
  Κ.∆.Π. 98/2002 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 
(ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) 

--------------- 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 
 
 

 

 

207 του 1989 

111 (Ι) του 1999 

87(Ι) του 2000 

155(Ι) του 2000 

  

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σ´αυτό µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 5 των 

περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 1989 µέχρι 

2000, εκδίδει το παρόν ∆ιάταγµα. 

 

Συνοπτικός 

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

κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης) ∆ιάταγµα 

του 2002. 
  
Ερµηνεία. 2. (1) Στο παρόν ∆ιάταγµα - 
  
 «ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που 

ήδη παράγουν ή θα µπορούσαν να παράγουν προϊόντα 

επιδεχόµενα βελτίωση ή αντικατάσταση από τα προϊόντα που 

αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης δηλαδή τους 

πραγµατικούς ανταγωνιστές, ή τις επιχειρήσεις οι οποίες θα 

αναλάµβαναν, µε ρεαλιστικό σχεδιασµό τις απαραίτητες 

συµπληρωµατικές επενδύσεις ή άλλο απαραίτητο κόστος 

µετατροπής προκειµένου να προµηθεύσουν παρόµοιο προϊόν 

ανταποκρινόµενες σε µικρή και µόνιµη αύξηση των σχετικών 

τιµών δηλαδή τους εν δυνάµει ανταγωνιστές. 
  
 «διαδικασία που αποτελεί αντικείµενο της συµφωνίας» σηµαίνει 

κάθε  τεχνολογία ή διαδικασία που αποτελεί καρπό της από 

κοινού έρευνας και ανάπτυξης. 
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 «δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας» σηµαίνει τα δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, συγγραφικά δικαιώµατα και  συγγενή 

δικαιώµατα. 
  
 «εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων» σηµαίνει την παραγωγή ή 

διανοµή των προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της 

συµφωνίας ή την εφαρµογή των διαδικασιών που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας ή την εκχώρηση ή παροχή άδειας για 

την άσκηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ή την παροχή 

τεχνογνωσίας απαραίτητης για τη συγκεκριµένη παραγωγή ή 

εφαρµογή. 
  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισµού που συνίσταται δυνάµει του άρθρου 8 του 

Νόµου· 
  
 «έρευνα και ανάπτυξη» σηµαίνει την απόκτηση τεχνογνωσίας 

επί προϊόντων ή διαδικασιών και τη διεξαγωγή θεωρητικής 

ανάλυσης, συστηµατικής µελέτης ή πειραµάτων, 

περιλαµβανοµένης της πειραµατικής παραγωγής, την τεχνική 

δοκιµή προϊόντων ή διαδικασιών, τη δηµιουργία των αναγκαίων 

εγκαταστάσεων και την κατοχύρωση των αποτελεσµάτων µε 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
  
 «µέρη» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που συνάπτουν συµφωνίες· 
  
 «µετέχουσες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις επιχειρήσεις που 

µετέχουν σε συµφωνία έρευνας και ανάπτυξης και οι 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις τους. 
  
 «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

Νόµους του 1989 µέχρι 2000 και οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί 

ή αντικαθιστά αυτούς·   
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 «προϊόν» σηµαίνει αγαθό ή και υπηρεσία, περιλαµβανοµένων 

τόσο των ενδιάµεσων αγαθών ή και υπηρεσιών και των τελικών 

αγαθών ή και υπηρεσιών. 
  
 «προϊόν που αποτελεί αντικείµενο της συµφωνίας» σηµαίνει 

κάθε προϊόν που αποτελεί καρπό της από κοινού έρευνας και 

ανάπτυξης ή που παράγεται ή παρέχεται µε εφαρµογή των 

διαδικασιών που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας. 
  
 «συµφωνία» σηµαίνει συµφωνία, απόφαση ένωσης 

επιχειρήσεων ή κοινή πρακτική. 
  
 «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις: 
   
  (α) επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της 

 συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης έχει, άµεσα ή 

 έµµεσα: 
  
  (i) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το ήµισυ 

των δικαιωµάτων ψήφου ή 

(ii) τη δυνατότητα να διορίζει πάνω από το ήµισυ 

των µελών του εποπτικού συµβουλίου, του 

διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που 

εκπροσωπούν κατά νόµο την επιχείρηση ή 

(iii) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της 

επιχείρησης. 
  
