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                    REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 772/2004         2008/EES/14/29 

frá 7. apríl 2004 
um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart flokkum samninga um tækniyfirfærslu (*)  

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  rá sins nr. 19/65/EBE frá 2. mars 
1965 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum 
flokkum samninga og samstilltra a ger a (1) einkum 1. gr., 

a  birtum drögum a  essari regluger  (2), 

a  höf u samrá i vi  rá gjafarnefndina um samkeppnishömlur 
og yfirbur astö u, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt regluger  nr. 19/65/EBE er 
framkvæmdastjórninni heimilt a  beita, me  regluger , 
3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum 
samninga um tækniyfirfærslu og samsvarandi 
samstilltum a ger um, sem falla undir gildissvi  1. mgr. 
81. gr., ef eingöngu tvö fyrirtæki eiga a ild a  
samningnum. 

2) Framkvæmdastjórnin hefur, samkvæmt regluger  nr. 
19/65/EBE, sam ykkt regluger  (EB) nr. 240/96 frá 31. 
janúar 1996 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans 
gagnvart tilteknum flokkum samninga um tæknilega 
yfirfærslu (3). 

3) Hinn 20. desember 2001 birti framkvæmdastjórnin 
matssk rslu um regluger  nr. 240/96 var andi 
hópundan águ fyrir samninga um tæknilega 
yfirfærslu (4). essi sk rsla leiddi til almennrar umræ u 
um beitingu regluger ar (EB) nr. 240/96 og almenna 
beitingu 1. og 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart 
samningum um tækniyfirfærslu. Vi brög  
a ildarríkjanna og ri ju a ila vi  matssk rslunni hafa 
almennt veri  jákvæ  gagnvart umbótum á 
samkeppnisstefnu Bandalagsins hva  var ar samninga 
um tækniyfirfærslu. ví er rétt a  fella regluger  (EB) nr. 
240/96 úr gildi. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 123, 27.4.2004, bls. 11. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2005 frá 11. mars 
2005 um breytingu á XIV. vi auka (Samkeppni) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 38, 28.7.2005,  
bls. 24. 

(1) Stjtí . EB 36, 6.3.1965, bls. 533/65. Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  (EB)  nr. 1/2003 (Stjtí . EB L 1, 4.1.2003, bls. 1). 

(2) Stjtí . ESB C 235, 1.10.2003, bls. 10. 
(3) Stjtí . EB L 31, 9.2.1996, bls. 2. Regluger inni var breytt me  

a ildarlögunum frá 2003. 
(4) COM(2001) 786 lokaútgáfa. 

4) essi regluger  ver ur a  standast au tvö skilyr i a  
tryggja skilvirka samkeppni og a  veita fyrirtækjum 
nægilegt réttaröryggi. egar unni  er a  essum 
markmi um ber a  taka mi  af ví a  einfalda arf 
reglurammann og beitingu hans. Rétt er a  hverfa frá 

eirri a fer  a  telja upp undan águákvæ i en leggja 
meiri áherslu á a  skilgreina á flokka samninga sem eru 
undan egnir ar til tilteknum marka sítökum hefur veri  
ná  og tilgreina hva a takmarkanir e a ákvæ i mega 
ekki vera í slíkum samningum. etta er í samræmi vi  á 
a fer  sem byggist á efnahagslegum forsendum og mati 
á áhrifum samninga á vi komandi marka . a  er einnig 
í samræmi vi  slíka a fer  a  gera greinarmun á 
samningum milli keppinauta og samningum milli a ila 
sem ekki eiga í samkeppni. 

5) Samningar um tækniyfirfærslu var a veitingu leyfa fyrir 
tækni. Slíkir samningar stu la alla jafna a  efnahagslegri 
skilvirkni og eru samkeppnishvetjandi ar sem eir geta 
dregi  úr tvítekningu rannsókna og róunarstarfs, hvatt 
fyrirtæki til a  leggja stund á frekari frumrannsóknir og 

róun, hvatt til æ meiri n sköpunar, au velda  útbrei slu 
og leitt til samkeppni á vörumarka num. 

6) Líkurnar á ví a  áhrif, er lei a til aukinnar skilvirkni og 
meiri samkeppni, vegi yngra en hvers konar 
samkeppnishamlandi áhrif vegna takmarkana í 
samningum um tækniyfirfærslu ræ st af marka sstyrk 
hluta eigandi fyrirtækja og ví í hve miklum mæli essi 
fyrirtæki mæta samkeppni frá ö rum fyrirtækjum, sem 
rá a yfir tæknia fer um sem geta komi  hver í sta  
annarrar e a fyrirtækjum sem framlei a sta gönguvörur. 

