates til en særskilt enhet. I begge tilfeller 
kan poolen gi lisenstakerne mulighet til å utøve virksomhet på markedet på grunnlag av en enkelt lisens.

211. Det er ingen nødvendig forbindelse mellom teknologipooler og standarder, men i noen tilfeller støtter teknolo-
giene i poolen (helt eller delvis) en de facto-industristandard eller en de jure-industristandard. Når teknologi-
pooler støtter en industristandard, støtter de ikke nødvendigvis en enkelt standard. Forskjellige teknologipooler 
kan støtte konkurrerende standarder.

212. Avtaler om opprettelse av teknologipooler og om fastsettelse av vilkår og betingelser for deres virksomhet 
omfattes ikke av gruppeunntaket, uansett antall parter (jf. avsnitt III.2.2 ovenfor). Slike avtaler omfattes bare 
av disse retningslinjene. Poolavtaler medfører en rekke spørsmål knyttet til valg av teknologier som skal inngå 
i poolen og poolens virksomhet, som ikke oppstår i forbindelse med andre typer lisensiering. De enkelte lisen-
sene som poolen tildeler tredjeparts lisenstakere, behandles imidlertid som andre lisensavtaler, som omfattes 
av gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler når vilkårene der er oppfylt, herunder kravene i artikkel 4 
som inneholder listen over særlig alvorlige begrensninger.

213. Teknologipooler kan være konkurransebegrensende. Opprettelse av en teknologipool innebærer nødvendigvis 
felles salg av teknologiene som inngår i poolen, og dersom slike pooler er sammensatt utelukkende eller 
hovedsakelig av innbyrdes substituerbare teknologier, utgjør dette et priskartell. I tillegg til at teknologipooler 
svekker konkurransen mellom partene, kan de også, særlig dersom de støtter en industristandard eller oppretter 
en de facto-industristandard, føre til mindre nyskaping ved å utelukke alternative teknologier. Standarden og 
den tilknyttede teknologipoolen kan gjøre det vanskeligere for nye og forbedrede teknologier å komme inn på 
markedet.

214. Teknologipooler kan også ha konkurransefremmende virkninger, særlig ved å minske transaksjonskostnadene 
og ved å fastsette en grense for kumulative royalties for å hindre doble fortjenestemarginer. Opprettelsen av 
en pool gjør det mulig å samle tildelingen av lisenser på teknologier som inngår i poolen. Dette er særlig 
viktig innenfor sektorer der immaterialrettigheter er utbredt og der det for å utøve virksomhet på markedet er 
nødvendig å innhente lisenser fra et betydelig antall lisensgivere. I tilfeller der lisenstakerne mottar løpende 
tjenester i forbindelse med anvendelse av den lisensierte teknologien, kan felles lisensiering og felles tjenester 
føre til ytterligere kostnadsreduksjon.

4.1. Poolteknologienes art

215. Risikoen for konkurransen og det effektivitetsøkende potensialet som teknologipooler medfører, avhenger 
i høy grad av forholdet mellom teknologiene som inngår i poolen og deres forhold til teknologier utenfor 
poolen. To grunnleggende skiller er nødvendige, nemlig a) mellom komplementære teknologier og innbyrdes 
substituerbare teknologier og b) mellom vesentlige teknologier og ikke-vesentlige teknologier.

216. To teknologier(68) er komplementære teknologier i motsetning til innbyrdes substituerbare teknologier når 
begge er nødvendige for å produsere produktet eller gjennomføre den prosessen som teknologiene anvendes 
til. Omvendt er to teknologier innbyrdes substituerbare når begge teknologiene gir rettighetshaveren mulighet 
til å produsere produktet eller gjennomføre prosessen som teknologiene anvendes til. En teknologi er vesent-
lig i motsetning til ikke-vesentlig dersom det ikke finnes noe alternativ for den teknologien i eller utenfor 
poolen og den aktuelle teknologien utgjør en nødvendig del av pakken av teknologier for å produsere det (de) 
produkt(er) eller gjennomføre den (de) prosess(er) som poolen anvendes for. En teknologi som det ikke finnes 
alternativer til, forblir vesentlig så lenge teknologien omfattes av minst én gyldig immaterialrettighet. Vesent-
lige teknologier er nødvendigvis også komplementære teknologier.

217. Når teknologier i en pool er innbyrdes substituerbare, er det sannsynlig at royaltybetalingene er høyere enn de 
ellers hadde vært, ettersom lisenstakerne ikke kan dra nytte av konkurranse mellom de aktuelle teknologiene. 
Når teknologiene i poolen er komplementære, minsker avtalen transaksjonskostnadene og kan føre til lavere 
samlede royalties, ettersom partene kan fastsette en felles royaltysats for pakken i stedet for at hver part fastset-
ter en royaltysats noe som gjør at det ikke tas hensyn til hvilke royalties andre fastsetter.

218. Skillet mellom komplementære og innbyrdes substituerbare teknologier er ikke alltid helt tydelig, ettersom 
teknologier kan være delvis innbyrdes substituerbare og delvis komplementære. Når det er sannsynlig at 
lisenstakere vil forsøke å få to teknologier på grunn av effektivitetsgevinstene kombinasjonen ville gi, behand-
les teknologiene som komplementære selv om de er delvis innbyrdes substituerbare. I slike tilfeller er det 
sannsynlig at lisenstakerne dersom poolen ikke fantes, ville forsøke å få lisens på begge teknologiene på grunn 
av de ytterligere økonomiske fordelene ved å anvende begge teknologiene i stedet for bare en av dem.

(68) Begrepet teknologi er ikke begrenset til patenter. Det omfatter også patentsøknader og andre immaterialrettigheter enn patenter.
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219. Innlemmingen av innbyrdes substituerbare teknologier i poolen begrenser interteknologi-konkurransen og 
anses som kollektiv ”bundling”. Dersom poolen i betydelig grad består av innbyrdes substituerbare tekno-
logier, anses avtalen som et middel til prissamarbeid mellom konkurrenter. EFTAs overvåkningsorgan anser 
som hovedregel at innlemming av innbyrdes substituerbare teknologier i poolen utgjør en overtredelse av 
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1. Overvåkningsorganet anser også at det er usannsynlig at vilkårene i artikkel 53  
nr. 3 vil være oppfylt når det gjelder pooler som i betydelig grad inneholder innbyrdes substituerbare teknolo-
gier. Ettersom de aktuelle teknologiene er alternativer til hverandre, minsker ikke transaksjonskostnadene selv 
om begge er med i poolen. Dersom poolen ikke hadde eksistert, ville lisenstakerne ikke hatt behov for begge 
teknologiene. Det er ikke tilstrekkelig at partene beholder retten til å tildele lisenser uavhengig av hverandre. 
Partene vil sannsynligvis ikke ha noen insitament til å gjøre dette, ettersom det ville kunne undergrave poolen, 
som gir dem mulighet til å utnytte sin markedsstyrke i fellesskap.

