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E.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 3239, 30.4.98 
 
Αριθµός 121 

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) 

 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 

   Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ’ αυτό µε βάση το 

εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 1989, 

εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

   1.    Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες 

(Συµφωνίες Μεταφοράς Τεχνολογίας) ∆ιάταγµα του 1998. 

2. Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια− 

    «ανταγωνιζόµενοι κατασκευαστές» ή «κατασκευαστές ανταγωνιζόµενων προϊόντων» 

σηµαίνει τους κατασκευαστές οι οποίοι πωλούν προϊόντα τα οποία, από άποψη ιδιοτήτων, 

τιµής και προβλεπόµενης χρήσης θεωρούνται από τους χρήστες ως εναλλάξιµα ή 

υποκατάστατα των προϊόντων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια.   

  «απόρρητο» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία σαν σύνολο ή στη συγκεκριµένη διαµόρφωση 

και το συνδυασµό των στοιχείων της δεν είναι γενικά γνωστή ή δεν είναι εύκολο να αποκτηθεί, 

έτσι ώστε µέρος της αξίας της βρίσκεται στο προβάδισµα που παρέχει η γνωστοποίησή της 

στο δικαιούχο της άδειας εκµετάλλευσης. δεν περιορίζεται στη στενή έννοια ότι δηλαδή κάθε 

επιµέρους στοιχείο της τεχνογνωσίας πρέπει να είναι τελείως άγνωστο ή αδύνατο να 

επιτευχθεί εκτός της επιχείρησης του διακαιοπάροχου. 

  «βασικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» σηµαίνει τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας των οποίων η 

άδεια εκµετάλλευσης είναι απαραίτητη για την εφαρµογή της παραχωρηθείσας τεχνολογίας 

στο µέτρο που, ελλείψει µιας τέτοιας άδειας, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή της τεχνολογίας 

αυτής ή είναι δυνατή σε µικρότερο βαθµό ή υπό δυσχερέστερες ή επαχθέστερες 

προϋποθέσεις.  Συνεπώς, τα εν λόγω διπλώµατα ευρεσιτεχνίας πρέπει να παρουσιάζουν 

τεχνικό, νοµικό και οικονοµικό ενδιαφέρον για το δικαιοδόχο. 

  «εκµετάλλευση» σηµαίνει την οποιαδήποτε χρήση της παραχωρούµενης τεχνολογίας 

ιδιαίτερα για την παραγωγή, ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις σε δεδοµένη περιοχή ακόµα 

κι αν δε συνδυάζονται µε κατασκευή στη συγκεκριµένη περιοχή, ή µίσθωση των προϊόντων  

για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια. 

         «µερίδιο της αγοράς του δικαιοδόχου» σηµαίνει το µερίδιο που αντιπροσωπεύουν στη 

συνολική αγορά των προϊόντων που καλύπτονται από τη άδεια εκµετάλλευσης και κάθε 

άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας εναλλάξιµης ή υποκατάστατης στο έδαφος της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας ή σε σηµαντικό τµήµα της, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του δικαιοδόχου που 

θεωρούνται από το χρήστη ως εναλλάξιµα ή υποκατάστατα των προϊόντων για τα οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής ή της χρήσης τους. 
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 «ουσιώδης» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία περιλαµβάνει πληροφορίες που πρέπει να 

είναι χρήσιµες, δηλαδή µπορεί εύκολα να αναµένει κανείς, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης 

της συµφωνίας, ότι είναι σε θέση να βελτιώσουν την  ανταγωνιστικότητα του δικαιοδόχου, 

βοηθώντας τον παραδείγµατος χάρη να εισέλθει σε µία νέα αγορά ή παρέχοντάς του 

πλεονέκτηµα κατά τον ανταγωνισµό µε άλλους κατασκευαστές ή προµηθευτές υπηρεσιών οι 

οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην παραχωρούµενη απόρρητη τεχνογνωσία ή σε άλλη 

ανάλογη απόρρητη τεχνογνωσία. 

 «παράλληλα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» σηµαίνει τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 

παρά τις αποκλίσεις που υπάρχουν λόγω της απουσίας ενοποιηµένων εθνικών κανόνων 

όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία, προστατεύουν την ίδια εφεύρεση. 

 «παραχωρούµενη τεχνολογία» σηµαίνει την αρχική τεχνογνωσία κατασκευής ή/και τα 

απαραίτητα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για ένα προϊόν και µία µέθοδο, τα οποία υφίστανται 

κατά τη σύναψη της πρώτης σύµβασης χορήγησης άδειας καθώς και οι επελθούσες στη 

συνέχεια βελτιώσεις στην τεχνογνωσία ή στα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ανεξάρτητα από το αν 

έχει γίνει και σε ποιο βαθµό εκµετάλλευσή τους από τα συµβαλλόµενα µέρη ή από άλλους 

δικαιοδόχους. 

 «περιοχή για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια» σηµαίνει την περιοχή που καλύπτει το 

σύνολο ή τουλάχιστο µέρος της αγοράς της ∆ηµοκρατίας όπου ο δικαιοδόχος έχει το 

δικαίωµα εκµετάλλευσης της παραχωρούµενης τεχνολογίας. 

 «περιοχή του δικαιοπάροχου» σηµαίνει την περιοχή για την οποία ο δικαιοπάροχος δεν 

έχει χορηγήσει άδεια για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή/και για τη τεχνογνωσία που 

καλύπτεται από τη συµφωνία άδειας εκµετάλλευσης. 

 «προϊόντα για τα οποία χορηγείται άδεια» σηµαίνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες των 

οποίων η παραγωγή ή η διάθεση απαιτεί τη χρήση της παραχωρούµενης τεχνολογίας. 