    (β) επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, σε επιχείρηση που 

είναι µέρος της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης, 

άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

παρατίθενται στην υπό-υποπαράγραφο (α) . 
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  (γ) επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση που 

αναφέρεται στην υπό-υποπαράγραφο (β) έχει, 

άµεσα ή έµµεσα, τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 

παρατίθενται στην  υπό-υποπαράγραφο (α) . 
   
  (δ) επιχειρήσεις επί των οποίων κάποιο από τα µέρη 

της συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες από τις 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στις υπό-  

υποπαραγράφους  (α), (β) ή (γ) ή επί των οποίων 

δύο ή περισσότερες από  αυτές έχουν από κοινού 

τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται 

στην   υπό-υποπαράγραφο (α) . 
   
  (ε) επιχειρήσεις επί των οποίων τα δικαιώµατα ή οι 

εξουσίες που παρατίθενται στην υπό-

υποπαράγραφο             (α) κατέχονται από κοινού: 
  
  (i) από µέρη της συµφωνίας έρευνας και 

ανάπτυξης, ή από τις αντίστοιχες 

συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις που 

αναφέρονται στις υπό-υποπαραγράφους (α) 

έως (δ) ή 

(ii) από ένα ή περισσότερα µέρη της συµφωνίας 

έρευνας και ανάπτυξης, ή µία ή περισσότερες 

από τις συνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στις υπό-υποπαραγράφους 

(α) έως (δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη. 
  
 «σχετική αγορά για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της 

συµφωνίας» σηµαίνει την αγορά προϊόντων και τη γεωγραφική 

αγορά που καλύπτει τη συµφωνία. 
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 «τεχνογνωσία» σηµαίνει το σύνολο πληροφοριών πρακτικής 

φύσεως, µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι 

οποίες έχουν προκύψει εµπειρικός και από δοκιµές και οι οποίες 

είναι απόρρητες, ουσιαστικής σηµασίας και εξατοµικευµένες. 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού: 

 

«απόρρητες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία δεν είναι ευρύτερα 

γνωστή, ούτε προσιτή µε ευκολία.  

 

«ουσιαστικής σηµασίας» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία 

περιλαµβάνει πληροφορίες αναγκαίες για την παραγωγή των 

προϊόντων ή την εφαρµογή των µεθόδων που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας.  

 

 «εξατοµικευµένες» σηµαίνει ότι η τεχνογνωσία πρέπει να 

περιγράφεται µε τη δέουσα πληρότητα, ούτως ώστε να είναι 

δυνατό να εξακριβωθεί κατά πόσο είναι πράγµατι απόρρητη και 

ουσιαστικής σηµασίας. 
   
      (2) Για τους σκοπούς του παρόντος ∆ιατάγµατος η διεξαγωγή 

έρευνας και ανάπτυξης ή η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων 

αυτής γίνεται "από κοινού" εφόσον οι σχετικές εργασίες: 
   
  (α) εκτελούνται από κοινό κλιµάκιο, φορέα ή 

επιχείρηση. 
   
  (β) ανατίθενται από κοινού σε κάποιον τρίτο· ή 
   
  (γ) επιµερίζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων στο 

πλαίσιο εξειδίκευσης της έρευνας, της ανάπτυξης, 

της  παραγωγής  ή διανοµής. 
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Εξαιρέσεις που 

αφορούν 

έρευνα και 

ανάπτυξη. 

3.-(1) Σύµφωνα µε το εδάφιο (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 σε συµφωνίες οι οποίες συνάπτονται µεταξύ δύο 

ή περισσότερων επιχειρήσεων και αφορούν τους όρους υπό 

τους οποίους οι εν λόγω επιχειρήσεις πρόκειται να ασχοληθούν 

µε τα ακόλουθα: 
   
  (α) από κοινού έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ή 

διαδικασιών και από κοινού εκµετάλλευση των 

αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας και 

ανάπτυξης. 
   