220. Når en pool består utelukkende av teknologier som er vesentlige, og derfor nødvendigvis også komplemen-
tære, rammes opprettelsen av poolen i seg selv vanligvis ikke av artikkel 53 nr. 1 uavhengig av partenes 
markedsstilling. Vilkårene for lisenstildelingen kan imidlertid omfattes av artikkel 53 nr. 1.

221. Når ikke-vesentlige, men komplementære patenter inngår i poolen, er det en risiko for at tredjeparts tekno-
logier utelukkes. Når en teknologi er innlemmet i poolen og lisensieres som del av pakken, har lisenstakerne 
sannsynligvis lite insitament til å skaffe lisens på en konkurrerende teknologi dersom royalties som betales 
for pakken, allerede omfatter en innbyrdes substituerbar teknologi. Dersom pakken inneholder teknologier 
som ikke er nødvendige for å produsere det (de) produkt(er) eller gjennomføre den (de) prosess(er) som 
teknologipoolen anvendes for, tvinges lisenstakerne til å betale for teknologi de ikke har behov for. Dersom 
komplementære patenter inngår i poolen, anses det derfor som kollektiv ”bundling”. Når en pool inneholder 
ikke-vesentlige teknologier, omfattes avtalen sannsynligvis av artikkel 53 nr. 1 dersom poolen har en betydelig 
stilling på et relevant marked.

222. Ettersom det kan utvikles innbyrdes substituerbare og komplementære teknologier etter at en pool er oppret-
tet, må det løpende foretas en vurdering av hva som er vesentlig. En teknologi kan derfor bli ikke-vesentlig 
etter opprettelsen av poolen som følge av at det kommer nye teknologier fra tredjeparter. En måte å sikre at 
tredjeparts teknologier ikke holdes utenfor markedet på, er å utelukke fra poolen teknologier som er blitt ikke-
vesentlige. Det kan imidlertid finnes andre framgangsmåter for å sikre at tredjeparts teknologier ikke uteluk-
kes. Ved vurderingen av teknologipooler som inneholder ikke-vesentlige teknologier, dvs. teknologier som det 
finnes alternativer til utenfor poolen eller som ikke er nødvendige for å produsere ett eller flere produkter som 
poolen anvendes for, vil EFTAs overvåkningsorgan ved sin helhetsvurdering blant annet ta hensyn til følgende 
faktorer:

a)  om det av konkurransefremmende årsaker er nødvendig å ta med ikke-vesentlige teknologier i poolen, 

b)  om lisensgiverne beholder retten til å tildele lisenser på sine respektive teknologier uavhengig av hver-
andre. Når poolen består av et begrenset antall teknologier og det finnes alternative teknologier utenfor 
poolen, vil lisenstakerne kanskje sette sammen sine egne teknologipakker som består delvis av teknologi 
som inngår i poolen, og delvis av teknologi som eies av tredjeparter, 

c)  om poolen, når poolteknologiene brukes for forskjellige formål, hvorav noen ikke krever bruk av alle 
teknologiene, tilbyr teknologiene bare som en samlet pakke, eller om den tilbyr separate pakker for ulike 
formål. I det sistnevnte tilfellet hindres det at teknologier som ikke er vesentlige for et bestemt produkt 
eller en bestemt prosess, knyttes til vesentlige teknologier, 

d)  om poolteknologiene er tilgjengelige bare som en samlet pakke, eller om lisenstakerne kan ta lisens på 
bare en del av pakken mot en tilsvarende nedsettelse av royaltybetalingen. Muligheten for å ta en lisens 
på bare en del av pakken kan minske risikoen for at tredjeparts teknologier holdes utenfor poolen, særlig 
dersom lisenstakeren oppnår en tilsvarende nedsettelse av royaltybetalingen. Dette forutsetter at hver tek-
nologi i poolen tildeles en andel av de samlede royalties. Når lisensavtalene som er inngått mellom poolen 
og de enkelte lisenstakerne er av relativt lang varighet, og den teknologien som inngår i poolen støtter en 
de facto-industristandard, skal det også tas hensyn til at poolen kan hindre adgang til markedet for nye 
innbyrdes substituerbare teknologier. Ved vurderingen av risikoen for utestenging er det i slike tilfeller 
grunn til å ta hensyn til om lisenstakerne med rimelig varsel kan si opp en del av lisensen og oppnå en 
tilsvarende nedsettelse av royaltybetalingen.

4.2.  Vurdering av enkelte begrensninger

223. Formålet med dette avsnittet er å se nærmere på noen begrensninger som i en eller annen form ofte forekom-
mer i teknologipooler, og som skal vurderes innenfor rammen av poolen som helhet. Som nevnt i nr. 212 
ovenfor får gruppeunntaket for teknologioverføringsavtaler anvendelse på lisensavtaler inngått mellom poolen 
og tredjeparts lisenstakere. I dette avsnittet behandles derfor bare opprettelsen av poolen og lisensierings- 
problemer som er typiske ved lisensiering i forbindelse med teknologipooler.

224. EFTAs overvåkningsorgan foretar sin vurdering ut fra følgende hovedprinsipper:

1.  Jo sterkere markedsstilling poolen har, desto større er risikoen for konkurransebegrensende virkninger.

2.  Pooler som har en sterk markedsstilling, bør være åpne og ikke-diskriminerende.
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3.  Pooler bør ikke i unødig utstrekning utelukke tredjeparts teknologier eller begrense opprettelsen av alter-
native pooler.

225. Foretak som oppretter en teknologipool som er i samsvar med EØS-avtalens artikkel 53 og fastsetter en 
industristandard som det kan støtte, har vanligvis rett til å forhandle og fastsette royalties for teknologi- 
pakken og hver teknologis andel av disse royalties enten før eller etter fastsettelsen av standarden. En slik 
avtale er vesentlig for fastsettelsen av en standard eller opprettelsen av en pool, og kan ikke i seg selv anses 
som konkurransebegrensende, men kan tvert imot under visse omstendigheter gi effektivitetsgevinster. Under 
visse omstendigheter kan det være gunstig å fastsette royalties før standarden velges og ikke etter at standarden 
er satt, for å unngå at valget av standarden fører til at en eller flere vesentlig(e) teknologi(er) får en betydelig  
grad av markedsmakt. På den annen side skal lisenstakerne ha rett til å fastsette prisen på produkter de  
produserer på lisens. Dersom en uavhengig ekspert velger ut teknologiene som skal inngå i poolen, kan det 
fremme konkurransen mellom de tilgjengelige teknologiske løsningene.