 «προσδιορισµός» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία περιγράφεται ή ενσωµατώνεται  σε υλικό 

υπόστρωµα κατά τρόπο που επιτρέπει να εξακριβωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια του 

απορρήτου και του ουσιώδους και να εξασφαλιστεί ότι ο δικαιοδόχος δεν περιορίζεται 

αδικαιολόγητα όσον αφορά την εκµετάλλευση της ίδιάς του της τεχνολογίας.  Η τεχνογνωσία, 

για να είναι προσδιορίσιµη µπορεί να περιγράφεται είτε στη συµφωνία παραχώρησης άδειας 

εκµετάλλευσης ή σε χωριστό έγγραφο είτε να περιγράφεται µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

τρόπο το αργότερο κατά το χρόνο µεταβίβασης της τεχνογνωσίας ή αµέσως µετά υπό το όρο 

ότι το χωριστό αυτό έγγραφο ή το υλικό υπόστρωµα είναι διαθέσιµο σε περίπτωση που 

παραστεί ανάγκη. 

 «συµπληρωµατικές ρήτρες» σηµαίνει τις ρήτρες που αφορούν την εκµετάλλευση 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας εκτός από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που περιέχουν 

υποχρεώσεις περιοριστικές για τον ανταγωνισµό, εκτός από αυτές που συνοδεύουν τα 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή την τεχνογνωσία και οι οποίες εξαιρούνται δυνάµει του παρόντος  

∆ιατάγµατος.  



Κ.∆.Π. 121/98 
 

 3  

 «συµφωνίες για άδειες εκµετάλλευσης» σηµαίνει τις αµιγείς συµφωνίες για άδειες 

εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας καθώς και τις µεικτές συµφωνίες 

για άδειες εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας.  

 «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» σηµαίνει  τις− 

 (α) επιχειρήσεις στις οποίες ο ένας των συµβαλλοµένων, άµεσα ή έµµεσα: 

   (i) κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 50% του εταιρικού κεφαλαίου ή του  

ενεργητικού, 

                              ή 

   (ii)  κατέχει ποσοστό  µεγαλύτερο του 50% των δικαιωµάτων ψήφου, 

                         ή 

  (iii) έχει το δικαίωµα να ορίσει άνω του 50% των µελών του εποπτικού                               

συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν 

νόµιµα την επιχείρηση, 

                         ή 

   (iv) έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της επιχείρησης. 

  (β)  επιχειρήσεις που διαθέτουν άµεσα ή έµµεσα, επί του ενός των συµβαλλόµενων 

µερών, δικαιώµατα ή εξουσίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α). 

  (γ)  επιχειρήσεις στις οποίες επιχείρηση  η οποία αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) 

κατέχει άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ή εξουσίες που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (α). 

  (δ) επιχειρήσεις στις οποίες τα συµβαλλόµενα µέρη ή επιχειρήσεις που συνδέονται µε 

αυτά διαθέτουν από κοινού δικαιώµατα ή εξουσίες που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (α). οι επιχειρήσεις αυτές που εµπίπτουν σε κοινό έλεγχο 

θεωρούνται ως συνδεδεµένες µε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

  «τεχνογνωσία» σηµαίνει το σύνολο των τεχνικών πληροφοριών οι οποίες είναι 

απόρρητες, ουσιώδεις και προσδιορίσιµες µε οποιοδήποτε τρόπο.  

  «υποχρέωση» σηµαίνει τόσο τη συµβατική υποχρέωση όσο και την εναρµονισµένη 

πρακτική. 

 3.− (1) Για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος εξοµοιώνονται µε διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας− 

  (α)  Οι αιτήσεις για χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

  (β)  τα υποδείγµατα χρησιµότητας. 

  (γ)  οι αιτήσεις για υποδείγµατα χρησιµότητας. 

  (δ)  οι τοπογραφίες ηµιαγωγών προϊόντων. 

  (ε)  τα πιστοποιητικά χρησιµότητας και τα πιστοποιητικά προσθήκης του Γαλλικού 

δικαίου. 

       (στ) οι αιτήσεις για πιστοποιητικά χρησιµότητας και πιστοποιητικά προσθήκης του 

Γαλλικού δικαίου. 

  (ζ) τα συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας των φαρµάκων ή άλλων προϊόντων 

για τα οποία µπορούν να χορηγηθούν συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας. 

 
 
 
Εφαρµογή 
του 
∆ιατάγµατος. 
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  (η) τα πιστοποιητικά φυτοκαλλιέργειας. 

  (2) Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται επίσης στις συµφωνίες που αφορούν την 

εκµετάλλευση µιας εφεύρεσης, όταν η σχετική αίτηση κατά την έννοια της υποπαραγράφου 

(1) για την εδαφική περιοχή της άδειας εκµετάλλευσης κατατεθεί εντός προθεσµίας ενός έτους 

από την ηµεροµηνία κατάρτισης της συµφωνίας. 

  (3) Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται εξάλλου σε αµιγείς συµφωνίες άδειας 

εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας ή σε µεικτές συµφωνίες των 

οποίων η αρχική διάρκεια παρατείνεται αυτόµατα εφόσον εντάσσονται σε αυτές νέες 

βελτιώσεις, επικυρωµένες ή όχι µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, που γνωστοποιούνται από το 

δικαιοπάροχο, εφόσον ο δικαιοδόχος έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τις βελτιώσεις αυτές ή 

εφόσον κάθε συµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη λήξη της 

αρχικής περιόδου και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια. 

 4.− (1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόµου και υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος, το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του Νόµου 

κηρύσσεται ανεφάρµοστο στις αµιγείς συµφωνίες χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας και στις µεικτές συµφωνίες χορήγησης άδειας 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας και στις συµφωνίες που περιέχουν 

παρεπόµενους όρους σχετικά µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πλην των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας και στις οποίες συµµετέχουν µόνο δύο επιχειρήσεις και προβλέπουν µία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

  (α)  Υποχρέωση του δικαιοπάροχου να µη χορηγεί σε άλλες επιχειρήσεις άδεια 

εκµετάλλευσης της παραχωρούµενης τεχνολογίας στην περιοχή για την οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης. 