7) Í essari regluger  er eingöngu fjalla  um samninga ar 
sem leyfisveitandi heimilar leyfishafa a  hagn ta 
tæknina, sem leyfi  nær til, hugsanlega eftir frekari 
rannsóknir og róun af hálfu leyfishafa, til a  framlei a 
vörur e a veita jónustu. Ekki er fjalla  um 
leyfissamninga í eim tilgangi a  láta undirverktaka 
annast rannsóknir og róunarstarfsemi. Hún fjallar ekki 
um leyfissamninga til a  koma á fót tæknisamlögum, 

.e.a.s. samninga um samn tingu á tæknia fer um í ví 
skyni a  veita ri ju a ilum leyfi fyrir heildarpakka 
hugverkaréttinda sem annig hafa skapast. 
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8) A  ví er var ar beitingu 3. mgr. 81. gr. me  regluger  
er ekki nau synlegt a  skilgreina á samninga um 
tækniyfirfærslu sem gætu falli  undir 1. mgr. 81. gr. Vi  
mat á einstökum samningum skv. 1. mgr. 81. gr., ber a  
taka tillit til missa átta, einkum ger ar og róunar 
vi komandi tækni- og vörumarka a. 

9) Ávinningurinn af hópundan águ, sem komi  er á me  
essari regluger , skal takmarkast vi  á samninga sem 

telja má me  nokkurri vissu a  fullnægi skilyr um 
3. mgr. 81. gr. Til a  njóta ávinnings og ná 
markmi unum me  tækniyfirfærslu er rétt a  essi 
regluger  gildi einnig um au ákvæ i í samningum um 
tækniyfirfærslu sem eru ekki meginmarkmi  slíkra 
samninga en tengjast beint n tingu tækninnar sem leyfi  
nær til. 

10) A  ví er var ar samninga um tækniyfirfærslu milli 
keppinauta er hægt a  líta svo á a  ef samanlög  
hlutdeild samningsa ilanna á vi komandi mörku um fer 
ekki yfir 20% og samningarnir fela ekki í sér tilteknar 
strangar samkeppnishömlur, lei i eir almennt til bættrar 
framlei slu og dreifingar og ess a  neytendur fái 
sanngjarna hlutdeild í eim ávinningi sem af eim hl st. 

11) A  ví er var ar samninga um tækniyfirfærslu milli a ila 
sem ekki eiga í samkeppni er hægt a  líta svo á a  ef 
hlutdeild hvers samningsa ila á vi komandi mörku um 
fer ekki yfir 30% og samningarnir fela ekki í sér tilteknar 
strangar samkeppnishömlur, lei i eir almennt til bættrar 
framlei slu og dreifingar og til ess a  neytendur fái 
sanngjarna hlutdeild í eim ávinningi sem af eim hl st. 

12) Ekki er hægt a  gera rá  fyrir a  samningar um 
tækniyfirfærslu falli undir gildissvi  1. mgr. 81. gr. ef 
fari  er yfir essi vi mi unarmörk fyrir 
marka shlutdeild. Til dæmis fellur samningur um 
einkaleyfi milli fyrirtækja, sem ekki eiga í samkeppni, 
oft utan gildissvi s 1. mgr. 81. gr. Ekki er heldur hægt a  
gera rá  fyrir a  samningar um tækniyfirfærslu, sem falla 
undir gildissvi  1. mgr. 81. gr., fullnægi ekki skilyr um 
um undan águ ef fari  er yfir vi mi unarmörk 
marka shlutdeildar. Hins vegar er ekki heldur hægt a  
gera rá  fyrir a  eir muni a  jafna i hafa í för me  sér 

ess konar ávinning og svo mikinn a  hann vegi upp 
ókostina sem eir skapa fyrir samkeppnina. 

13) Ekki skal veita undan águ samkvæmt essari regluger  
fyrir samninga um tækniyfirfærslu, sem fela í sér 
takmarkanir sem eru ekki óhjákvæmilegar fyrir umbætur 
á framlei slu og dreifingu. Einkum falla samningar um 
tækniyfirfærslu, sem í eru tilteknar strangar

samkeppnishömlur, s.s. ver samrá  gagnvart ri ju 
a ilum, a  meginreglu til, ekki undir hópundan águ 
samkvæmt essari regluger , án tillits til 
marka shlutdeildar hluta eigandi fyrirtækja. egar um er 
a  ræ a slíkar alvarlegar takmarkanir ber a  útiloka 
samninginn í heild frá hópundan águ. 

 

14) Til ess a  hvetja fyrirtæki áfram til a  stunda n sköpun 
og tryggja a  hugverkaréttur sé n ttur á réttan hátt skulu 
ákve nar takmarkanir útiloka ar frá hópundan águ. 
Einkum ber a  útiloka skuldbindingar um einkaleyfi á 
móti fyrir a skiljanlegar umbætur. Ef leyfissamningur 
hefur a  geyma slíka takmörkun skal eingöngu útiloka 
vi komandi takmörkun frá hópundan águnni. 

