
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 83,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 4 nr. 2 i rådsforordning nr. 17(4) er det, for en
rekke avtaler, beslutninger og former for samordnet
opptreden, gitt dispensasjon fra kravet om melding som
vilkår for unntak etter artikkel 4 nr. 1.

2) Denne dispensasjonen gjelder særlig for avtaler,
beslutninger og samordnet opptreden der partene er fore-
tak fra bare én medlemsstat og avtalene, beslutningene
eller den samordnede opptreden verken omfatter
innførsel eller utførsel mellom medlemsstatene, eller
avtaler, beslutninger og samordnet opptreden der bare to
foretak er parter og som begrenser bare den ene partens
adgang til fritt å fastsette priser eller forretningsvilkår i
forbindelse med videresalg av varer denne part har
skaffet fra den annen part. Dispensasjonen gjelder ikke de
fleste avtaler omfattet av traktatens artikkel 81 nr. 1 som
inngås av to eller flere foretak som hva avtalen angår,
befinner seg på ulike trinn i produksjons- eller
distribusjonskjeden, og som gjelder vilkårene for
partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer eller
tjenester («vertikale avtaler»).

3) Kommisjonen utgav 22. januar 1997 en grønnbok om
vertikale begrensninger i Fellesskapets konkurranse-
politikk, som førte til en bred offentlig debatt om
anvendelsen av traktatens artikkel 81 nr. 1 og 3 på
vertikale avtaler. Reaksjonen fra medlemsstatene,
Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité,
Regionkomiteen og interesserte parter har samlet sett gitt
uttrykk for støtte til reform av Fellesskapets konkurranse-
politikk på dette området.

4) En slik reform må oppfylle de to kravene om å sikre en
effektiv beskyttelse av konkurransen og et tilstrekkelig
nivå av rettssikkerhet for foretakene. For å nå disse
målene har Rådet gitt Kommisjonen myndighet til, ved
forordning og i samsvar med traktatens artikkel 81 nr. 3,
å erklære at artikkel 81 nr. 1 ikke får anvendelse på visse
grupper vertikale avtaler.

5) En reform av de rammeregler som gjelder for vertikale
avtaler, må dessuten ta hensyn til nødvendigheten av å
forenkle den administrative kontrollen, noe som vil føre
til en reduksjon av antallet meldinger av vertikale avtaler.
Det bør i mindre grad oppmuntres til å melde vertikale
avtaler som er i samsvar med Kommisjonens politikk og
rettspraksis ved Domstolen og Førsteinstansdomstolen.
For å nå dette målet bør Kommisjonen gis myndighet til
å gi enkeltunntak for vertikale avtaler omfattet av
traktatens artikkel 81 nr. 1 fra datoen for inngåelse.

6) Kravet om forhåndsmelding i forbindelse med unntak
pålegger foretak som er part i vertikale avtaler en unødig
administrativ byrde.

7) Avtalene omhandlet i artikkel 4 nr. 2 i forordning nr. 17 har
dispensasjon fra kravet om forhåndsmelding i forbindelse
med unntak. Målet med denne dispensasjonen er å
redusere antallet meldinger, noe som vil sette Kommi-
sjonen i stand til å konsentrere innsatsen om å overvåke de
konkurransebegrensende avtaler som er sterkest til skade
for konkurransen. Denne endring innebærer følgelig ingen
lempning av den overvåking som Kommisjonen har plikt
til å sikre etter artikkel 81 nr. 1.

8) Virkeområdet for artikkel 4 nr. 2 i forordning nr. 17 bør
derfor utvides, og det bør gis dispensasjon fra kravet om
forhåndsmelding som vilkår for unntak, for alle vertikale
avtaler –

VEDTATT DENNE FORORDNING:
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RÅDSFORORDNING (EF) NR. 1216/1999

av 10. juni 1999

om endring av forordning nr. 17, første forordning om anvendelse av
traktatens artikkel 81 og 82(*) (**)

2001/EØS/26/39

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 15.6.1999, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2000 av 19. mai 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av
konkurransebestemmelser for foretak, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 32 av 13.7.2000, s. 4.

(**) Merknad: Tittelen på forordning nr. 17 er tilpasset for å ta hensyn til den
nye nummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-traktaten.
Den opprinnelige referansen var til traktatens artikkel 85 og 86.

(1) EFT C 365 av 26.11.1998, s. 30.

(2) Uttalelse avgitt 15.4.1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 116 av 28.4.1999.

(4) EFT 13 av 21.2.1962, s. 204/62. Forordningen sist endret ved tiltredelses-
akten av 1994.



Artikkel 1

Punkt 2 i artikkel 4 nr. 2 i forordning nr. 17 skal lyde:

«2) a) avtalene eller den samordnede opptreden inngås
mellom to eller flere foretak som hva avtalen angår,
befinner seg på ulike trinn i produksjons- eller
distribusjonskjeden, og som gjelder vilkårene for
partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer
eller tjenester,

b) bare to foretak er parter, og avtalene bare pålegger
erververen eller brukeren av en industriell eiendoms-

rett – særlig patenter, bruksmønstre, mønstre og
modeller eller varemerker – eller den part som ifølge
avtale har fått overdratt eller tildelt rett til å bruke en
produksjonsprosess eller kunnskap forbundet med
bruk og anvendelse av industrielle prosesser,
begrensninger på utnyttingen av disse rettigheter.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 10. juni 1999.

For Rådet

K.-H. FUNKE

Formann