  (β) υποχρέωση του δικαιοπάροχου να µη εκµεταλλεύεται ο ίδιος την παραχωρούµενη 

τεχνολογία στην περιοχή για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης. 

  (γ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην εκµεταλλεύεται την παραχωρούµενη 

τεχνολογία στην περιοχή του δικαιοπάροχου εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας. 

  (δ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην κατασκευάζει ή χρησιµοποιεί το προϊόν για το 

οποίο έχει χορηγηθεί άδεια και να µη χρησιµοποιεί τη µέθοδο για την οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια σε περιοχές της αγοράς της ∆ηµοκρατίας που έχουν παραχωρηθεί 

σε άλλους δικαιούχους. 

  (ε) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην ασκεί ενεργό πολιτική εµπορίας του προϊόντος 

για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια σε περιοχές εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας 

που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους δικαιοδόχους και ιδιαίτερα να µην προβαίνει σε 

διαφήµιση ειδικά απευθυνόµενη στις περιοχές αυτές ή να µην ιδρύει 

υποκαταστήµατα ή να µη διατηρεί αποθήκες διανοµής.  

     (στ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µη διοχετεύει  στο εµπόριο το προϊόν για το οποίο 

έχει χορηγηθεί η άδεια σε περιοχές εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας οι οποίες 

έχουν παραχωρηθεί σε άλλους δικαιοδόχους, σε ανταπόκριση µη επιδιωχθεισών 

αιτήσεων παράδοσης. 

Εξαιρέσεις. 
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  (ζ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να χρησιµοποιεί µόνο το σήµα κατασκευής του 

δικαιοπάροχου ή την καθορισµένη από αυτόν παρουσίαση για να διακρίνει το 

προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια κατά το διάστηµα ισχύος της 

συµφωνίας, εφόσον ο δικαιοδόχος δεν κωλύεται να αναφέρει πως είναι 

κατασκευαστής του προϊόντος για το οποίο χορηγείται η άδεια. 

  (η) υποχρέωση του δικαιοδόχου να περιορίζει την παραγωγή του προϊόντος για το 

οποίο χορηγείται η άδεια στις απαραίτητες ποσότητες για την κατασκευή των δικών 

του προϊόντων και να πωλεί το προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια µόνο ως 

αναπόσπαστο µέρος ή ως ανταλλακτικό των δικών του προϊόντων, ή καθ’ 

οιονδήποτε άλλο τρόπο που σχετίζεται µε την πώληση των δικών του προϊόντων 

υπό τον όρο ότι αυτές οι ποσότητες καθορίζονται ελεύθερα από το δικαιοδόχο. 

  (2) Σε περίπτωση αµιγών συµφωνιών άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας, εξαίρεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (1) 

χορηγείται όταν και για όσο χρόνο στα αντίστοιχα εδάφη του δικαιοδόχου (υποπαράγραφοι 

(α), (β), (ζ) και (η), του δικαιοπάροχου (υποπαράγραφος (γ)) και των άλλων δικαιοδόχων 

(υποπαράγραφοι (δ) και (ε)), το προϊόν για το οποίο έχει χορηγηθεί ή άδεια προστατεύεται 

από παράλληλα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.  Η εξαίρεση όσον αφορά την υποχρέωση της 

υποπαραγράφου (1)(στ) παρέχεται για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια 

από την ηµεροµηνία κατά την οποία το προϊόν για το οποίο χορηγήθηκε άδεια τέθηκε σε 

κυκλοφορία για πρώτη φορά στο εµπόριο εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας από έναν από 

τους δικαιοδόχους, εφόσον και για όσο χρόνο το προϊόν προστατεύεται, στις περιοχές αυτές, 

µε παράλληλα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

  (3) Σε περίπτωση αµιγών συµφωνιών άδειας εκµετάλλευσης τεχνογνωσίας η περίοδος 

απαλλαγής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (1)(α) έως (ε), δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια από την ηµεροµηνία κατά την οποία το προϊόν για το 

οποίο χορηγείται η άδεια κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο εµπόριο εντός της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας από έναν από τους δικαιοδόχους.  Η εξαίρεση όσον αφορά την υποχρέωση που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1)(στ) χορηγείται  για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 

τα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία κατά την οποία το προϊόν για το οποία χορηγήθηκε 

άδεια τέθηκε για πρώτη φορά στο εµπόριο εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας από έναν από 

τους δικαιοδόχους.  Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (1)(ζ) και (η) 

απαλλάσσονται καθόλη τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας για όσο διάστηµα η τεχνογνωσία 

παραµένει απόρρητη και ουσιώδης.  Εντούτοις η εξαίρεση που προβλέπεται στην 

υποπαράγραφο (1) χορηγείται µόνο όταν τα µέρη έχουν προσδιορίσει µε οποιοδήποτε 

κατάλληλο τρόπο, την αρχική τεχνογνωσία καθώς και τις ενδεχόµενες βελτιώσεις που τίθενται 

στη διάθεση του ενός των µερών και κοινοποιούνται στο άλλο σύµφωνα µε τις διατάξεις και το 

αντικείµενο της συµφωνίας, υπό τον όρο και για όσο χρόνο η τεχνογνωσία παραµένει 

απόρρητη και ουσιώδης. 