  (β) από κοινού εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων 

έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ή διαδικασιών 

που έχουν διεξαχθεί από κοινού βάσει 

προγενέστερης συµφωνίας µεταξύ των ιδίων 

µερών ή 
   
  (γ) από κοινού έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ή 

διαδικασιών, µη συµπεριλαµβανοµένης της από 

κοινού εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων. 
  
  Νοείται ότι η εν λόγω εξαίρεση εφαρµόζεται στο βαθµό 

που τέτοιου είδους συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης 

περιλαµβάνουν περιορισµούς του ανταγωνισµού οι οποίοι 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εδαφίου (1) του άρθρου 4 

του Νόµου. 
   
      (2) Η προβλεπόµενη στην υπό-παράγραφο (1) εξαίρεση 

εφαρµόζεται επίσης όσον αφορά διατάξεις συµφωνιών έρευνας 

και ανάπτυξης οι οποίες δεν αποτελούν µεν πρωταρχικό 

αντικείµενο τέτοιων  συµφωνιών  αλλά  συνδέονται άµεσα µε την 
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 εφαρµογή τους και είναι αναγκαίες γι΄αυτή, όπως οι διατάξεις 

που αφορούν την υποχρέωση µη διεξαγωγής, αυτόνοµα ή από 

κοινού µε τρίτους,  έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα στον 

οποίο αναφέρεται η συµφωνία ή σε άλλο παραπλήσιο τοµέα 

κατά τη διάρκεια εφαρµογής της συµφωνίας. 
  
   Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στις 

διατάξεις των συµφωνιών που έχουν το ίδιο αντικείµενο ή το ίδιο 

αποτέλεσµα όπως και οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που 

απαριθµούνται στην υπό-παράγραφο (1) της παραγράφου 6. 
  
Προϋποθέσεις 

εξαίρεσης 
4.-(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 

εφαρµόζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις υπό-παραγράφους (2) έως (5). 
  
      (2) Τα αποτελέσµατα της κοινής έρευνας και ανάπτυξης 

πρέπει να είναι προσιτά σε όλα τα µέρη για περαιτέρω έρευνα ή 

εκµετάλλευση. Εντούτοις, τα ερευνητικά και πανεπιστηµιακά 

ιδρύµατα ή οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας 

και ανάπτυξης µε τη µορφή εµπορικών υπηρεσιών και 

δραστηριοποιούνται, συνήθως, στην εκµετάλλευση των 

αποτελεσµάτων δύνανται να συµφωνούν ότι θα 

χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα αποκλειστικά και µόνο για 

τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. 
   
      (3) Με την επιφύλαξη της υπό-παραγράφου (2) οσάκις η 

συµφωνία έρευνας και ανάπτυξης προβλέπει µόνο την από 

κοινού διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης, κάθε συµβαλλόµενο 

µέρος πρέπει να είναι ελεύθερο να εκµεταλλευθεί ανεξάρτητα τα 

αποτελέσµατα της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 

και κάθε προϋπάρχουσα και αναγκαία προς τούτο τεχνογνωσία. 
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 Το εν λόγω δικαίωµα εκµετάλλευσης µπορεί να περιοριστεί σε 

ένα ή περισσότερα τεχνικά πεδία εφαρµογής, όπου τα µέρη δεν 

είναι ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις τη στιγµή σύναψης της 

συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης. 
   
      (4) Η τυχόν από κοινού εκµετάλλευση πρέπει να αφορά 

αποτελέσµατα που καλύπτονται από δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας ή αποτελούν τεχνογνωσία, τα οποία συντελούν 

σηµαντικά σε τεχνική ή οικονοµική πρόοδο, και τα 

αποτελέσµατα πρέπει να έχουν αποφασιστική σηµασία για την 

παραγωγή των προϊόντων ή την εφαρµογή των διαδικασιών 

που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας. 
  
      (5) Οι επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει την παραγωγή ενός 

προϊόντος στο πλαίσιο εξειδίκευσης της παραγωγής πρέπει να 

είναι υποχρεωµένες να εκτελούν τις παραγγελίες για την κάλυψη 

των αναγκών όλων των µερών, εκτός αν η συµφωνία προβλέπει 

επίσης την από κοινού διανοµή. 
  