226. Dersom poolen har en dominerende stilling på markedet, bør royalties og andre lisensvilkår være rettferdige og 
ikke-diskriminerende, og lisensene bør ikke være eksklusive. Disse kravene er nødvendige for å sikre at poolen 
er åpen og ikke fører til utestenging og andre konkurransebegrensende virkninger på nedstrømsmarkedene. 
Disse kravene utelukker imidlertid ikke ulike royalties for ulike anvendelsesområder. Det anses vanligvis ikke 
som konkurransebegrensende å anvende ulike royalties på ulike produktmarkeder, men forskjellsbehandling 
bør ikke forekomme innenfor de enkelte produktmarkedene. Særlig bør behandlingen av lisenstakere ikke 
avhenge av om de er lisensgivere eller ikke. EFTAs overvåkningsorgan vil derfor ta hensyn til om lisensgivere 
også skal betale royalties.

227. Lisensgivere og lisenstakere skal ha rett til å utvikle konkurrerende produkter og standarder og til å tildele og 
ta lisenser utenfor poolen. Disse kravene er nødvendige for å begrense risikoen for utelukkelse av tredjeparts 
teknologier og sikre at poolen ikke begrenser nyskaping og hindrer at det skapes konkurrerende teknologiske 
løsninger. Dersom en pool støtter en de facto-industristandard og partene er pålagt konkurranseklausuler, er 
det risiko for at poolen hindrer utviklingen av nye og forbedrede teknologier og standarder.

228. Tilbakeføringsforpliktelser bør ikke være eksklusive, og de bør være begrenset til utvikling som er vesentlig 
eller viktig for anvendelsen av teknologien som inngår i poolen. Dette gjør det mulig for poolen å leve av og 
dra fordel av forbedringene av teknologien i poolen. Partene har rett til å sikre at utnyttelsen av teknologien 
som inngår i poolen ikke kan forsinkes av lisenstakere som har eller får vesentlige patenter.

229. Et av problemene som oppstår i forbindelse med patentpuljer, er risikoen for at de kan skjule ugyldige paten-
ter. Samling av patenter i pooler gjør det dyrere og mer risikabelt å hevde at et patent er ugyldig, ettersom 
innsigelsen avvises dersom bare ett patent i pooler er gyldig. Beskyttelsen av ugyldige patenter i poolen kan 
tvinge lisenstakerne til å betale høyere royalties, og kan hindre nyskaping på det området som omfattes av det 
ugyldige patentet. For å minske denne risikoen skal enhver rett til å si opp en lisens i tilfelle av en innvending, 
begrenses til teknologier som eies av den lisensgiveren innvendingen rettes mot, og retten skal ikke omfatte 
teknologier som eies av de andre lisensgiverne i poolen.

4.3. De institusjonelle rammene for poolen

230. Teknologipooler kan dannes, organiseres og drives på en måte som minsker risikoen for at de har til formål 
eller virkning å begrense konkurransen, og som gir sikkerhet for at avtalen fremmer konkurransen.

231. Når deltakelse i opprettelsen av en standard og en pool er åpen for alle interesserte parter som representerer 
ulike interesser, er det mer sannsynlig at teknologier velges til poolen på grunnlag av pris og kvalitet, enn når 
poolen opprettes av en begrenset gruppe teknologieiere. Tilsvarende gjelder det at når de relevante organene 
i poolen består av personer som representerer ulike interesser, er det mer sannsynlig at lisensieringsvilkårene, 
herunder royalties, vil være åpne og ikke-diskriminerende og gjenspeile verdien av den lisensierte teknologien, 
enn når poolen kontrolleres av representanter for lisensgiverne.

232. En annen relevant faktor er i hvilket omfang uavhengige eksperter deltar i opprettelsen og driften av poolen. 
Vurderingen av hvorvidt en teknologi er vesentlig for en standard som støttes av en pool, er ofte en meget 
komplisert vurdering som krever ekspertkunnskaper. Uavhengige eksperters deltakelse i utvelgingen kan bidra 
sterkt til at tilsagn om å ta med bare vesentlige teknologier overholdes i praksis.

233. EFTAs overvåkningsorgan vil ta hensyn til hvordan eksperter velges og nøyaktig hvilke oppgaver de skal  
utføre. Ekspertene bør være uavhengige av foretakene som har dannet poolen. Dersom ekspertene har tilknyt-
ning til lisensgiverne eller på annen måte er avhengige av dem, vil ekspertenes deltakelse tillegges mindre 
vekt. Ekspertene skal ha den nødvendige tekniske sakkunnskap for å utføre de oppgavene de er tildelt.  
Uavhengige eksperters oppgaver kan blant annet omfatte vurdering av om teknologiene som foreslås opptatt 
i poolen, er gyldige og vesentlige.

234. Det er også grunn til å vurdere hvordan partenes utveksling av følsomme opplysninger er ordnet. På oligo-
polmarkeder kan utveksling av følsomme opplysninger om for eksempel priser og produksjon, lette sam- 
ordning(69). I slike tilfeller vil EFTAs overvåkningsorgan ta hensyn til i hvilket omfang sikkerhetstiltak er  

(69) Se dommen i John Deere-saken, som det vises til i fotnote 14.
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truffet for å sikre at følsomme opplysninger ikke utveksles. En uavhengig ekspert eller et uavhengig lisens-
organ kan spille en viktig rolle for å sikre at produksjons- og salgsopplysninger som kan være nødvendige for 
å beregne og kontrollere royalties, ikke gjøres kjent for foretak som konkurrerer på de berørte markedene.

235. Til slutt er det grunn til å ta hensyn til tvisteløsningsordningene i poolavtalen. Dersom løsningen av tvister 
overlates til organer eller personer som er uavhengige av poolen og dens medlemmer, er det mer sannsynlig at 
tvisteløsningen vil skje på en nøytral måte.
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Beslutning truffet av EFTA-domstolen

24. april 2007

i sak E-9/04 SAKSOMKOSTNINGER,

Den islandske bank- og verdipapirforetakforeningen, støttet av Det europeiske 
bankforbundet, mot EFTAs overvåkningsorgan, støttet av Republikken Island.