  (4) Σε περίπτωση µεικτών συµφωνιών άδειας εκµετάλλευσης διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας η εξαίρεση που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (1)(α) 
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έως (ε) εφαρµόζεται στη ∆ηµοκρατία, εφόσον η παραχωρούµενη τεχνολογία προστατεύεται 

µε τα βασικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, για όσο χρονικό διάστηµα το προϊόν για το οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια προστατεύεται στη ∆ηµοκρατία µε τέτοια διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εάν η 

διάρκεια αυτής της προστασίας υπερβαίνει τις περιόδους που ορίζονται στην υποπαράγραφο 

(3).  Η διάρκεια της εξαίρεσης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1)(στ) δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε χρόνια όπως προβλέπεται στις υποπαραγράφους (2) και (3).  Εντούτοις, 

οι συµφωνίες αυτές µπορούν να τύχουν της εξαίρεσης που προβλέπεται στην 

υποπαράγραφο (1) µόνο για όσο χρόνο τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας παραµένουν σε ισχύ ή 

εφόσον η τεχνογνωσία έχει προσδιορισθεί και για όσο χρόνο παραµένει απόρρητη και 

ουσιώδης, οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο. 

  (5) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (1) εφαρµόζεται επίσης όταν τα 

συµβαλλόµενα µέρη προβλέπουν στις συµφωνίες τους υποχρεώσεις ανάλογες µε αυτές που 

προβλέπονται στην εν λόγω υποπαράγραφο, περιορίζοντας όµως την εφαρµογή τους σε 

έκταση µικρότερη από εκείνη που προβλέπει η εν λόγω υποπαράγραφος. 

 5.− (1) ∆εν αποτελούν εµπόδιο για την εφαρµογή της παραγράφου 4 ιδίως οι ακόλουθες 

υποχρεώσεις, οι οποίες γενικώς, δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό: 

  (α) Υποχρέωση του δικαιοδόχου να µη διαδίδει την τεχνογνωσία που του 

γνωστοποίησε ο δικαιοπάροχος. ο δικαιοδόχος είναι δυνατό να εξακολουθεί να 

δεσµεύεται από την υποχρέωση αυτή µετά τη λήξη της συµφωνίας. 

  (β) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην παραχωρεί περαιτέρω άδειες ή να µη 

µεταβιβάζει την άδεια εκµετάλλευσης. 

  (γ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µην εκµεταλλεύεται την τεχνογνωσία ή τα 

παραχωρούµενα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µετά τη λήξη της συµφωνίας, όταν και 

για όσο χρόνο η τεχνογνωσία παραµένει απόρρητη ή τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

παραµένουν σε ισχύ. 

  (δ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να χορηγήσει στο δικαιοπάροχο άδεια εκµετάλλευσης 

για τις βελτιώσεις ή τις νέες εφαρµογές που επέφερε στην τεχνολογία που του 

παραχωρήθηκε υπό τον όρο ότι− 

     (i) σε περίπτωση ξεχωριστών βελτιώσεων, µία άδεια του είδους αυτού δεν είναι 

αποκλειστική, κατά τρόπο ώστε ο δικαιοδόχος να είναι ελεύθερος να 

χρησιµοποιήσει τις βελτιώσεις που επέφερε ο ίδιος ή να τις παραχωρήσει σε 

τρίτους, στο µέτρο που κάτι τέτοιο δε συνεπάγεται διάδοση της τεχνογνωσίας 

που του γνωστοποιήθηκε από το δικαιοπάροχο και η οποία παραµένει 

απόρρητη, και 

    (ii) o δικαιοπάροχος αναλαµβάνει να χορηγήσει αποκλειστική ή όχι άδεια 

εκµετάλλευσης στο δικαιοδόχο για τις βελτιώσεις που επέφερε ο ίδιος. 

  (ε) υποχρέωση του δικαιοδόχου να τηρεί ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές, 

συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών προδιαγραφών όσον αφορά το προϊόν για το 

οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ή να προµηθεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες από το 

 
 
Περιορισµοί του 
ανταγωνισµού 
που επιτρέπονται. 
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δικαιοπάροχο ή από µία επιχείρηση που όρισε αυτός ο τελευταίος, στο µέτρο που 

οι ποιοτικές αυτές προδιαγραφές, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι αναγκαίες για− 

     (i)  την εξασφάλιση σωστής τεχνικής εκµετάλλευσης της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας, ή 

    (ii)  την εγγύηση της καταλληλότητας της παραγωγής του δικαιοδόχου µε βάση 

τους κανόνες ποιότητας που ισχύουν για το δικαιοπάροχο και τους άλλους 

δικαιοδόχους, 

   και να επιτρέπει στο δικαιοπάροχο να πραγµατοποιεί ελέγχους για το σκοπό αυτό. 

     (στ) υποχρεώσεις− 

     (i)  πληροφόρησης του δικαιοπάροχου για κάθε παράνοµη χρήση της 

τεχνογνωσίας ή για κάθε παραποίηση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για τα 

οποία χορηγείται άδεια εκµετάλλευσης, ή 

         (ii)  προσφυγής ή βοήθειας του δικαιοπάροχου για προσφυγή στη δικαιοσύνη σε 

περίπτωση παράνοµης χρήσης ή παραποίησης. 

  (ζ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να συνεχίσει να καταβάλλει δικαιώµατα− 

     (i)  µέχρι τη λήξη της συµφωνίας, το ύψος των οποίων, η διάρκεια και οι τρόποι 

πληρωµής έχουν καθορισθεί ελεύθερα από τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 

περίπτωση που η τεχνογνωσία έχει περιέλθει σε δηµόσια χρήση για λόγους 

που δεν σχετίζονται µε ενέργεια του δικαιοπάροχου, µε την επιφύλαξη 

ενδεχόµενης συµπληρωµατικής αποζηµίωσης εάν η τεχνογνωσία έχει 

περιέλθει σε δηµόσια χρήση λόγω ενέργειας του δικαιοδόχου κατά παράβαση 

της συµφωνίας, 

    (ii)  για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της διάρκειας των παραχωρηθέντων 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας προκειµένου να διευκολυνθεί η πληρωµή. 

  (η) υποχρέωση του δικαιοδόχου να περιορίσει την εκµετάλλευση της παραχωρούµενης 

τεχνολογίας σε µία ή περισσότερες τεχνικές εφαρµογές που καλύπτονται από την 

παραχωρούµενη τεχνολογία, ή σε µία ή περισσότερες αγορές προϊόντων. 