 

15) Vi mi unarmörk marka shlutdeildar, .e. sú sta reynd 
a  samningar um tækniyfirfærslu, sem hafa a  geyma 
ákvæ i sem takmarka samkeppni, fá ekki undan águ og 
takmarkanirnar, sem eru útiloka ar samkvæmt essari 
regluger , eru, a  ö ru jöfnu, trygging fyrir ví a  
samningar eir, sem hópundan ágan gildir um geri 

átttökufyrirtækjunum ekki kleift a  koma í veg fyrir 
samkeppni a  ví er var ar umtalsver an hluta eirra 
vörutegunda er um ræ ir. 

 

16) Í ákve num tilvikum ar sem samningar, sem falla undir 
essa regluger , hafa engu a  sí ur áhrif sem samr mast 

ekki 3. mgr. 81. gr. sáttmálans, skal 
framkvæmdastjórninni vera heimilt a  fella ni ur 
hópundan águ. etta getur einkum gerst ef dregi  er úr 
hvata til n sköpunar e a ef a gangur a  marka num er 
hindra ur. 

 

17) Regluger  rá sins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 
2002 um framkvæmd samkeppnisreglna, sem mælt er 
fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans (1), veitir lögbærum 
yfirvöldum a ildarríkjanna umbo  til a  afturkalla 
ávinning af hópundan águ a  ví er var ar samninga um 
tækniyfirfærslu, sem hafa áhrif sem eru ósamr manleg 
ákvæ um 3. mgr. 81. gr., ef slíkra áhrifa ver ur vart á 
yfirrá asvæ um eirra, e a á hluta eirra, og ef slíkt 
svæ i ber einkenni sérstaks, landfræ ilegs marka ar. 
A ildarríkjunum ber a  tryggja a  me fer  essa 
umbo s til afturköllunar hafi ekki áhrif á samræmda 
beitingu samkeppnisreglna Bandalagsins á sameiginlega 
marka num e a full áhrif a ger anna sem sam ykktar 
hafa veri  í tengslum vi  framkvæmd essara reglna. 

 

18) Til a  styrkja eftirlit me  samhli a netum samninga um 
tækniyfirfærslu, sem hafa hli stæ  áhrif til takmörkunar 
og ná yfir meira en 50% tiltekins marka ar, getur 
framkvæmdastjórnin l st ví yfir a  essi regluger  gildi 
ekki um samninga um tækniyfirfærslu sem í eru tilteknar 
takmarkanir sem tengjast vi komandi marka i og ar 
me  sé ákvæ i 81. gr. aftur beitt til fulls gagnvart slíkum 
samningum. 

________________  

(1) Stjtí . EB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Regluger inni var breytt me  regluger  
(EB) nr. 411/2004 (Stjtí . ESB L 68, 6.3.2004, bls. 1). 
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19) essi regluger  skal eingöngu taka til samninga um 
tækniyfirfærslu milli leyfisveitanda og leyfishafa. Hún 
skal taka til slíkra samninga jafnvel ótt eir hafi a  
geyma skilyr i sem gilda um fleiri en eitt stig vi skipta, 
me  ví t.d. a  krefjast ess a  leyfishafi komi á fót 
sérstöku dreifikerfi og tilgreini ær skuldbindingar sem 
leyfishafa er skylt e a heimilt a  leggja á endurseljendur 
vara sem framleiddar eru samkvæmt leyfi. Hins vegar 
skulu slík skilyr i e a skuldbindingar vera í samræmi 
vi  ær samkeppnisreglur sem gilda um birg a- og 
dreifingarsamninga. Birg a- og dreifingarsamningar, 
sem ger ir eru milli leyfishafa og vi skiptavina hans, 
skulu ekki undan egnir samkvæmt essari regluger .  

20) essi regluger  hefur ekki áhrif á beitingu 82. gr. 
sáttmálans. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í essari regluger  er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „samningur“: samningur, ákvör un samtaka fyrirtækja e a 
samstilltar a ger ir, 

b) ,,samningur um tækniyfirfærslu“: einkaleyfissamningur, 
verkkunnáttusamningur, samningur um leyfisveitingu á 
höfundarrétti hugbúna ar e a blanda ur leyfissamningur 
fyrir einkaleyfi, verkkunnáttu e a höfundarrétt 
hugbúna ar, .m.t. hvers konar samningur af essari ger  
sem hefur a  geyma ákvæ i sem var a sölu e a kaup á 
vörum e a sem var a leyfisveitingu á ö rum hugverkarétti 
e a framsal á hugverkarétti, a  ví tilskildu a  essi 
ákvæ i séu ekki meginmarkmi  samningsins og tengist 
beint framlei slu á samningsvörunum. Einnig skal liti  á 
framsal einkaleyfa, verkkunnáttu, höfundarréttar á 
hugbúna i e a samblands af essu, ar sem framseljandi 
ber áfram hluta áhættunnar sem fylgir hagn tingu 
tæknia fer arinnar, einkum ef upphæ in, sem grei a á sem 
endurgjald fyrir framsali , fer eftir eirri veltu sem 
framsalshafi nær, a  ví er var ar vörur sem framleiddar 
eru me  vi komandi tækni, magninu sem framleitt er af 
slíkum vörum e a fjölda framkvæmdra a ger a ar sem  
tækninni er beitt, sem samninga um tækniyfirfærslu. 