(Fastsettelse av saksomkostninger)

I sak E-9/04 SAKSOMKOSTNINGER – Den islandske bank- og verdipapirforetakforeningen, 
representert ved advokat Dr. Hans-Jörg Niemeyer, Brussel, Belgia, og advokat Dr. Ralf Sauer, Berlin, 
Tyskland, støttet av Det europeiske bankforbundet, representert ved advokat Marc Pittie, Brussel, 
Belgia, mot EFTAs overvåkningsorgan, representert ved direktør Niels Fenger og saksbehandler Bjørnar 
Alterskjær i avdelingen for juridiske saker og eksekutivsaker, Brussel, Belgia, støttet av Republikken 
Island, representert ved Finnur Þór Birgisson, førstesekretær og juridisk saksbehandler i Utenriks-
departementet, og advokat Peter Christian Dyrberg, angående fastsettelse av saksomkostninger EFTAs 
overvåkningsorgan skal betale til Det europeiske bankforbundet i henhold til EFTA-domstolens dom av 
7. april 2006 i sak E-9/04 Den islandske bank- og verdipapirforetakforeningen mot EFTAs overvåknings-
organ [2006] EFTA Court Report 45 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 
president, Thorgeir Örlygsson og Henrik Bull (saksforberedende dommer), med Skúli Magnússon som 
justissekretær, 24. april 2007 truffet følgende beslutning:

Det samlede beløpet EFTAs overvåkningsorgan skal betale i saksomkostninger til Det europeiske 
bankforbundet fastsettes til EUR 33 365,30. 

EFTA-DOMSTOLENS SAMMENSETNING

Oppnevning av EFTA-domstolens justissekretær

Skúli Magnússon er oppnevnt som EFTA-domstolens justissekretær i henhold til overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 5 artikkel 9, for perioden fra 15. april 2007 til 14. april 2010. Han etterfølger 
Henning Harborg. 

EFTA-DOMSTOLEN

2007/EØS/46/02

2007/EØS/46/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4731 – Google/DoubleClick)

1. Kommisjonen mottok 21. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning 
i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks-
sammenslutning der det amerikanske foretaket Google Inc. (”Google”) ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske 
foretaket DoubleClick Inc. (”DoubleClick”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Google: internett-søkemotor og nettbasert reklame,

– DoubleClick: tjenester og løsninger for internettbasert reklame og opplysningstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 230 av 2.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4731 – Google/DoubleClick, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2007/EØS/44/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4738 – OEP/MSP-Stiftung/DVG/Dailycer Group)

1. Kommisjonen mottok 26. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket One Equity 
Partners II (”OEP”), indirekte kontrollert av J.P. Morgan Chase & Co. (USA), og den tyske MSP-
Stiftung (”MSP”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene De-Vau-Ge Gesundkostwerk Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (”DVG”, Tyskland), Milk-Snack Productions GmbH (”Milk-Snack”, Tyskland), Delicia 
B.V. (Nederland), Dailycer S.A.S (Frankrike), Dailycer Ltd. (Storbritannia) og Dailycer B.V 
(Nederland) (i fellesskap omtalt som ”Dailycer-konsernet”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– OEP: aksjefond,

– MSP: stiftelse under tysk lov som eier diverse aktiva til fordel for medlemmene av Syvendedags 
Adventistsamfunnet,

– DVG: framstilling, distribusjon og markedsføring av forskjellige matvarer, inkludert 
kornprodukter, sjokolade, soyadrikker osv.,

– Dailycer-konsernet: framstilling og distribusjon av kornprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 231 av 3.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4738 – OEP/MSP-Stiftung/DVG/
Dailycer Group, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2007/EØS/44/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4754 – Mondadori/Sanoma/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det italienske foretaket Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. (”Mondadori”) og det finske foretaket Sanoma Magazines B.V. 
(”Sanoma”) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over et nystiftet fellesforetak, Mondadori Independent Media LLC (”MIM”, Russland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Mondadori: utgiver, trykker og distribuerer blader og bøker,

– Sanoma: utgiver, trykker og distribuerer blader og bøker,

– MIM: utgivelse og distribusjon av blader i Russland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 233 av 5.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4754 – Mondadori/Sanoma/JV, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2007/EØS/44/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4804 – Serafina/Intelsat)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning 
i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks-
sammenslutning der foretaket Serafina Holdings Limited (Bermuda), stiftet av fond forvaltet av 
det britiske CIE Management II Limited, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i råds-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Intelsat (Bermuda).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Serafina: oppkjøpsselskap stiftet og forvaltet av BCP Funds, en gruppe av aksjefond,

– Intelsat: globale stemme-, data-, video- og internett-kommunikasjonstjenester via satellitter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 232 av 4.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4804 – Serafina/Intelsat, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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4.10.2007 Nr. 46/47EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4825 – SFR/Somart/Débitel France)

1. Kommisjonen mottok 20. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de franske foretakene SFR SA (”SFR”, 
kontrolleres av Vivendi og Vodafone) og Somart ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert 
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket Débitel France SA 
(”Débitel”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– SFR: operatør av fast- og mobiltelefonnett,

– Somart: finansieringsselskap,

– Débitel: operatør av virtuelle mobiltelefonnett, distributør av tilknyttede produkter og tjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 229 av 29.9.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4825 – SFR/Somart/Débitel France, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/48 4.10.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4839 – Areva NP/MHI/Atmea)

1. Kommisjonen mottok 24. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Areva NP (”Areva 
NP”, kontrollert i fellesskap av Areva (Frankrike) og Siemens AG (”Siemens”, Tyskland)) og det 
japanske foretaket Mitsubishi Heavy Industries (”MHI”) i fellesskap overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det franske foretaket Atmea  (”Atmea”) ved kjøp 
av aksjer i et nystiftet foretak som utgjør et fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Areva NP: utvikling og framstilling av atomreaktorer, tjenester i forbindelse med driften av 
reaktorer,

– MHI: skipsbygging, teknologi til bruk til havs, energisystemer, systemer for lufttrafikk, 
forskjellige typer industrimaskiner, stålstrukturer,

– Atmea: utvikling, lisensiering og salg av anlegg for trykkvannsreaktorer (PWR) med en kapasitet 
på 1100 MW.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 232 av 4.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4839 – Areva NP/MHI/Atmea, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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4.10.2007 Nr. 46/49EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4848 – Basell/Lyondell)

1. Kommisjonen mottok 21. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Basell AF S.C.A. (”Basell”, 
Luxembourg), som kontrolleres av Access-konsernet, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Lyondell 
Chemical Company (”Lyondell”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Basell: framstilling og salg av polyolefiner og dets bestanddeler, utvikling og lisensiering av 
polyolefin-teknologi,

– Access: konsern av holdingselskaper med interesser innen sektorene for olje, kull, aluminium, 
elektrisk kraft, fast eiendom og telekommunikasjon,.