  (θ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να καταβάλλει ένα ελάχιστο ποσό δικαιωµάτων 

εκµετάλλευσης ή να παράγει µία ελάχιστη ποσότητα προϊόντων για τα οποία έχει 

χορηγηθεί η άδεια ή να πραγµατοποιεί έναν ελάχιστο αριθµό πράξεων 

εκµετάλλευσης της παραχωρούµενης τεχνολογίας.  

  (ι)  υποχρέωση του δικαιοπάροχου να παρείχε στο δικαιοδόχο ευνοϊκότερους όρους 

παροχής της άδειας εκµετάλλευσης από εκείνους που ενδεχοµένως θα παρείχε σε 

άλλη επιχείρηση µετά τη σύναψη της συµφωνίας. 

      (ια) υποχρέωση του δικαιοδόχου να αναφέρει το όνοµα του δικαιοπάροχου επί του 

προϊόντος για το οποίο χορηγείται η άδεια. 

      (ιβ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να µη χρησιµοποιεί την τεχνολογία του δικαιοπάροχου 

για την κατασκευή εγκαταστάσεων για τρίτους. αυτή η υποχρέωση δεν θίγει το 

δικαίωµα του δικαιοδόχου να αυξήσει το δυναµικό των εγκαταστάσεων του ή να 
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δηµιουργήσει νέες εγκαταστάσεις για δική του χρήση µε συνήθεις εµπορικούς 

όρους συµπεριλαµβανοµένης και της καταβολής συµπληρωµατικών δικαιωµάτων. 

      (ιγ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να παρέχει σε συγκεκριµένο πελάτη περιορισµένη 

ποσότητα του προϊόντος για το οποίο χορηγείται η άδεια όταν η άδεια χορηγείται 

για να αποτελέσει δεύτερη πηγή προµήθειας του πελάτη εντός του εδάφους στο 

οποίο χορηγείται η άδεια.  Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται επίσης όταν ο πελάτης είναι 

ο δικαιοδόχος και όταν η άδεια που χορηγείται για να αποτελέσει µία δεύτερη πηγή 

προµήθειας προβλέπει ότι ο πελάτης θα πρέπει να κατασκευάσει ο ίδιος τα 

προϊόντα για τα οποία χορηγείται η άδεια ή να αναθέσει την κατασκευή τους σε 

υπεργολάβο.  

      (ιδ) διατήρηση του δικαιώµατος του δικαιοπάροχου να ασκεί τα δικαιώµατα που του 

έχουν χορηγηθεί από δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προκειµένου να αντιτάσσεται στην 

εκµετάλλευση της τεχνολογίας από το δικαιοδόχο εκτός της περιοχής που έχει 

παραχωρηθεί. 

      (ιε) διατήρηση του δικαιώµατος του δικαιοπάροχου να λύσει τη συµφωνία σε 

περίπτωση αµφισβήτησης από το δικαιοδόχο του απορρήτου ή ουσιώδους 

χαρακτήρα της παραχωρηθείσας τεχνογνωσίας ή της ισχύος των παραχωρηθέντων 

προς εκµετάλλευση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο εσωτερικό της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας τα οποία ανήκουν στο δικαιοπάροχο ή σε επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε τον τελευταίο. 

     (ιστ) διατήρηση του δικαιώµατος του δικαιοπάροχου να καταγγείλει τη σύµβαση που 

αφορά την άδεια εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εάν ο δικαιοδόχος 

ισχυρισθεί ότι το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν είναι απαραίτητο. 

      (ιζ) υποχρέωση του δικαιοδόχου να κατασκευάζει και να εκµεταλλεύεται εµπορικά το 

προϊόν που καλύπτεται από την άδεια, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

      (ιη) διατήρηση του δικαιώµατος του δικαιοπάροχου να ανακαλεί την αποκλειστικότητα 

που χορήγησε στο δικαιοδόχο και να παύει να χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης για 

βελτιώσεις όταν ο δικαιοδόχος ανταγωνίζεται στο εσωτερικό της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας το δικαιοπάροχο, τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε αυτόν ή άλλες 

επιχειρήσεις στους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης της κατασκευής ή της 

χρησιµοποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων και της διανοµής τους και διατήρηση 

του δικαιώµατος να απαιτεί από το δικαιοδόχο να προσκοµίζει αποδείξεις ότι η 

παραχωρηθείσα τεχνογνωσία δε χρησιµοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και 

την παροχή υπηρεσιών άλλων από αυτών που καλύπτονται από την άδεια 

εκµετάλλευσης. 

  (2) Όταν, λόγω ειδικών περιστάσεων, οι ρήτρες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 

(1) εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 4(1) του Νόµου, τότε και πάλι εξαιρούνται, ακόµα 

και αν δε συνοδεύονται από υποχρεώσεις που εξαιρούνται µε βάση τη παράγραφο 4. 

  (3) Η εξαίρεση που προβλέπεται στη υποπαράγραφο (2) εφαρµόζεται επίσης όταν τα 

συµβαλλόµενα µέρη προβλέπουν στις συµφωνίες τους ρήτρες ανάλογες µε αυτές που 
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προβλέπονται στην υποπαράγραφο (1), περιορίζοντας όµως την εφαρµογή τους σε έκταση 

µικρότερη από εκείνη που προβλέπει η εν λόγω υποπαράγραφος. 

6. Η παράγραφος 4 και η υποπαράγραφος 5(2) δεν εφαρµόζονται όταν− 

  (α) Το ένα των συµβαλλόµενων µερών περιορίζεται κατά τον καθορισµό των τιµών, 

των στοιχείων της τιµής ή των εκπτώσεων για τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται 

η άδεια. 

