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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2014 НА КОМИСИЯТА
от 21 март 2014 година
относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския
съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии
(текст от значение за ЕИП)

предприятията. Постигането на тези цели следва да бъде
съобразено с необходимостта от възможно най-голямо
опростяване на административния надзор и на норма
тивната уредба.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета от 2 март
1965 г. за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по
отношение на определени категории споразумения и съгласувани
практики (1), и по-специално член 1 от него,

(4)

Споразуменията за трансфер на технологии се отнасят до
лицензирането на права върху технологии. Такива спораз
умения обикновено повишават икономическата ефек
тивност и насърчават конкуренцията, тъй като могат да
намалят дублирането на научноизследователската и
развойната дейност, да увеличат стимула за първоначални
изследвания и разработки, да подтикнат към засилено
новаторство, да улеснят разпространението и да създадат
пазарна конкуренция на продуктовия пазар.

(5)

Вероятността такива последици като повишаването на
ефективността и насърчаването на конкуренцията да
превишават по значение евентуалните антиконкурентни
последици поради съдържащите се в споразуменията за
трансфер на технологии ограничения зависи от степента
на пазарна мощ на съответните предприятия, т.е. до каква
степен тези предприятия срещат конкуренция в лицето на
предприятия, които притежават взаимозаменяеми техно
логии, или предприятия, които произвеждат взаимоза
меняеми продукти.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага само към
споразумения за трансфер на технологии между лицен
зодател и лицензополучател. Той следва да се прилага
към такива споразумения, дори ако споразумението
съдържа условия, свързани с повече от едно равнище на
търговска дейност, например чрез изискване лицензополу
чателят да изгради отделна система за разпространение и
чрез определяне на задълженията, които лицензополу
чателят трябва или може да налага на търговците на
произведените в съответствие с лиценза продукти. Тези
условия и задължения обаче трябва да съответстват на
правилата за конкуренция, приложими към спораз
уменията за доставка и разпространение, съдържащи се
в Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията (3). Спораз
уменията за доставка и разпространение, сключени между
лицензополучател и купувачите на неговите продукти,
предмет на споразумението, не следва да се освобождават
по силата на настоящия регламент.

след като публикува проект на настоящия регламент,

след като се консултира с Консултативния комитет по ограни
чителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

Регламент № 19/65/ЕИО оправомощава Комисията да
прилага чрез регламент член 101, параграф 3 от
Договора към определени категории споразумения за
трансфер на технологии и съответните съгласувани
практики, по които споразумения страни са само две
предприятия, попадащи в обхвата на член 101,
параграф 1 от Договора.

(2)

В съответствие с Регламент № 19/65/ЕИО Комисията прие
по-специално Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисия
та (2). В Регламент (ЕО) № 772/2004 се определят кате
гориите споразумения за трансфер на технологии, които
според Комисията отговарят по принцип на условията по
член 101, параграф 3 от Договора. Предвид общия поло
жителен опит от прилагането на този регламент, чието
действие изтича на 30 април 2014 г., и като се вземе
предвид допълнително придобитият опит след приемането
му, е целесъобразно да се приеме нов регламент за
групово освобождаване.

(3)

Настоящият регламент следва да отговаря на двете
изисквания за гарантиране на ефикасна защита на конку
ренцията и осигуряване на достатъчна правна сигурност за

(1) ОВ 36, 6.3.1965 г., стр. 533/65.
(2) Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисията от 7 април 2004 г.
относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по
отношение на категории споразумения за трансфер на технологии,
(ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 11).

(3) Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 г. за
прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функциони
рането на Европейския съюз относно категориите вертикални спораз
умения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1).
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Настоящият регламент следва да се прилага само към
споразумения, при които лицензодателят разрешава на
лицензополучателя и/или на един или повече от
неговиите подизпълнители да използват лицензираната
технология, евентуално след допълнителни научни
изследвания и развойна дейност от страна на лицензопо
лучателя и/или неговия подизпълнител или подизпъл
нители, с цел производство на стоки или извършване на
услуги. Той не следва да се прилага за лицензиране в
контекста на споразуменията за изследвания и разработки,
които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №
1217/2010 на Комисията (1), или за лицензиране в
контекста на споразуменията за специализация, които
попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №
1218/2010 на Комисията (2). Той не следва също да се
прилага към споразумения, чиято цел е възпроизвеж
дането и разпространението на софтуерни продукти със
защитени авторски права, тъй като такива споразумения
не засягат лицензирането на технологии за производство,
а по-скоро наподобяват споразуменията за дистрибуция.
Регламентът не следва да се прилага и към споразуменията
за създаване на технологични обединения, т.е. спораз
умения за обединяване на технологии с цел лицензи
рането им за трети страни, нито за споразуменията, по
силата на които технологичното обединение се лицензира
в полза на тези трети страни.