– Lyondell: raffinering, framstilling og salg av etylen og dets biprodukter og derivater; framstilling 
og salg av propylenoksid samt dets biprodukter og derivater.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 230 av 2.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4848 – Basell/Lyondell, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/50 4.10.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4895 – MOL/Italiana Energia e Servizi)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det ungarske foretaket MOL Hungarian 
Oil and Gas Plc. (”MOL”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det italienske foretaket Italiana Energia e Servizi S.p.A. (”IES”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MOL: leting etter og utvinning av råolje, naturgass og gassprodukter; raffinering og markedsføring 
av råoljeprodukter både på detalj- og engrosnivå; transport av naturgass og produksjon av salg av 
petrokjemiske produkter,

– IES: raffinering av råolje og påfølgende salg av de framstilte produktene; detaljsalg av drivstoff 
til biler; salg av asfalt, samt serveringssteder ved veier.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 231 av 3.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4895 – MOL/Italiana Energia e Servizi, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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4.10.2007 Nr. 46/51EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4906 – CPI Europe Fund/Corpus/Real Estate Portfolio)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning som består av to deltransaksjoner. I 
den første transaksjonen overtar de britiske foretakene CPI Capital Partners Europe L.P. og CPI 
Capital Partners Europe (NFR) L.P. (samlet omtalt som ”CPI Europe Fund”), som tilhører Citibank 
International plc, og det tyske foretaket Corpus Immobiliengruppe GmbH & Co. KG (”Corpus”) i 
fellesskap kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 149 eiendommer 
og fire eiendomsselskaper (ZBI Invest 1 AG, ZBI Wohnen GmbH, DIB Vermögensverwaltungs 
AG og GbR Erfurt) (samlet omtalt som ”Real Estate Portfolio”). Deretter overtar foretaket CitCor 
Commercial Properties GmbH & Co. KG, som kontrolleres i fellesskap av CPI Europe Fund og 
Corpus, fire forretningseiendommer.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CPI Europe Fund: fond som investerer i fast eiendom,

– Corpus: investeringsforvaltning, forvaltningstjenester inkludert vedlikehold, salg og utvikling av 
boligeiendommer,

– Real Estate Portfolio: 149 eksisterende boligeiendommer og fire eiendomsselskaper.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 231 av 3.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4906 – CPI Europe Fund/Corpus/Real 
Estate Portfolio, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/52 4.10.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de italienske foretakene Euraleo S.r.L 
(”Euraleo”) og Capitoloquattro S.p.A. (”Capitoloquattro”, et foretak som i siste instans kontrolleres 
av Edizione Holding) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det italienske foretaket Sirti S.p.A. (”Sirti”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Euraleo: aksjeinvesteringer,

– Capitoloquattro: aksjeinvesteringer,

– Sirti: telekommunikasjonnett og -systemer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 232 av 4.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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4.10.2007 Nr. 46/53EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4918 – Carlyle/Applus)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1)  om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Carlyle 
Europe Partners III L.P, som tilhører og forvaltes av The Carlyle Group (”Carlyle”), ved kjøp av 
aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det 
spanske foretaket Applus Servicios Technológicos, S.L. (”Applus”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Carlyle: globale aksjeinvesteringer,

– Applus: kjøretøykontroll i Spania, kontroll og sertifisering av utstyr, ikke-destruktiv testing og 
kontroll, teknisk bistand og konsulenttjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 231 av 3.10.2007. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4918 – Carlyle/Applus, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/54 4.10.2007

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4516 – Continental/Matador)

Kommisjonen vedtok 8. juni 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4516. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4540 – Nestlé/Novartis (Medical Nutrition Business))

Kommisjonen vedtok 29. juni 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4540. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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4.10.2007 Nr. 46/55EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4659 – TF1/Artemis/JV)

Kommisjonen vedtok 29. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4659. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4672 – E.ON/Endesa Europa/Viesgo)

Kommisjonen vedtok 6. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4672. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/56 4.10.2007

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4677 – Thornwood/Federal Mogul)

Kommisjonen vedtok 10. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4677. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4685 – Enel/Acciona/Endesa)

Kommisjonen vedtok 5. juli 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4685. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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4.10.2007 Nr. 46/57EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4695 – Alstom/SBB Cargo/JV)

Kommisjonen vedtok 22. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4695. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4706 – Superior Essex/Invex)

Kommisjonen vedtok 26. juli 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4706. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/58 4.10.2007

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4709 – Apax Partners/Telenor Satellite Services)

Kommisjonen vedtok 20. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4709. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4714 – Oaktree/Duquesne/TI Automotive)

Kommisjonen vedtok 28. juni 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4714. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4719 – HeidelbergCement/Hanson)

Kommisjonen vedtok 7. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4719. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4749 – PSB/Ovako)

Kommisjonen vedtok 6. september 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4749. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

2007/EØS/44/25

2007/EØS/44/26

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 46/60 4.10.2007

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4751 – STM/Intel/JV)

Kommisjonen vedtok 10. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4751. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4757 – Nordic Capital/Thule)

Kommisjonen vedtok 20. juli 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4757. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4762 – Autogrill/Alpha Airports Group)

Kommisjonen vedtok 10. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4762. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4780 – WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses)

Kommisjonen vedtok 23. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4780. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4787 – Rhenus/TMI)

Kommisjonen vedtok 28. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4787. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4796 – Candover/Stork)

Kommisjonen vedtok 20. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4796. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

2007/EØS/44/31

2007/EØS/44/32

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4818 – Citigroup/Nikko)

Kommisjonen vedtok 17. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4818. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4820 – Bain Capital/Brake Bros)

Kommisjonen vedtok 7. september 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4820. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4829 – Umicore/Norsk Hydro/Hycore JV)

Kommisjonen vedtok 29. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4829. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4830 – CVC/Samsonite)

Kommisjonen vedtok 17. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4830. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

2007/EØS/44/35
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http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4831 – ECAS/3i/Hejenion)

Kommisjonen vedtok 24. august 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4831. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4832 – Penske/GM/JV)

Kommisjonen vedtok 3. september 2007 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32007M4832. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

2007/EØS/44/37

2007/EØS/44/38

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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MEDIA 2007

Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/24/07

Støtte til tverrnasjonal distribusjon av europeiske filmer

Støtte til internasjonale salgsrepresentanter for europeiske kinofilmer

1.  Formål og beskrivelse

 Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsvedtak om opprettelse av et flerårig 
program for fellesskapstiltak innenfor det audiovisuelle området i perioden 2007–2013.

2.  Hvem kan søke?

 Denne innbydelsen er rettet til europeiske organisasjoner registrert i og kontrollert av personer 
fra medlemsstatene i Den europeiske union og medlemsstatene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde som deltar i MEDIA 2007-programmet (Island, Liechtenstein og Norge), samt 
Sveits. Innbydelsen er rettet til europeiske foretak som spesialiserer seg på internasjonal distribusjon 
av europeiske kinofilmer.

3.  Budsjett og prosjektperiode

 Maksimalt tilgjengelig beløp under denne innbydelsen er EUR 1 000 000, forutsatt at det blir 
bevilget midler for 2008. Det økonomiske bidraget fra Kommisjonen kan ikke overstige 50 % av de 
samlede støtteberettigede kostnadene. Maksimumsvarighet for prosjekter er 16 måneder.