c) ,,gagnkvæmur samningur“: samningur um tækniyfirfærslu 
ar sem tvö fyrirtæki veita hvort ö ru í sama samningi e a 

a skildum samningum einkaleyfi, verkkunnáttuleyfi, leyfi

fyrir höfundarrétti á hugbúna i e a blanda  leyfi fyrir 
einkaleyfi, verkkunnáttu e a höfundarrétt á hugbúna i 
og egar essi leyfi var a tæknia fer ir í samkeppni e a 
hægt er a  nota au til ess a  framlei a samkeppnisvörur. 

d) ,,samningur sem ekki er gagnkvæmur“: samningur um 
tækniyfirfærslu ar sem eitt fyrirtæki veitir ö ru fyrirtæki 
einkaleyfi, verkkunnáttuleyfi, leyfi höfundarréttar á 
hugbúna i e a blanda  leyfi fyrir einkaleyfi, 
verkkunnáttu e a höfundarrétti á hugbúna i e a egar tvö 
fyrirtæki veita hvort ö ru slíkt leyfi en essi leyfi var a 
ekki tæknia fer ir í samkeppni og ekki er hægt a  nota au 
til ess a  framlei a samkeppnisvörur. 

e) „vara“: vara e a jónusta, .m.t. bæ i millistigsvörur og -
jónusta og fullunnar vörur og jónusta, 

f) ,,samningsvörur“: vörur sem eru framleiddar me  tækninni 
sem leyfi  nær til, 

g) „hugverkaréttur“: hugverkaréttur á svi i i na ar, 
verkkunnáttu, höfundarréttar og skyldra réttinda, 

h) ,,einkaleyfi“: einkaleyfi, einkaleyfisumsóknir, 
nytjamynstur, umsóknir um skráningu nytjamynstra, 
hönnun, svæ isl singar smárása á hálflei ara, 
vi bótarvottor  um vernd vegna lyfja e a annarra vara sem 
hægt er a  fá slík vottor  fyrir og vottor  ræktenda um 
einkarétt til plöntuafbrig is, 

i) ,,verkkunnátta“: safn hagn tra uppl singa sem einkaleyfi 
ná ekki yfir, eru afrakstur reynslu og tilrauna og eru: 

i) leynilegar, ekki almennt ekktar e a a gengilegar, 

 

ii) umtalsver ar, .e.a.s. mikilvægar og gagnlegar vegna 
framlei slu á samningsvörum, og 

iii) sanngreindar, .e.a.s. l st á nægilega skiljanlegan hátt 
til a  unnt sé a  sannreyna a  verkkunnáttan uppfylli 
skilyr in um a  hún sé leynileg og umtalsver , 

j) ,,fyrirtæki í samkeppni“: fyrirtæki sem eiga í samkeppni á 
vi komandi tæknimarka i og/e a vi komandi 
vörumarka i, .e.a.s.: 

 

i) fyrirtæki í samkeppni á vi komandi tæknimarka i eru 
fyrirtæki sem veita leyfi fyrir tæknia fer um í 
samkeppni án ess a  brjóta gegn hugverkarétti hvers 
annars (raunverulegir keppinautar á tæknimarka num). 
Vi komandi tæknimarka ur tekur til tæknia fer a sem 
leyfishafar telja jafngildar e a hli stæ ar 
tæknia fer inni sem leyfi  nær til sakir eiginleika 
tæknia fer anna, einkaleyfis óknana fyrir ær og 
fyrirhuga rar notkunar, 
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ii) fyrirtæki í samkeppni á vi komandi vörumarka i eru 
fyrirtæki sem, liggi samningur um tækniyfirfærslu ekki 
fyrir, bæ i eru virk á vi komandi vörumörku um og 
landfræ ilegum mörku um ar sem samningsvörurnar 
eru seldar án ess a  fyrirtækin brjóti gegn 
hugverkarétti hvers annars (raunverulegir keppinautar á 
vörumarka num) e a sem raunsætt er a  álíta a  leg u 
út í nau synlegar vi bótarfjárfestingar e a annan 
nau synlegan a lögunarkostna  annig a  au gætu 
nógu snemma komist inn á vi komandi vörumarka i 
e a landfræ ilega marka i, án ess a  brjóta gegn 
hugverkarétti hvers annars, til a  breg ast vi  lítilli en 
varanlegri hækkun á hlutfallslegu ver i (mögulegir 
keppinautar á vörumörku um). Vi komandi 
vörumarka ur tekur til vara sem kaupendur telja 
jafngildar e a hli stæ ar samningsvörunum sakir 
eiginleika varanna, ver s og fyrirhuga rar notkunar, 