(8)

За прилагането на член 101, параграф 3 от Договора
посредством регламент не е необходимо да се определят
споразуменията за трансфер на технологии, които могат да
попадат в приложното поле на член 101, параграф 1 от
Договора. При индивидуалната преценка на спораз
уменията по член 101, параграф 1 трябва да бъдат
взети предвид няколко фактора, и по-специално струк
турата и динамиката на съответните технологични и
продуктови пазари.

(9)

Привилегията да се ползва предвиденото в настоящия
регламент групово освобождаване следва да се ограничава
до споразуменията, за които с достатъчна увереност може
да се приеме, че отговарят на изискванията, посочени в
член 101, параграф 3 от Договора. За да се постигнат
ползите и целите на трансфера на технологии, настоящият
регламент следва да обхваща не само трансфера на
технологии като такъв, но също и другите разпоредби,
съдържащи се в споразуменията за трансфер на техно
логии, ако и доколкото те са пряко свързани с
производството или продажбата на продуктите, предмет
на споразумението.

(10)

Що се отнася до споразуменията за трансфер на
технологии между конкуренти, може да се предположи,
че когато техният общ дял от съответните пазари не
надвишава 20 % и споразуменията не съдържат някои
силно антиконкурентни ограничения, тези споразумения

(1) Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г.
за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функциони
рането на Европейския съюз за някои категории споразумения за
изследвания и разработки (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 36).
(2) Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г.
относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за
функционирането на Европейския съюз за някои категории спораз
умения за специализация (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 43).
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обикновено водят до усъвършенстване на производството
и разпространението и позволяват на потребителите да
получат справедлив дял от произтичащите от това ползи.

(11)

Що се отнася до споразуменията за трансфер на
технологии между неконкуренти, може да се предположи,
че когато индивидуалният им дял от съответните пазари
не надвишава 30 % и споразуменията не съдържат някои
силно антиконкурентни ограничения, тези споразумения
обикновено водят до усъвършенстване на производството
и разпространението и позволяват на потребителите да
получат справедлив дял от произтичащите от това ползи.

(12)

Ако приложимият праг на пазарен дял е надвишен на
един или на няколко продуктови или технологични
пазара, груповото освобождаване следва да не се прилага
към споразумението за съответните пазари.

(13)

Не може да има презумпция, че над тези прагове на
пазарен дял споразуменията за трансфер на технологии
попадат в приложното поле на член 101, параграф 1 от
Договора. Например споразумения за предоставяне на
изключителен лиценз между неконкурентни предприятия
често попадат извън приложното поле на член 101,
параграф 1. Също така не може да има презумпция, че
над тези прагове на пазарен дял споразуменията за
трансфер на технологии, които попадат в приложното
поле на член 101, параграф 1, не отговарят на
условията за освобождаване. Не може обаче да има
също презумпция, че те обикновено ще водят до
обективни предимства от такова естество и величина, че
да компенсират пречките, които създават за конкурен
цията.

(14)

С настоящия регламент не следва да се освобождават
споразуменията за трансфер на технологии, съдържащи
ограничения, които са абсолютно необходими за усъвър
шенстване на производството или на разпространението.
По-специално споразуменията за трансфер на технологии,
които съдържат някои силно антиконкурентни ограни
чения, като определянето на цените за трети страни,
следва да бъдат изключени от предвидената в настоящия
регламент привилегия за групово освобождаване, неза
висимо от пазарните дялове на съответните предприятия.
При наличието на такива съществени ограничения цялото
споразумение следва да се изключи от привилегията за
групово освобождаване.

(15)

С цел да бъдат запазени стимулите за новаторство и
защитено правилното прилагане на правата върху инте
лектуална собственост, някои ограничения следва да се
изключат от привилегията за групово освобождаване.
По-специално следва да бъдат изключени задълженията
за изключително обратно предоставяне за отделни
подобрения и клаузите за неоспорване. Когато в лицен
зионен договор е включено такова ограничение, само
въпросното ограничение следва да се изключи от приви
легията за групово освобождаване.
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Праговете на пазарен дял и неосвобождаването на спораз
умения за трансфер на технологии, които съдържат силно
антиконкурентните ограничения и изключените ограни
чения, предвидени в настоящия регламент, по принцип
ще гарантират, че чрез споразуменията, за които се
прилага груповото освобождаване, не се предоставя
възможност на участващите в тях предприятия да
премахват конкуренцията по отношение на значителна
част от въпросните продукти.