4.  Søknadsfrist

 Søknader må sendes til EACEA (Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og 
kultur) senest 15. november 2007.

5.  Ytterligere opplysninger

 Innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på www.ec.europa.eu/media. Søknader 
må være i samsvar med alle vilkår i den fullstendige teksten, og må innleveres på de aktuelle 
søknadsskjemaene.

2007/EØS/44/39

http://www.ec.europa.eu/media
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/20/07

”Youth in Action”

Tiltaksområde 4.1 – Støtte til organisasjoner som driver ungdomsarbeid på europeisk nivå

1.  Formål og beskrivelse

 Denne innbydelsen gjelder tiltaksområde 4.1 innenfor ”Youth in Action”-programmet, med formål å 
støtte de permanente aktivitetene til organisasjoner som driver ungdomsarbeid på europeisk nivå og 
har mål som er av allmenn europeisk interesse.

 Disse aktivitetene må hjelpe til å oppmuntre unge til å delta i det offentlige liv, i samfunnslivet 
og i utviklingen og gjennomføringen av europeiske samarbeidstiltak innenfor en vid definisjon av 
ungdomsarbeid.

 Denne innbydelsen gjelder støtte som skal gis for året 2008.

 Den omfatter to typer avtaler:

– rammeavtaler for samarbeid: organisasjoner som ønsker å inngå langsiktig samarbeid med 
forvaltningsorganet, kan søke om en treårig rammeavtale for samarbeid(1),

– årlig driftsavtale: organisasjoner som ikke ønsker å forplikte seg til en langsiktig samarbeids-
avtale, kan søke om et årlig driftstilskudd.

 Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency) er ansvarlig for gjennomføringen av utlysingen.

2.  Hvem kan søke?

2.1.  Organisasjoner

 For å kunne få driftstilskudd må en organisasjon innfri følgende krav:

– ikke være tilknyttet myndighetene,

– ha vært juridisk stiftet i minst ett år på søknadstidspunktet ved årlige driftsavtaler, og i minst fire 
år på søknadstidspunktet ved rammeavtaler om samarbeid,

– ikke være basert på fortjeneste,

–  være en ungdomsorganisasjon eller en bredere organisasjon med en seksjon rettet mot unge,

– involvere unge i driften av aktiviteter som er utviklet med henblikk på dem,

– ha minst én (lønnet eller ulønnet) permanent ansatt. Unntak gjelder for organisasjoner som ikke 
tidligere har mottatt midler under dette tilskuddsområdet, og som har til hensikt på ansette en 
permanent ansatt dersom tilskudd gis.

2.2.  Søkerland

 Søkere må være organisasjoner etablert i et av følgende land:

– medlemslandene i Den europeiske union,

–  medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som deltar i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS):  Island, Liechtenstein og Norge,

–  land som søker om medlemskap i Den europeiske union med en strategi før medlemskap: 
Tyrkia,

2007/EØS/44/40

(1) Inngåelsen av rammeavtalen medfører ikke noen forpliktelse fra forvaltningsorganets side til å tildele midler for 2009 eller 2010.
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–  landene på Vest-Balkan: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske 
republikk Makedonia, Montenegro og Serbia,

–  enkelte østeuropeiske land: Hviterussland, Moldova, Den russiske føderasjon, Ukraina,

–  Sveits, med forbehold for bilateral avtale inngått med dette landet.

 Organisasjoner som søker om årlige tilskudd må ha aktive medlemsorganisasjoner i minst åtte av de 
ovennevnte landene.

 Organisasjoner som søker om samarbeidsavtale må ha aktive medlemsorganisasjoner i minst tolv av 
de ovennevnte landene.

3.  Budsjett

 Det totale budsjettet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter innenfor ungdomsarbeid 
på europeisk nivå for 2008 er på EUR 2 400 000. Kommisjonens økonomiske bidrag kan ikke 
overstige 80 % av de samlede støtteberettigede driftskostnadene. Maksimalt tilskudd fra 
Fellesskapet til hver organisasjon er EUR 40 000 ved samarbeidsavtaler og EUR 35 000 ved 
årlige driftsavtaler.

 Søkerne gjøres oppmerksom på at hvis man ønsker å søke om begge typer støtte, må to søknader 
leveres, og det maksimale tilskuddet kan i begge tilfeller ikke overstige EUR 35 000.

 Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene.

4.  Endelig søknadsfrist 

 Søknader om treårlige samarbeidsavtaler og om årlige driftstilskudd for 2008 må sendes 
forvaltningsorganet senest 31. oktober 2007.

5.  Ytterligere opplysninger

 Søknader må være i samsvar med kravene i innbydelsen (full tekst), og sendes inn på det fastsatte 
skjemaet. Bakgrunnsdokumenter er tilgjengelige på følgende nettsider: 

–  EAC DG: http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html

–  Forvaltningsorganet: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

http://ec.europa.eu/youth/program/ingyo_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

Den finske regjeringen (samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet) har i henhold til artikkel 4  
nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang 
til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste. Forpliktelsen 
gjelder ruteflyging fra Mikkeli til Helsinki i tidsrommet fra 1. oktober 2007 til 30. september 2010. 
Forpliktelsen gjelder ikke periodene fra 20. juni til 15. august 2008, 19. juni til 15. august 2009 og 18. juni 
til 15. august 2010. Denne forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste trer i kraft så snart den er offentliggjort 
i Den europeiske unions tidende.

Se EUT C 205 av 4.9.2007 for nærmere opplysninger.

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

Den finske regjeringen (samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet) har i henhold til artikkel 4  
nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til 
flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å endre en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste i forbindelse med 
ruteflyging. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i 
Den europeiske unions tidende C 144 av 20. juni 2006. Den endrede forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 
trer i kraft så snart den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende. Forpliktelsen gjelder ruteflyging 
fra Helsinki til Savonlinna i tidsrommet fra 1. oktober 2007 til 30. september 2010.

Se EUT C 204 av 4.9.2007 for nærmere opplysninger.

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

Den finske regjeringen (samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet) har i henhold til artikkel 4  
nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til 
flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å endre en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste i forbindelse med 
ruteflyging. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i 
Den europeiske unions tidende C 144 av 20. juni 2006. Den endrede forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 
trer i kraft så snart den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende. Forpliktelsen gjelder ruteflyging 
fra Helsinki til Varkaus i tidsrommet fra 1. oktober 2007 til 30. september 2010.

Se EUT C 204 av 4.9.2007 for nærmere opplysninger.