Ανώτατο όριο 

µεριδίου αγοράς 

και διάρκεια 

εξαίρεσης. 

5.-(1) Όταν οι µετέχουσες επιχειρήσεις δεν είναι 

ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις, η εξαίρεση που προβλέπεται στη 

παράγραφο 3 εφαρµόζεται επί όσο χρόνο διαρκεί η έρευνα και 

ανάπτυξη.  Όταν η εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων γίνεται 

από κοινού, η εξαίρεση συνεχίζει να ισχύει επί επτά έτη από τη 

στιγµή κατά την οποία τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο 

της συµφωνίας διατίθενται για πρώτη φορά προς πώληση στην 

αγορά της ∆ηµοκρατίας. 
   
      (2) Όταν δύο ή περισσότερες από τις µετέχουσες 

επιχειρήσεις είναι ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις, η εξαίρεση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 εφαρµόζεται για το χρονικό 

διάστηµα που µνηµονεύεται στην υπό-παράγραφο (1) µόνον 

εφόσον  κατά  το  χρόνο  σύναψης  της  συµφωνίας  έρευνας και 
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 ανάπτυξης το συνολικό µερίδιο αγοράς των µετεχουσών 

επιχειρήσεων όσον αφορά τα προϊόντα που επιδέχονται 

βελτίωση ή αντικατάσταση από τα προϊόντα που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 25% της οικείας 

αγοράς. 
  
      (3) Μετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου που 

προβλέπεται στην υπό-παράγραφο (1) η εξαίρεση εξακολουθεί 

να ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα το συνολικό µερίδιο αγοράς 

των µετεχουσών επιχειρήσεων όσον αφορά τα προϊόντα που 

αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 25% 

της σχετικής αγοράς. 
  
Συµφωνίες που 

δεν καλύπτονται 

από την 

εξαίρεση. 

6.-(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν 

εφαρµόζεται για τις συµφωνίες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες, 

άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους 

παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών έχουν ως 

αντικείµενο: 
   
  (α) τον περιορισµό της ελευθερίας των µετεχουσών 

επιχειρήσεων να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη, 

είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία µε τρίτους, σε 

κάποιον κλάδο ο οποίος δεν συνδέεται µε εκείνο 

τον οποίο αφορά η έρευνα και ανάπτυξη ή, µετά 

την ολοκλήρωση της έρευνας και ανάπτυξης, στον 

κλάδο τον οποίο αυτή αφορούσε ή σε κάποιο 

συναφή κλάδο. 
   
  (β) την απαγόρευση της προσβολής, µετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας και ανάπτυξης, της 

ισχύος δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που 

τα µέρη κατέχουν στην αγορά της ∆ηµοκρατίας και 
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   τα οποία είναι σχετικά µε τη συγκεκριµένη έρευνα 

και ανάπτυξη ή, µετά τη λήξη ισχύος της 

συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης, της ισχύος 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που τα µέρη 

κατέχουν στην αγορά της ∆ηµοκρατίας και µε τα 

οποία  κατοχυρώνονται τα   αποτελέσµατα της 

έρευνας και  ανάπτυξης  µε  την  επιφύλαξη του 

δικαιώµατος τερµατισµού της συµφωνίας έρευνας 

και ανάπτυξης στην περίπτωση  που ένα από τα 

µέρη προσβάλει την ισχύ των εν λόγω 

δικαιωµάτων. 
   
  (γ) τον περιορισµό της παραγωγής ή των πωλήσεων. 
   
  (δ) την εφαρµογή προσυµφωνηµένων τιµών στην 

περίπτωση πώλησης των προϊόντων της 

σύµβασης σε τρίτα µέρη. 
   
  (ε) την επιβολή περιορισµών όσον αφορά τους 

πελάτες που οι µετέχουσες επιχειρήσεις δύνανται 

να εξυπηρετήσουν, µετά την παρέλευση επτά ετών 

από  τη στιγµή κατά την οποία τα προϊόντα που 

αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας διατίθενται 

για πρώτη φορά προς πώληση στην αγορά της 

∆ηµοκρατίας. 
   