k) ,,sérvali  dreifikerfi“: dreifikerfi ar sem leyfisveitandi 
skuldbindur sig til ess a  veita eingöngu leyfishöfum, sem 
valdir eru á grundvelli tiltekinna vi mi ana, leyfi fyrir 
framlei slu á samningsvörum og ar sem essir leyfishafar 
skuldbinda sig til ess a  selja ekki leyfisvörur 
dreifia ilum sem ekki eru vi urkenndir, 

l) ,,einkasölusvæ i“: landsvæ i ar sem a eins eitt fyrirtæki 
hefur heimild til a  framlei a samningsvörur me  tækninni 
sem leyfi  nær til, me  fyrirvara um möguleikann á a  
heimila ö rum leyfishafa a  framlei a a eins 
samningsvörur á ví landssvæ i fyrir tiltekinn vi skiptavin 
enda sé etta seinna leyfi veitt til ess a  útvega eim 
vi skiptavini a ra birg alind, 

m) ,,hópur einkavi skiptavina“: hópur vi skiptavina sem 
a eins eitt fyrirtæki hefur heimild til a  selja 
samningsvörur, sem framleiddar eru me  tækninni sem 
leyfi  nær til, til á virkan hátt, 

n) ,,a skiljanlegar umbætur“: umbætur sem hægt er a  
hagn ta án ess a  a  brjóti gegn tækninni sem leyfi  nær 
til. 

2. Merking hugtakanna „fyrirtæki“, „leyfisveitandi“, og 
„leyfishafi“ skal ná til vi komandi tengdra fyrirtækja eirra. 

„Tengd fyrirtæki“: 

a) fyrirtæki ar sem samningsa ili, beint e a óbeint: 

i) ræ ur yfir meirihluta atkvæ isréttar e a 

ii) getur skipa  meira en helming fulltrúa í yfirstjórn e a 
framkvæmdastjórn félagsins e a hjá a ilum sem koma 
fram fyrir hönd fyrirtækisins e a 

iii) á rétt á a  st ra rekstri fyrirtækisins, 

b) fyrirtæki sem hafa, beint e a óbeint, einhver au réttindi 
e a völd, sem um getur í a-li , í fyrirtæki sem á a ild a  
samningnum, 

c) fyrirtæki ar sem fyrirtæki, sem um getur í b-li , hefur, 
beint e a óbeint, au réttindi e a völd sem tilgreind eru í a-
li , 

d) fyrirtæki ar sem samningsa ili og eitt e a fleiri 
fyrirtækjanna, sem eru talin upp í a-, b- e a c-li , e a ar 
sem tvö e a fleiri af sí astnefndu fyrirtækjunum, hafa 
sameiginlega au réttindi e a völd sem tilgreind eru í a-li , 

e) fyrirtæki ar sem au réttindi og völd, sem eru tilgreind í a-
li , eru sameiginlega í höndum: 

i) samningsa ila e a vi komandi tengdra fyrirtækja sem 
um getur í a- til d-li , e a 

ii) eins e a fleiri samningsa ila e a eins e a fleiri af 
tengdum fyrirtækjum eirra, sem um getur í a- til d-li , 
og eins e a fleiri ri ju a ila. 

2. gr. 

Undan ága 

Í samræmi vi  3. mgr. 81. gr. sáttmálans og samkvæmt 
ákvæ um essarar regluger ar er ví hér me  l st yfir a  1. 
mgr. 81. gr. gildir ekki um samninga um tækniyfirfærslu sem 
tvö fyrirtæki gera sín á milli og gera kleift a  framlei a 
samningsvörur. 

essi undan ága skal gilda a  ví marki a  í slíkum 
samningum sé a  finna samkeppnishömlur sem falla undir 1. 
mgr. 81. gr. Undan ágan gildir svo lengi sem hugverkaréttur 
fyrir tækni, sem leyfi  nær til, hefur ekki falli  úr gildi, runni  
út e a ví l st yfir a  hann sé ógildur e a, egar um er a  ræ a 
verkkunnáttu, eins lengi og verkkunnáttan helst leynileg, nema 

egar verkkunnáttan ver ur almennt a gengileg fyrir tilstilli 
leyfishafa en á gildir undan ágan jafn lengi og samningurinn.  

3. gr. 

Vi mi unarmörk fyrir marka shlutdeild 

1. egar fyrirtækin, sem eiga a ild a  samningnum, eru 
fyrirtæki í samkeppni gildir undan ágan sem um getur í 2. mgr. 
a  ví tilskildu a  samanlög  marka shlutdeild fyrirtækjanna 
fari ekki yfir 20% af vi komandi tæknimarka i og 
vörumarka i. 