2007/EØS/44/41

2007/EØS/44/42

2007/EØS/44/43

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_205/c_20520070904en00040006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_205/c_20520070904en00070009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_205/c_20520070904en00100012.pdf
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Melding fra den belgiske regjering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 

utvinning av hydrokarboner

Ved søknad av 15. desember 2006 har foretaket Laxtron Belgium NV, som har forretningskontor i Alfons 
De Baeckestraat 12, B-8200 Brugge, Belgia, søkt om enerett i 30 år til leting etter og utvinning av olje og 
gass (hydrokarboner) i Kempen-regionen i provinsene Limburg og Antwerpen. 

Området som omfattes av lisensen har et flateinnhold på 102 119 ha og en omkrets på ca. 193 km.

De aktuelle gassreservene bør befinne seg i en dybde av mellom 500 og 2000 m. Følgende liste viser 
plasseringen av koordinatene som begrenser det aktuelle området mellom punkt 924 (punkt på den 
belgisk-nederlandske grensen nær Bichterweerd) og grensestein 205. Koordinatene er angitt i den belgiske 
Lambert-projeksjonen fra 1972.

Punkt X (km) Y (km)

0 198 892 231 758

924 248 314 194 246

925 245 851 193 676

926 241 509 192 704

927 237 498 191 845

928 235 096 191 282

929 230 477 189 035

930 230 479 188 531

931 227 808 188 125

932 227 877 192 759

933 223 715 196 425

934 223 709 196 675

935 222 369 196 353

936 220 740 195 935

937 215 717 197 649

938 210 098 199 565

939 208 855 199 948

940 206 187 200 899

Innsending av søknader

Den opprinnelige søkeren og eventuelle konkurrerende søkere må tilfredsstille kravene i kongelig 
resolusjon nr. 83 av 28. november 1939 om leting etter og utvinning av bituminøse bergarter, olje og gass 
(belgisk statstidende av 8. desember 1939) samt i den flamske regjeringens dekret av 23. juli 1997 om 
form- og prosedyrekrav i forbindelse med søknader om konsesjon for leting etter og utvinning av olje og 
gass (belgisk statstidende av 8. oktober 1997).

Konkurrerende søknader om konsesjon for leting etter og/eller utvinning av hydrokarboner i området 
som omfattes av den opprinnelige søknaden eller deler av dette, kan inngis til den flamske regjeringen 
gjennom rekommandert brev innen nitti dager etter at denne meldingen ble kunngjort i Den europeiske 
unions tidende C 212 av 11.9.2007. 

2007/EØS/44/44
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Søknader sendes til følgende adresse:

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen
Koning Albert II-laan 20, bus 20
B-1000 Brussel

Beslutninger om den innledende søknaden og eventuelle konkurrerende søknader vil bli truffet innen 200 
dager fra denne meldingen ble offentliggjort.

For nærmere opplysninger, kontakt adressen ovenfor.

De ovennevnte bestemmelsene er tilgjengelige på nettsiden

http://www.just.fgov.be/.

Melding fra den franske regjering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og 

utvinning av hydrokarboner(1)

(Kunngjøring i forbindelse med søknad om enerett til leting etter flytende og gassholdige 
hydrokarboner, kalt ”La Folie de Paris-lisensen”)

Ved søknad av 28. februar 2007 har foretaket Renouveau Energie Ressources, som har forretningskontor 
i 16, rue de Vivienne, Paris F-75002, Frankrike, søkt om enerett til leting etter flytende og gassholdige 
hydrokarboner, kalt ”La Folie de Paris-lisensen”, i en periode på fem år i et ca. 962 km2 stort område som 
omfatter deler av departementene Seine-et-Marne, Marne og Aube. 

Området som dekkes av denne tillatelsen ligger innenfor en perimeter avgrenset av lengde- og 
breddegrader som møtes i punktene definert under ved deres geografiske koordinater, der basismeridianen 
går gjennom Paris.

Punkt Lengdegrad Breddegrad

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1,00 °Ø

1,40 °Ø

1,40 °Ø

1,50 °Ø

1,50 °Ø

1,70 °Ø

1,70 °Ø

1,50 °Ø

1,50 °Ø

1,47 °Ø

1,47 °Ø

1,40 °Ø

1,40 °Ø

1,10 °Ø

1,10 °Ø

1,00 °Ø

54,20 °N

54,20 °N

54,10 °N

54,10 °N

54,00 °N

54,00 °N

53,90 °N

53,90 °N

53,84 °N

53,83 °N

53,80 °N

53,80 °N

53,90 °N

53,90 °N

54,10 °N

54,10 °N

2007/EØS/44/45

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.
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Følgende områder er utelukket:

Området som dekkes av Merisier-konsesjonen (26,5 km2).

Punkt Lengdegrad Breddegrad

Q

R

S

T

1,13 °Ø

1,21 °Ø

1,21 °Ø

1,13 °Ø

54,15 °N

54,15 °N

54,10 °N

54,10 °N

Innsending av søknader og kriterier for tildeling

Den opprinnelige søkeren og eventuelle andre søkere må dokumentere at de oppfyller kravene for tillatelse 
som fastsatt i artikkel 4 og 5 i dekret 2006-648 av 2. juni 2006 om rettigheter til gruvedrift og underjordisk 
lagring (fransk rettstidende av 3. juni 2006).

Foretak som ønsker det kan sende inn en konkurrerende søknad innen 90 dager etter at denne melding 
ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 214 av 13.9.2007, etter framgangsmåten beskrevet i 
en kunngjøring om tildeling av tillatelser til utvinning av hydrokarboner i Frankrike, offentliggjort i 
De europeiske fellesskaps tidende C 374 av 30.12.1994, s. 11, og stadfestet ved dekret 2006-648 om 
gruvedrift og rettigheter til underjordisk lagring. Eventuelle konkurrerende søknader må sendes til den 
ansvarlige ministeren for gruvedrift på adressen som er oppgitt nedenfor.

Beslutninger om den innledende søknaden og eventuelle konkurrerende søknader vil bli truffet på 
bakgrunn av kriteriene for tildeling av utvinningstillatelser som fastsatt i artikkel 6 i ovennevnte dekret, 
innen to år fra datoen der de franske myndigheter mottok den opprinnelige søknaden, dvs. senest 2. mars 
2009.

Krav og vilkår i forbindelse med drift og opphør av drift

Søkere henvises til gruvelovens artikkel 79 og 79.1 og til dekret 2006-649 av 2. juni 2006 om gruvedrift, 
underjordisk lagring og regler i den forbindelse (fransk rettstidende av 3. juni 2006). 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ministère de l’écologie, du développement et 
de l’aménagement durables (direction générale de l’énergie et des matières premières, direction des 
ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61 Boulevard Vincent Auriol, 
Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, Frankrike (tlf : +33 144 97 23 02, faks: +33 144 97 05 70).