  (στ) την απαγόρευση της πραγµατοποίησης παθητικών 

πωλήσεων προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο 

της συµφωνίας σε περιοχές που αποτελούν 

αποκλειστική επικράτεια άλλων συµβαλλόµενων 

µερών. 
   



 11 

  (ζ) την απαγόρευση της διοχέτευσης στην αγορά 

προϊόντων που αποτελούν αντικείµενο της 

συµφωνίας ή της εφαρµογής ενεργού πολιτικής 

πωλήσεων για τα προϊόντα αυτά σε περιοχές της 

αγοράς της ∆ηµοκρατίας που αποτελούν 

αποκλειστική επικράτεια άλλων συµβαλλοµένων 

µερών, µετά την παρέλευση  επταετίας από τη 

στιγµή κατά την οποία τα προϊόντα που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας διατίθενται για πρώτη 

φορά προς πώληση στην αγορά της ∆ηµοκρατίας. 
   
  (η) την επιβολή της υποχρέωσης µη χορήγησης σε 

τρίτους αδειών για την παραγωγή των προϊόντων 

που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας ή για 

την εφαρµογή των διαδικασιών που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας, εφόσον η 

εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της από κοινού 

έρευνας και ανάπτυξης από ένα τουλάχιστο από τα 

συµµετέχοντα µέρη είτε δεν έχει προβλεφθεί είτε 

δεν πραγµατοποιείται. 
   
  (θ) την επιβολή της υποχρέωσης άρνησης 

εφοδιασµού  χρηστών και µεταπωλητών στην 

επικράτεια εκάστης µετέχουσας επιχείρησης οι 

οποίοι ενδέχεται να εµπορευθούν σε άλλες 

περιοχές της αγοράς της ∆ηµοκρατίας τα προϊόντα 

που αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας, ή 
   
  (ι) την επιβολή της υποχρέωσης όρθωσης εµποδίων 

στις  προσπάθειες χρηστών και µεταπωλητών 

για την απόκτηση των προϊόντων που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας από άλλους 

µεταπωλητές  εντός  της  αγοράς  της ∆ηµοκρατίας 
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   και ειδικότερα για την άσκηση δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επίσης της υποχρέωσης 

λήψης µέτρων ούτως ώστε να εµποδίζονται 

χρήστες και µεταπωλητές να προµηθεύονται ή να 

διοχετεύουν στο εµπόριο εντός της αγοράς  

της ∆ηµοκρατίας  προϊόντα τα  οποία έχουν 

νοµίµως διοχετευθεί στο εµπόριο εντός της 

∆ηµοκρατίας από κάποιο άλλο µέρος ή µε τη 

συγκατάθεσή του. 
   
      (2) Η υπό-παράγραφος (1) δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση: 
   
  (α) καθορισµού στόχων για την παραγωγή, οσάκις η 

εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει 

την από κοινού παραγωγή των προϊόντων που 

αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας. 
   
  (β) καθορισµού στόχων για τις πωλήσεις και 

εφαρµογής  προσυµφωνηµένων τιµών έναντι των 

άµεσων πελατών, οσάκις η εκµετάλλευση των 

αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την από κοινού 

διανοµή των προϊόντων που αποτελούν 

αντικείµενο της συµφωνίας. 
   
Εφαρµογή του 

ανώτατου ορίου 

µεριδίου 

αγοράς. 

7.-(1) Για την εφαρµογή του περιορισµού που προβλέπεται 

στην παράγραφο 5 για το µερίδιο αγοράς, εφαρµόζονται οι 

ακόλουθοι κανόνες: 

   
  (α) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση την αξία 

των πωλήσεων στην αγορά. αν δεν υπάρχουν 

στοιχεία για την αξία των πωλήσεων στην  

αγορά, για να προσδιορισθεί το µερίδιο αγοράς της 
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   εκάστοτε επιχείρησης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις στηριζόµενες σε άλλα 

αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά, 

π.χ. τον όγκο των πωλήσεων στην αγορά. 
   