2. egar fyrirtækin, sem eiga a ild a  samningnum, eru ekki 
fyrirtæki í samkeppni gildir undan ágan, sem um getur í 2. 
mgr., a  ví tilskildu a  marka shlutdeild fyrirtækjanna, hvers 
um sig, fari ekki yfir 30% af vi komandi tæknimarka i og 
vörumarka i. 

3. Í 1. og 2. mgr. er marka shlutdeild samningsa ila á 
vi komandi tæknimörku um skilgreind me  tilliti til útbrei slu 
tækninnar, sem leyfi  nær til, á vi komandi vörumörku um. 
Marka shlutdeild leyfisveitanda á vi komandi tæknimarka i 
skal vera samanlög  marka shlutdeild á vi komandi 
vörumarka i fyrir ær samningsvörur sem leyfisveitandi og 
leyfishafar hans framlei a. 
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4. gr. 

Alvarlegar takmarkanir 

1. egar fyrirtæki, sem eiga a ild a  samningnum, eru 
fyrirtæki í samkeppni gildir undan ágan, sem kve i  er á um í 
2. gr., ekki um samninga sem, beint e a óbeint, einir sér e a 
ásamt ö rum áttum, sem eru undir stjórn samningsa ilanna, 
hafa a  markmi i: 

a) a  takmarka getu a ilans til a  ákvar a ver  sín egar hann 
selur vörur til ri ju a ila, 

b) a  takmarka framlei slu, nema egar um er a  ræ a 
takmarkanir á framlei slu samningsvara sem lag ar eru á 
leyfishafa í samningi, sem ekki er gagnkvæmur, e a sem 
eingöngu eru lag ar á annan leyfishafann í gagnkvæmum 
samningi, 

c) a  úthluta mörku um e a vi skiptavinum nema um sé a  
ræ a: 

i) skuldbindingu af hálfu leyfishafa til ess a  framlei a 
me  tækninni, sem leyfi  nær til, eingöngu á einu e a 
fleiri tæknilegum notkunarsvi um e a einum e a fleiri 
vörumörku um, 

ii) skuldbindingu af hálfu leyfisveitanda og/e a leyfishafa 
í samningi, sem ekki er gagnkvæmur, um a  framlei a 
ekki me  tækninni, sem leyfi  nær til, á einu e a fleiri 
tæknilegum notkunarsvi um e a fyrir einn e a fleiri 
marka i e a eitt e a fleiri einkasölusvæ i sem eru 
frátekin fyrir hinn samningsa ilann, 

iii) skuldbindingu af hálfu leyfisveitanda um a  veita 
ö rum leyfishafa á tilteknu svæ i ekki leyfi fyrir 
tækninni, 

iv) takmörkun í samningi, sem ekki er gagnkvæmur, á 
virkri og/e a óvirkri sölu leyfishafa og/e a 
leyfisveitanda inn á einkasölusvæ i e a til hóps 
einkavi skiptavina sem er frátekinn fyrir hinn a ilann, 

v) takmörkun í samningi, sem ekki er gagnkvæmur, á 
virkri sölu leyfishafa inn á einkasölusvæ i e a til hóps 
einkavi skiptavina sem leyfisveitandi hefur úthluta  
ö rum leyfishafa svo fremi a  hinn sí arnefndi sé ekki 
fyrirtæki sem er í samkeppni vi  leyfisveitanda á eim 
tíma egar hans eigi  leyfi var gefi  út, 

vi) skuldbindingu af hálfu leyfishafa til ess a  framlei a 
samningsvörur eingöngu til eigin nota a  ví tilskildu 
a  leyfishafi urfi ekki a  takmarka sig vi  a  selja 
samningsvörur, á virkan e a óvirkan hátt, sem 
varahluti í sínar eigin vörur, 

vii) skuldbindingu af hálfu leyfishafa í samningi, sem ekki 
er gagnkvæmur, um a  framlei a samningsvörur 
eingöngu fyrir tiltekinn vi skiptavin, hafi leyfi  veri  
veitt til ess a  skapa a ra birg alind fyrir ann 
vi skiptavin, 

d) takmörkun á getu leyfishafa til ess a  hagn ta sína eigin 
tækni e a takmörkun á getu einhvers samningsa ila til ess 
a  annast rannsóknir og róun, nema slík sí ari takmörkun 
sé óhjákvæmileg til ess a  koma í veg fyrir a  ri ja a ila 
berist vitneskja um verkkunnáttuna sem leyfi  nær til. 