  (β) περιορίζεται η ελευθερία ενός των συµβαλλόµενων µερών να ανταγωνίζεται εντός 

της αγοράς της ∆ηµοκρατίας το άλλο µέρος, τις επιχειρήσεις που συνδέονται µε 

αυτό ή άλλες επιχειρήσεις, στους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης της 

κατασκευής ή της χρησιµοποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων και της διανοµής 

τους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπαραγράφων (1)(ιζ) και (ιη) της 

παραγράφου 5. 

  (γ) τα συµβαλλόµενα µέρη ή το ένα εξ αυτών υποχρεούνται, χωρίς αντικειµενικά 

εύλογη αιτία, να− 

    (i)  αρνούνται να ικανοποιούν τα αιτήµατα παράδοσης των χρηστών ή των 

µεταπωλητών, στις περιοχές  τους, οι οποίοι επρόκειτο να κυκλοφορήσουν 

προϊόντα σε άλλες περιοχές εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας, 

   (ii)  περιορίζουν τη δυνατότητα των χρηστών ή των µεταπωλητών να αγοράζουν 

προϊόντα από άλλους µεταπωλητές εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας και 

ιδίως εφόσον ασκούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή λαµβάνουν µέτρα 

παρεµπόδισης των χρηστών ή των µεταπωλητών να αποκτούν προϊόντα 

εκτός της παραχωρηθείσης εδαφικής περιοχής ή να διαθέτουν σ’ αυτή την 

περιοχή προϊόντα που έχουν τεθεί νόµιµα στο εµπόριο εντός της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας από το δικαιοπάροχο ή µε τη συγκατάθεσή του, 

  ή όταν παρόµοιες ενέργειες είναι αποτέλεσµα εναρµονισµένης πρακτική µεταξύ 

τους. 

  (δ)  τα µέρη ήταν ήδη ανταγωνιστές πριν από την παραχώρηση της άδειας και το ένα 

των συµβαλλόµενων µερών περιορίζεται στον ίδιο τοµέα τεχνικής εφαρµογής, ή 

στην ίδια αγορά προϊόντων, ως προς την πελατεία που µπορεί να εξυπηρετεί 

κυρίως µε την απαγόρευση προµήθειας ορισµένων κατηγοριών χρηστών, τη 

χρησιµοποίηση ορισµένων τύπων διανοµής ή προκειµένου περί κατανοµής της 

πελατείας, τη χρήση ορισµένων ειδών συσκευασίας των προϊόντων και αυτό µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων των υποπαραγράφων 4(1)(ζ) και 5(1)(ιγ). 

  (ε) το ένα των συµβαλλόµενων µερών περιορίζεται ως προς την ποσότητα των 

κατασκευασµένων ή πωλούµενων προϊόντων για τα οποία χορηγείται η άδεια ή ως 

προς τον αριθµό των πράξεων εκµετάλλευσης της παραχωρούµενης τεχνολογίας 

µε την επιφύλαξη των διατάξεων των υποπαραγράφων 4(1)(η) και 5(1)(ιγ). 

     (στ) ο δικαιοδόχος είναι υποχρεωµένος να παραχωρήσει στο δικαιοπάροχο το σύνολο ή 

µέρος των δικαιωµάτων του επί των βελτιώσεων ή των νέων εφαρµογών  της 

παραχωρηθείσας τεχνολογίας. 

 
 
Περιορισµοί 
στην εφαρµογή 
της εξαίρεσης. 
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  (ζ) ο δικαιοπάροχος είναι υποχρεωµένος, έστω και µε χωριστές συµφωνίες ή µε την 

αυτόµατη παράταση της αρχικής διάρκειας της συµφωνίας εντάσσοντας 

ενδεχοµένως νέες βελτιώσεις για περίοδο που υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται 

στις υποπαραγράφους 4(2) και (3), να µη χορηγεί σε άλλες επιχειρήσεις άδεια 

εκµετάλλευσης της παραχωρηθείσας τεχνολογίας στην περιοχή για την οποία 

παρέχεται η άδεια ή ένα από τα µέρη είναι υποχρεωµένο για περίοδο που 

υπερβαίνει αυτή που αναφέρεται στις υποπαραγράφους 4(2) και (3) ή στην 

υποπαράγραφο 4(4), να µην εκµεταλλεύεται την παραχωρηθείσα τεχνολογία στην 

περιοχή του αντισυµβαλλοµένου ή άλλων δικαιοδόχων. 

 7.− (1) Τυγχάνουν επίσης της εξαίρεσης που προβλέπεται στο παρόν ∆ιάταγµα οι 

συµφωνίες που περιλαµβάνουν υποχρεώσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισµό οι οποίες 

δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 4 και 5 και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 

παραγράφου 6, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συµφωνίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και ότι η τελευταία δεν αντιτάσσεται εντός προθεσµίας 

τεσσάρων µηνών στην εξαίρεση. 

  (2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρµόζεται ιδιαίτερα όταν− 

  (α) Ο δικαιοδόχος είναι υποχρεωµένος κατά τη σύναψη της συµφωνίας, να δέχεται 

προδιαγραφές ποιότητας ή άλλες άδειες εκµετάλλευσης ή να προµηθεύεται αγαθά 

ή υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική, από τεχνική 

άποψη, εκµετάλλευση της παραχωρούµενης τεχνολογίας ή για να εξασφαλίζεται ότι 

η παραγωγή του δικαιοδόχου συµφωνεί µε τους κανόνες ποιότητας που τηρούνται 

από το δικαιοπάροχο και τους άλλους δικαιοδόχους. 

  (β) ο δικαιοδόχος απαγορεύεται να αµφισβητήσει το απόρρητο ή ουσιώδη χαρακτήρα 

της παραχωρούµενης τεχνογνωσίας ή την εγκυρότητα των διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας που παραχωρήθηκαν εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας, και τα 

οποία ανήκουν στο δικαιοπάροχο ή σε επιχειρήσεις συνδεόµενες µε αυτόν. 

  (3) Η προθεσµία των τεσσάρων µηνών που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) 

αρχίζει από την ηµεροµηνία κατά την οποία παράγει έννοµο αποτέλεσµα η κοινοποίηση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. 