  (β) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα 

δεδοµένα του προηγούµενου ηµερολογιακού 

έτους. 
   
  (γ) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι επιχειρήσεις 

στην  υπό-υποπαράγραφο (ε) της 

υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 2 

κατανέµεται  ισοµερώς µεταξύ όλων των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν τα δικαιώµατα ή τις 

εξουσίες που απαριθµούνται στην υπό-

υποπαράγραφο (α) της υποπαραγράφου (1) της 

παραγράφου 2. 
   
      (2) Αν το µερίδιο αγοράς, το οποίο αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 5, δεν υπερβαίνει αρχικά 

το 25% αλλά παρουσιάζει στη συνέχεια άνοδο πέραν του 

ποσοστού αυτού χωρίς να ξεπερνά το 30%, η εξαίρεση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3 εξακολουθεί να ισχύει επί δύο 

συναπτά ηµερολογιακά έτη µετά το έτος κατά το οποίο 

σηµειώθηκε η πρώτη υπέρβαση του 25%. 
   
      (3) Αν το µερίδιο αγοράς, το οποίο αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 5, δεν υπερβαίνει αρχικά 

το 25% αλλά ανέρχεται στη συνέχεια σε επίπεδο άνω του 30%, 

η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 εξακολουθεί να 

ισχύει επί ένα ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το οποίο 

σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του 30%. 
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      (4) Ο συνδυασµός του ευεργετήµατος των υποπαραγράφων 

(2) και (3) δεν µπορεί να υπερβαίνει περίοδο δύο 

ηµερολογιακών ετών. 
  
Άρση του 

ευεργετήµατος 

του 

∆ιατάγµατος 

από την 

Επιτροπή. 

8. Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα της εφαρµογής 

του παρόντος ∆ιατάγµατος εάν, µε δική της πρωτοβουλία ή 

κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νοµικού προσώπου που 

επικαλείται έννοµο συµφέρον, διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη 

περίπτωση µια συµφωνία έρευνας και ανάπτυξης για την οποία 

εφαρµόζεται η εξαίρεση του παρόντος ∆ιατάγµατος παράγει 

εντούτοις αποτελέσµατα ασυµβίβαστα µε τις προβλεπόµενες 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 5 του Νόµου προϋποθέσεις ιδίως 

όταν: 
   
  (α) η ύπαρξη της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης 

περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα τρίτων να 

διεξαγάγουν έρευνα και ανάπτυξη στον οικείο 

τοµέα λόγω του περιορισµένου ερευνητικού 

δυναµικού που είναι διαθέσιµο αλλού. 
   
  (β) λόγω της ιδιαίτερης διάρθρωσης της προσφοράς, 

η ύπαρξη της συµφωνίας περιορίζει σηµαντικά την 

πρόσβαση τρίτων στην αγορά των προϊόντων που 

αποτελούν αντικείµενο της συµφωνίας. 
   
  (γ) χωρίς κάποιο λόγο που να είναι αντικειµενικά 

βάσιµος, τα µέρη δεν εκµεταλλεύονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης που 

έχουν διεξαγάγει από κοινού. 
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  (δ) τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενο της 

συµφωνίας δεν αντιµετωπίζουν στο σύνολο ή σε 

σηµαντικό τµήµα της αγοράς της ∆ηµοκρατίας 

ουσιαστικό ανταγωνισµό από όµοια προϊόντα ή 

από προϊόντα που οι χρήστες θεωρούν ισοδύναµα 

µε αυτά βάσει των χαρακτηριστικών τους, της τιµής 

τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 
   
  (ε) η ύπαρξη της συµφωνίας έρευνας και ανάπτυξης 

θα είχε ως αποτέλεσµα να µην αναπτύσσεται 

ουσιαστικός ανταγωνισµός στον κλάδο της 

έρευνας και ανάπτυξης σε συγκεκριµένη αγορά. 
  
Κατάργηση 

∆ιατάγµατος. 

Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 

Παράρτηµα 

Τρίτο (Ι): 

24.1.1997. 

9. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας καταργείται το περί Εξαιρέσεων 

κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης) ∆ιάταγµα 

του 1997. 
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