 

2. egar fyrirtækin, sem eiga a ild a  samningnum, eru ekki í 
samkeppni gildir undan ágan, sem kve i  er á um í 2. gr., ekki 
um samninga sem, beint e a óbeint, einir sér e a ásamt ö rum 

áttum sem eru undir stjórn samningsa ilanna, hafa a  
markmi i: 

a) a  takmarka möguleika samningsa ila á ví a  ákve a 
söluver  sitt, me  fyrirvara um möguleikann á a  ákve a 
hámarkssöluver  e a lei beinandi söluver , a  ví tilskildu 
a  a  jafngildi ekki föstu ver i e a lágmarkssöluver i 
vegna r stings e a hvatningar frá einhverjum a ilanna, 

b) a  takmarka a  landsvæ i e a ann hóp vi skiptamanna 
sem leyfishafa er heimilt a  selja samningsvörurnar til á 
óvirkan hátt, nema um sé a  ræ a: 

i) takmörkun á óvirkri sölu inn á einkasölusvæ i e a til 
hóps einkavi skiptavina sem er frátekinn fyrir 
leyfisveitandann, 

ii) takmörkun á óvirkri sölu inn á einkasölusvæ i e a til 
hóps einkavi skiptavina sem leyfisveitandi úthlutar 
ö rum leyfishafa á fyrstu tveimur árunum sem essi 
leyfishafi selur samningsvörur á ví landsvæ i e a til 

ess hóps vi skiptavina, 

iii) skuldbindingu af hálfu leyfishafa um a  framlei a 
samningsvörur eingöngu til eigin nota a  ví tilskildu 
a  hann geti óhindra  selt samningsvörur á virkan og 
óvirkan hátt sem varahluti í sínar eigin vörur, 

iv) skuldbindingu af hálfu leyfishafa til ess a  framlei a 
samningsvörur eingöngu fyrir tiltekinn vi skiptavin, 
hafi leyfi  veri  veitt til ess a  skapa a ra birg alind 
fyrir ann vi skiptavin, 

v) takmörkun á sölu leyfishafa, sem starfar á 
heildsölustigi verslunar, til notenda, 

vi) takmörkun á ví a  a ilar a  sérvöldu dreifikerfi selji 
til dreifia ila sem ekki eru vi urkenndir, 

c) a  takmarka virka e a óvirka sölu leyfishafa, sem er a ili 
a  sérvöldu dreifikerfi á smásölustigi verslunar til notenda, 
me  fyrirvara um möguleikann á a  banna a ila a  kerfinu 
a  annast starfsemi sína frá starfsstö  sem hefur ekki 
fengi  vi urkenningu, 

3. Ef fyrirtækin, sem a ild eiga a  samningnum, eru ekki 
fyrirtæki í samkeppni egar samningurinn er ger ur en ver a 
fyrirtæki í samkeppni sí ar, gildir 2. mgr. en ekki 1. mgr. fyrir 
allan samningstímann nema samningnum sé sí ar breytt í 
veigamiklum atri um. 
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5. gr. 

Takmarkanir sem eru útiloka ar 

1. Undan ágan, sem kve i  er á um í 2. gr., gildir ekki um 
neina af eftirfarandi skuldbindingum sem felast í samningum 
um tækniyfirfærslu: 

a) hvers konar beina e a óbeina skuldbindingu af hálfu 
leyfishafa um a  veita leyfisveitanda e a ri ja a ila, sem 
leyfisveitandi tilnefnir, nytjaleyfi vegna eigin 
a skiljanlegra umbóta sem leyfishafi hefur gert e a n rra 
notkunarmöguleika sem hann hefur fundi  fyrir tæknina 
sem leyfi  nær til, 

b) hvers konar beina e a óbeina skuldbindingu af hálfu 
leyfishafa um a  framselja, a  öllu leyti e a a  hluta, til 
leyfisveitanda e a ri ja a ila, sem leyfisveitandi tilnefnir, 
réttindi á eigin a skiljanlegum umbótum sem leyfishafi 
hefur gert e a n jum notkunarmöguleikum sem hann hefur 
fundi  fyrir tæknina sem leyfi  nær til, 

c) hvers konar beina e a óbeina skuldbindingu af hálfu 
leyfishafa um a  vefengja ekki gildi hugverkaréttar sem 
leyfisveitandi hefur á sameiginlega marka num, me  
fyrirvara um a  hægt sé a  slíta samningi um 
tækniyfirfærslu ef leyfishafi vefengir gildi eins e a fleiri 
leyfa sem fela í sér hugverkarétt. 

 

2. Ef fyrirtækin, sem eiga a ild a  samningnum, eru ekki í 
samkeppni gildir undan ágan, sem um getur í 2. gr., ekki um 
neina beina e a óbeina skuldbindingu sem takmarkar getu 
leyfishafans til a  hagn ta sína eigin tækni e a sem takmarkar 
getu samningsa ila til a  annast rannsóknir og róun, nema 
sí ari takmörkunin sé óhjákvæmileg til a  koma í veg fyrir a  
verkkunnáttu sé ljóstra  upp vi  ri ju a ila. 

6. gr. 