De ovennevnte lover og forskrifter er tilgjengelige på:

http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr
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F-Paris: ruteflyging

Ruteflyging mellom Strasbourg og Praha og mellom Strasbourg og Wien

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav 
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 i forbindelse med delegering av offentlig 

tjenesteyting

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, innført forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og Praha og mellom Strasbourg og Wien. Vilkårene 
knyttet til de aktuelle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions 
tidende C 212 av 11.9.2007.

Egne anbudsinnbydelser kunngjøres for hver av strekningene Strasbourg–Praha og Strasbourg–Wien.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 29. februar 2008 har startet eller er i ferd med 
å starte ruteflyging på hver av de nevnte strekninger i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 
4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til hver av disse rutene skal begrenses til bare 
ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 30. mars 2008 
(første dag av IATA-sommerrutene for 2008) til 27. mars 2010, dagen før starten på IATA-sommerrutene 
for 2010.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om 
delegering av offentlig tjenesteyting med de tekniske vedlegg (informasjonsskriv om den demografiske 
og sosioøkonomiske situasjonen i Strasbourg-lufthavnens oppland, informasjonsskriv om Strasbourg 
lufthavn, markedsundersøkelse, Europaparlamentsmelding og teksten vedrørende forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste kunngjort i Den europeiske unions tidende), kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Ministère des Affaires étrangères, direction des Affaires financières, sous-direction du Budget, bureau des 
Interventions, 23, rue La Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16, Frankrike. Telefon: +33 1 43 17 66 42 eller 
+33 1 43 17 77 99. Faks: +33 1 43 17 77 69. E-post: jean-louis.girodet@diplomatie.gouv.fr eller jean-
claude.formose@diplomatie.gouv.fr

Anbud må være mottatt på følgende adresse før kl. 17.00 (lokal tid): 

Ministère des affaires étrangères, direction des affaires financières, sous-direction du budget, bureau des 
Interventions, 23, rue La Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16, Frankrike, senest fem uker etter at denne 
anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 213 av 12.9.2007. Anbud må sendes 
med rekommandert brev med mottakskvittering, der kvitteringens dato er gjeldende, eller leveres for hånd 
med mottakskvittering.

Se EUT C 213 av 12.9.2007 for nærmere opplysninger.
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Melding fra Frankrike om endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med 
hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og Praha

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å endre vilkårene 
for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og Praha med 
virkning fra 30. mars 2008. Den endrede forpliktelsen erstatter forpliktelsen som ble publisert i Den 
europeiske unions tidende C 246 av 13.10.2006.

Se EUT C 212 av 11.9.2007 for nærmere opplysninger.

Melding fra Frankrike om endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med 
hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og Wien

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å endre vilkårene for 
forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Strasbourg og Wien med virkning 
fra 30. mars 2008. Den endrede forpliktelsen erstatter forpliktelsen som ble publisert i Den europeiske 
unions tidende C 246 av 13.10.2006.

Se EUT C 212 av 11.9.2007 for nærmere opplysninger.
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I-Roma: ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d 
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Cuneo 

Levaldigi og Roma Fiumicino og omvendt

I henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 og i samsvar med vedtak truffet på den 
interdepartementale konferansen ledet av regionen Piemonte, har den italienske regjeringen ved 
samferdselsdepartementet besluttet å utlyse anbud for offentlig tjeneste for ruteflyginger mellom Cuneo 
og Roma Fiumicino og omvendt. 

Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende C 228 av 28.9.2007. 

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 30 dager etter offentliggjøringen av disse vilkårene 
har søkt om å starte ruteflyging på de ovennevnte rutene i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å 
yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har den italienske regjeringen 
ved samferdselsdepartementet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EØF) nr. 2408/92 
besluttet at adgangen til rutene skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, på grunnlag av anbudsinnbydelse 
i samsvar med ovennevnte forordning.

Fullstendige anbudsdokumenter kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til: ENAC, Direzione 
Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio, n. 118, I-00185 Roma, Italia, eller e-post trasporto.aereo@enac.
rupa.it.

Anbudene må for å være gyldige være utarbeidet i samsvar med anbudsdokumentene, og sendes som 
rekommandert brev med mottakskvittering, eller leveres personlig mot kvittering, senest 30 dager etter at 
denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 229 av 29.9.2007 til følgende 
adresse: ENAC, direzione generale, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma, Italia.

Se EUT C 229 av 29.9.2007 for nærmere opplysninger.
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Retningslinjer for anvendelse av EF-traktatens artikkel 81 på sjøtransporttjenester

Utkast

Kommisjonen har offentliggjort utkast til retningslinjer for anvendelse av EF-traktatens artikkel 81 på 
sjøtransport. Retningslinjene beskriver prinsippene Kommisjonen for De europeiske fellesskap vil følge 
for å definere markeder og vurdere samarbeidsavtaler i de sektorer for sjøtransporttjenester som berøres 
direkte av endringene som følger av rådsforordning (EF) nr. 1419/2006 av 25. september 2006 om 
oppheving av forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelse av traktatens 
artikkel 85 og 86 på sjøtransport, og om endring av forordning (EF) nr. 1/2003 med hensyn til utvidelse 
av dens virkeområde til å omfatte kabotasje og internasjonal trampfart(1).

Retningslinjene har til hensikt å gjøre det enklere for foretak og sammenslutninger av foretak som driver 
slike tjenester til eller fra havn(er) i Den europeiske union å vurdere om deres avtaler(2) er forenlige med 
artikkel 81 i traktaten om opprettelse av De europeiske fellesskap. Retningslinjene får ikke anvendelse 
for andre sektorer.

Se EUT C 215 av 14.9.2007 for den fullstendige teksten.

Statsstøtte – Hellas

Statsstøtte C 44/06 (tidl. N 614/05) – Regionstøtte til tekstil-, kles- og  
lærsektoren i Hellas

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 som ble 
innledet 24. oktober 2006(3) med hensyn til tiltaket som er angitt ovenfor, ettersom Hellas 27. februar 
2007 trakk tilbake meldingen.

(1) EUT L 269 av 28.9.2006, s. 1. 
(2) Begrepet ”avtale” omfatter avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden. 
(3) EUT C 297 av 7.12.2006, s. 38. 
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Statsstøtte – Portugal

Statsstøtte C 32/07 (tidl. N 389/06) – Midlertidig støtteordning for å beskytte 
skipsbygging

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtte, se EUT C 221 av 21.9.2007.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Brussel

Faks: +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Portugal. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Ungarn

Statsstøtte C 21/07 (tidl. N 578/06) – MSF 2002 – Individuell støtte til IBIDEN 
Hungary Gyártó Kft.

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtte, se EUT C 224 av 25.9.2007.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussel

Faks: +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Ungarn. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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