  (4) Όσον αφορά τις συµφωνίες που έχουν ήδη κοινοποιηθεί πριν από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος είναι δυνατό να γίνει επίκληση των υποπαραγράφων (1) 

και (2) µε την υποβολή ανακοίνωσης στην Επιτροπή στην οποία θα γίνεται ρητή µνεία στην 

κοινοποίηση και στην παρούσα παράγραφο.  Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (3) 

εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

         (5) Η Επιτροπή µπορεί να αντιταχθεί στην εξαίρεση εντός τεσσάρων µηνών.  

Αντιτάσσεται στην εξαίρεση όταν τούτο ζητηθεί από µια επιχείρηση εντός προθεσµίας δύο 

µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε στην επιχείρηση η κοινοποίηση που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) ή η ανακοίνωση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 

(4). 

 
 
Πρόσθετοι 
περιορισµοί 
του 
ανταγωνισµού 
που 
επιτρέπονται. 



Κ.∆.Π. 121/98 
 

 11 

  (6) Η Επιτροπή µπορεί να άρει οποτεδήποτε τις αντιρρήσεις της σχετικά µε τη 

χορήγηση εξαίρεσης.  Πάντως, όταν οι αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί κατ’ αίτηση µιας 

επιχείρησης και η επιχείρηση εµµένει σ’ αυτές, οι αντιρρήσεις µπορούν να αρθούν µόνο µετά 

από διαβούλευση. 

  (7) Αν οι αντιρρήσεις αρθούν επειδή οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν αποδείξει 

ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 του Νόµου, η εξαίρεση εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία 

της κοινοποίησης. 

  (8) Αν οι αντιρρήσεις αρθούν επειδή οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν 

τροποποιήσει τη συµφωνία κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 του 

Νόµου, η εξαίρεση εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι 

τροποποιήσεις. 

  (9) Αν η Επιτροπή αντιταχθεί στη χορήγηση εξαίρεσης και οι αντιρρήσεις δεν αρθούν, 

τα αποτελέσµατα της κοινοποίησης διέπονται από τις διατάξεις του Νόµου. 

 8.− (1) Το παρόν ∆ιάταγµα δεν εφαρµόζεται− 

  (α) Στις συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ των µελών κοινοπραξίας διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας, που αφορούν τεχνολογίες που αποτελούν το 

αντικείµενο της κοινοπραξίας. 

  (β) στις συµφωνίες για άδειες εκµετάλλευσης που συνάπτονται µεταξύ των 

ανταγωνιστών που συµµετέχουν σε κοινή επιχείρηση, ή µεταξύ του ενός απ’ 

αυτούς και της κοινής επιχείρησης, αν οι συµφωνίες για την άδεια εκµετάλλευσης 

αφορούν δραστηριότητα της κοινής επιχείρησης. 

  (γ) στις συµφωνίες µε τις οποίες ο ένας εκ των συµβαλλοµένων παρέχει άδεια 

εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή/και τεχνογνωσίας στον 

αντισυµβαλλόµενο ο οποίος σε αντάλλαγµα, είτε µε χωριστές συµφωνίες είτε µέσω 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων, παραχωρεί στον πρώτο άδεια εκµετάλλευσης  

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σήµατος ή τεχνογνωσίας ή αποκλειστικά δικαιώµατα 

πωλήσεων εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη είναι ανταγωνιστές των προϊόντων που 

καλύπτονται απ’ αυτές τις συµφωνίες. 

  (δ) στις συµφωνίες άδειας εκµετάλλευσης που περιέχουν ρήτρες σχετικά µε τα 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εκτός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που δεν 

έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα. 

  (ε) στις συµφωνίες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την πώληση. 

(2) Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται ωστόσο: 

  (α) Στις συµφωνίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (1)(β), σύµφωνα µε τις 

οποίες µία ιδρυτική επιχείρηση παραχωρεί στην κοινή επιχείρηση την άδεια 

εκµετάλλευσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας στην περίπτωση που τα 

προϊόντα για τα οποία χορηγείται η άδεια και τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων που θεωρούνται εναλλάξιµα ή υποκατάστατα από 

τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων τους, της τιµής τους και της χρήσης τους δεν 

αντιπροσωπεύουν στην αγορά της ∆ηµοκρατίας ή σε σηµαντικό τµήµα της− 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσθετοι 
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     (i)   Περισσότερο από το 20% όταν η άδεια περιορίζεται στην παραγωγή, και 

(ii) περισσότερο από το 10% όταν η άδεια καλύπτει τόσο την παραγωγή όσο και 

τη διανοµή, 

   της αγοράς του συνόλου των προϊόντων που καλύπτονται από την άδεια και κάθε 

άλλου εναλλάξιµου ή υποκατάστατου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

  (β) στις συµφωνίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (1)(α) καθώς και στις 

αµοιβαίες άδειες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (1)(γ), όταν τα µέρη δεν 

υπόκεινται σε κανένα εδαφικό περιορισµό εντός της αγοράς της ∆ηµοκρατίας ως 

προς την κατασκευή, τη χρήση και τη διάθεση στο εµπόριο των προϊόντων που 

προβλέπονται από τις συµφωνίες αυτές ή ως προς τη χρήση των 

παραχωρούµενων ή των κοινών τεχνολογιών. 

  (3) Το παρόν ∆ιάταγµα εξακολουθεί να εφαρµόζεται εφόσον, για δύο συνεχόµενα 

οικονοµικά έτη, δεν υπάρχει υπέρβαση των µεριδίων αγοράς, που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (2)(α), µεγαλύτερη από ένα δέκατο. όταν σηµειώνεται υπέρβαση και αυτού 

του ορίου, το παρόν ∆ιάταγµα εξακολουθεί να εφαρµόζεται για περίοδο έξι µηνών από το 

τέλος του οικονοµικού έτους εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε η υπέρβαση 

9. Το παρόν ∆ιάταγµα εφαρµόζεται επίσης− 

  (α) Στις συµφωνίες στις οποίες ο δικαιοπάροχος δεν είναι κάτοχος της τεχνογνωσίας ή 

δικαιούχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, όµως είναι εξουσιοδοτηµένος από τον 

κάτοχο ή το δικαιούχο να χορηγήσεις άδειες εκµετάλλευσης. 