Afturköllun í einstökum tilvikum 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt a  afturkalla ann 
ávinning, sem hl st af essari regluger , í samræmi vi  1. mgr. 
29. gr. regluger ar (EB) nr. 1/2003, ef hún telur a  í einhverju 
tilteknu tilviki hafi samningur um tækniyfirfærslu, sem 
undan ágan sem um getur í 2. gr. gildir um, engu a  sí ur áhrif 
sem samr mast ekki 3. mgr. 81. gr. sáttmálans, einkum ar 
sem: 

a) a gengi fyrir tæknia fer ir ri ju a ila a  marka num er 
takmarka , t.d. vegna samleg aráhrifa samhli a neta 
svipa ra hamlandi samninga sem banna leyfishöfum a  
nota tæknia fer ir ri ju a ila, 

b) a gengi mögulegra leyfishafa a  marka num er heft, t.d. 
vegna samleg aráhrifa samhli a neta svipa ra hamlandi 
samninga ar sem leyfisveitendum er banna  a  veita 
ö rum leyfishöfum leyfi, 

c) samningsa ilar hafa ekki n tt tæknina, sem leyfi nær til, án 
ess a  færa efnisleg rök fyrir ví, 

2. Ef samningar um tækniyfirfærslu, sem undan águákvæ i  
í 2. gr. gildir um, hafa í einhverju tilteknu tilviki áhrif, sem ekki 
eru í samræmi vi  ákvæ i 3. mgr. 81. gr. sáttmálans, á 

yfirrá asvæ i a ildarríkis e a hluta ess sem hefur öll einkenni 
sérstaks landfræ ilegs marka ar er samkeppnisyfirvaldinu í ví 
a ildarríki heimilt a  afturkalla ávinninginn af essari 
regluger  á ví yfirrá asvæ i á grundvelli 2. mgr. 29. gr. 
regluger ar (EB) nr. 1/2003, vi  sömu a stæ ur og l st er í 
1. mgr. essarar greinar. 

7. gr. 

Frávik frá beitingu essarar regluger ar 

1. Samkvæmt 1. gr. a í regluger  nr. 19/65/EBE getur 
framkvæmdastjórnin ákve i  a  l sa ví yfir me  regluger  a  

ar sem samhli a netkerfi svipa ra samninga um 
tækniyfirfærslu ná yfir meira en 50% af vi komandi marka i 
skuli regluger  essi ekki gilda um samninga um 
tækniyfirfærslu sem í eru tilteknar hömlur sem var a ann 
marka . 

2. Regluger  samkvæmt 1. mgr. skal ekki koma til 
framkvæmda fyrr en sex mánu um eftir a  hún er sam ykkt. 

8. gr. 

Beiting vi mi unarmarka fyrir marka shlutdeild 

1. A  ví er var ar beitingu vi mi unarmarka 
marka shlutdeildarinnar, sem kve i  er á um í 3. gr., gilda 
reglurnar sem eru settar fram í essari málsgrein. 

Marka shlutdeild skal reiknu  á grundvelli söluandvir is. Ef 
uppl singar um söluandvir i liggja ekki fyrir má nota mat, 
byggt á ö rum árei anlegum marka suppl singum, .m.t. 
sölumagn á marka i, til a  ákvar a marka shlutdeild 
hluta eigandi fyrirtækis. 

Marka shlutdeildin skal reiknu  út á grundvelli gagna frá 
næstli nu almanaksári, 

Marka shlutdeild fyrirtækjanna, sem um getur í e-li  2. mgr. 
1. gr., skal skipt jafnt milli eirra fyrirtækja sem hafa au 
réttindi e a heimildir sem tilgreindar eru í a-li  annarrar 
undirgreinar 2. mgr. 1. gr. 

2. Ef upphaflega marka shlutdeildin, sem um getur í 1. e a 
2. mgr. 3. gr., er ekki meiri en annars vegar 20% og hins vegar 
30% en fer sí ar yfir essi mörk, gildir undan ágan, sem 
kve i  er á um í 2. gr., áfram samfellt næstu tvö almanaksár á 
eftir ví ári egar fyrst var fari  yfir 20% e a 30% 
marka shlutdeild. 

9. gr. 

Ni urfelling 

Regluger  (EB) nr. 240/96 falli hér me  úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í ni urfelldar regluger ir sem tilvísanir í 
essa regluger . 
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10. gr. 

A lögunartímabil 

Banni , sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 81. gr. sáttmálans, gildir ekki á tímabilinu frá 1. maí 2004 til 31. mars 
2006 a  ví er var ar samninga, sem hafa ö last gildi 30. apríl 2004 og uppfylla ekki skilyr in fyrir undan águ 
sem kve i  er á um í essari regluger  en sem uppfylla skilyr in fyrir undan águ sem kve i  er á um í 
regluger  (EB) nr. 240/96. 

11. gr. 

Gildistími 

Regluger  essi ö last gildi 1. maí 2004. 

Hún fellur úr gildi 30. apríl 2014. 

Regluger  essi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum a ildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. apríl 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mario MONTI 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 