  (β) στις συµφωνίες εκχώρησης τεχνογνωσίας ή/και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, όταν 

τον κίνδυνο της εκµετάλλευσης φέρει ο εκχωρητής ιδιαίτερα όταν το ποσό που 

πρέπει να καταβληθεί σε αντάλλαγµα της εκχώρησης εξαρτάται από τον 

πραγµατοποιηθέντα από τον εκδοχέα κύκλο εργασιών για τα προϊόντα που 

κατασκευάσθηκαν µε βάση την τεχνογνωσία ή τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τις 

ποσότητες που παρήχθησαν ή τον αριθµό των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν 

µε τη βοήθεια της τεχνογνωσίας ή των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

  (γ) στις συµφωνίες άδειες εκµετάλλευσης στις οποίες τα δικαιώµατα ή οι υποχρεώσεις 

του δικαιοπάροχου ή του δικαιοδόχου αναλαµβάνονται από επιχειρήσεις που 

συνδέονται µαζί τους. 

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

∆ιατάγµατος εάν διαπιστώσει ότι, σε συγκεκριµένη περίπτωση µία συµφωνία που 

απαλλάσσεται δυνάµει του παρόντος ∆ιατάγµατος έχει παρ’ όλα αυτά ορισµένα 

αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Νόµου, ιδίως όταν− 

  (α) Η συµφωνία έχει ως αποτέλεσµα να παρεµποδίσει την έκθεση των προϊόντων που 

καλύπτονται από άδεια, στο παραχωρούµενο έδαφος, σε πραγµατικό ανταγωνισµό 

από ταυτόσηµα προϊόντα ή υπηρεσίες ή προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούνται 

από τους χρήστες εναλλάξιµα ή υποκατάστατα λόγω των ιδιοτήτων τους, της τιµής 

τους και της χρήσης τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο δικαιοδόχος κατέχει 

µερίδιο αγοράς άνω του 40%. 

Πρόσθετοι 
περιορισµοί 
του 
ανταγωνισµού 
που 
επιτρέπονται. 

Άρση του 
ευεργετήµατος 
του ∆ιατάγµατος 
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  (β) χωρίς αντικειµενικό λόγο, ο δικαιοδόχος αρνείται να ικανοποιήσει τη µη 

επιδιωχθείσα από αυτόν αίτηση παράδοσης των χρηστών ή µεταπωλητών 

εγκατεστηµένων στην περιοχή άλλων δικαιοδόχων, και αυτά µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων της υποπαραγράφου 4(1)(στ). 

  (γ) τα συµβαλλόµενα µέρη− 

    (i)   αρνούνται, χωρίς βάσιµο αντικειµενικά λόγο, να ικανοποιήσουν τη ζήτηση 

χρηστών ή µεταπωλητών εγκατεστηµένων στην αντίστοιχη περιοχή τους, οι 

οποίοι θα διέθεταν τα προϊόντα σε άλλες περιοχές εντός της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας. 

             ή 

   (ii)  περιορίζουν τη δυνατότητα των χρηστών ή των µεταπωλητών να αγοράζουν 

τα προϊόντα από άλλους µεταπωλητές στο εσωτερικό της αγοράς της 

∆ηµοκρατίας, και ειδικότερα όταν ασκούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 

ή λαµβάνουν µέτρα για να παρεµποδίσουν αυτούς τους χρήστες ή τους 

µεταπωλητές να αποκτήσουν εκτός του παραχωρούµενου εδάφους ή να 

θέσουν σε κυκλοφορία σ’ αυτό προϊόντα που έχουν νοµίµως τεθεί στο 

εµπόριο στο εσωτερικό της αγοράς της ∆ηµοκρατίας από το δικαιοπάροχο ή 

µε τη συγκατάθεσή του. 

  (δ) τα µέρη ήταν ανταγωνιστές κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης της άδειας 

εκµετάλλευσης και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο δικαιοδόχο να παράγει 

µία ελάχιστη ποσότητα και να εκµεταλλεύεται όσο το δυνατό καλύτερα την 

παραχωρούµενη τεχνολογία, όπως προβλέπεται αντίστοιχα από τις 

υποπαραγράφους 5(1)(θ) και (ιζ), έχουν ως αποτέλεσµα να εµποδίσουν το 

δικαιοδόχο να χρησιµοποιεί ανταγωνιστικές τεχνολογίες. 

  11.−(1)Πληροφορίες που συνελέγησαν βάσει της παραγράφου 7 χρησιµοποιούνται µόνο για 

τους σκοπούς του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

  (2) Η Επιτροπή, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας 

Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και το λοιπό 

προσωπικό, δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες που απέκτησαν κατ’ εφαρµογή του παρόντος 

∆ιατάγµατος, οι οποίες εκ της φύσεως τους, καλύπτονται από επαγγελµατικό απόρρητο. 

  (3) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (1) και (2) δεν αποκλείουν τη δηµοσίευση 

πληροφοριών γενικού χαρακτήρα ή ερευνών που δεν περιέχουν εξατοµικευµένες 

πληροφορίες για συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων. 

   12. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας καταργούνται το περί Συµφωνιών Εκµετάλλευσης ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 

(Εξαιρέσεις κατά Κατηγορίες) ∆ιάταγµα του 1996 και το περί Συµφωνιών Εκµετάλλευσης 

Τεχνογνωσίας (Εξαιρέσεις κατά Κατηγορίες) ∆ιάταγµα του 1996. 

 

Πληροφορίες. 
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