L 93/19

б) „права върху технологии“ означава ноу-хау и следните права
или комбинация от тях, включително заявки или заявки за
регистрация на тези права:
i) патенти;
ii) полезни модели;
iii) права върху дизайн;

(17)

Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1/2003 на Съвета (1) Комисията може да оттегли възмож
ността настоящият регламент да се прилага, когато в
конкретен случай установи, че споразумение за трансфер
на технологии, към което се прилага предвиденото в
настоящия регламент освобождаване, въпреки всичко
поражда последици, които са несъвместими с член 101,
параграф 3 от Договора. Това може да се случи поспециално при намаляване на стимулите за новаторство
или при възпрепятстване на достъпа до пазари.

iv) топологии на полупроводникови изделия;
v) сертификати за допълнителна закрила за лекарствени или
други продукти, за които могат да бъдат получени такива
сертификати за допълнителна закрила;
vi) сертификати за растителни видове; и
vii) авторски права върху софтуер;

(18)

(19)

В съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1/2003 орган за защита на конкуренцията на държава
членка може да оттегли възможността настоящият
регламент да се прилага на територията на тази държава
членка или на част от нея, ако се установи, че в
определен случай споразумение, към което се прилага
предвиденото в настоящия регламент освобождаване,
въпреки всичко поражда последици, които са несъв
местими с член 101, параграф 3 от Договора, на тери
торията на тази държава членка или на част от нея и
когато тази територия има всички характеристики на
отделен географски пазар.
С цел засилване на надзора върху паралелни мрежи от
споразумения за трансфер на технологии, които пораждат
сходни ограничителни последици и обхващат повече от
50 % от даден пазар, Комисията може чрез регламент да
обяви настоящия регламент за неприложим към спораз
умения за трансфер на технологии, които съдържат
специфични ограничения, свързани със съответния пазар,
с което да възстанови пълното прилагане на разпоредбите
на член 101 от Договора по отношение на такива спораз
умения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Определения
1.
За целите на настоящия регламент се прилагат следните
определения:
а) „споразумение“ означава споразумение, решение на сдружение
от предприятия или съгласувана практика;
(1) Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно
изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81
и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

в) „споразумение за трансфер на технологии“ означава:
i) споразумение за лицензиране на права върху технология,
сключено между две предприятия за целите на
производството на продукти, предмет на споразумението,
от лицензополучателя и/или негов подизпълнител или
подизпълнители;
ii) прехвърлянe на права върху технологии между две пред
приятия за целите на производството на продукти, предмет
на споразумението, когато част от риска, свързан с изпол
зването на технологията, остава за прехвърлителя;
г) „реципрочно споразумение“ означава споразумение за
трансфер на технологии, чрез което две предприятия си пред
оставят взаимно, посредством един и същ или отделни
договори, лицензи за права върху технологии и когато тези
лицензи се отнасят до конкуриращи се технологии или могат
да се използват за производството на конкуриращи се
продукти;
д) „нереципрочно споразумение“ означава споразумение за
трансфер на технологии, чрез което едно предприятие пред
оставя на друго предприятие лиценз за правата върху
технология или когато две предприятия си предоставят
взаимно такъв лиценз, но тези лицензи не се отнасят до
конкуриращи се технологии и не могат да се използват за
производството на конкуриращи се продукти;
е) „продукт“ означава стоки или услуга, включително междинни
стоки и услуги и крайни стоки и услуги;
ж) „продукт, предмет на споразумението“ означава продукт,
произведен пряко или непряко въз основа на лицензните
права върху технология;
з) „права върху интелектуална собственост“ включва права върху
индустриална собственост, по-специално патенти и търговски
марки, авторско право и сродните му права;
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и) „ноу-хау“ означава пакет от практическа информация,
получена в резултат на опит и изпитване, която е:
i) тайна, т.е. не е всеобщо известна или леснодостъпна;
ii) значима, т.е. важна и полезна за производството на
продуктите, предмет на споразумението; и
iii) установена, т.е. описана достатъчно подробно, за да може
да се провери, че отговаря на критериите за тайна и
значимост;
й) „съответен продуктов пазар“ е пазарът за продуктите, предмет
на споразумението и техните заместители, тоест всички
продукти, които купувачът счита за взаимозаменяеми или
заместими поради техните характеристики, цени и употребата,
за която са предназначени;
к) „съответен технологичен пазар“ е пазарът за лицензните права
върху технология и техните заместители, т.е. всички права
върху технология, които лицензополучателят счита за взаимо
заменяеми или заместими поради техните характеристики,
дължимите за тези права лицензионни възнаграждения и
употребата, за която са предназначени;
л) „съответен географски пазар“ е територията, на която разглеж
даните предприятия участват в предлагането на и търсенето на
стоки или в лицензирането на права върху технологии, в
която условията на конкуренция са достатъчно хомогенни и
която значително се отличава от съседните територии по
условията на конкуренция;
м) „съответен пазар“ е комбинацията от съответния продуктов
или технологичен пазар със съответния географски пазар;
н) „конкурентни предприятия“ са предприятия, които се
конкурират на съответния пазар, т.е.:
i) конкурентни предприятия на съответния пазар, на който
са лицензирани правата върху технологията, т.е. пред
приятия, които лицензират права върху конкуриращи се
технологии (действителни конкуренти на съответния
пазар);
ii) конкурентни предприятия на съответния пазар, на който
се продават продуктите, предмет на споразумението, т.е.
предприятия, които при липса на споразумение за
трансфер на технологии биха извършвали активно
стопанска дейност на съответните пазари, където се
продават продуктите, предмет на споразумението (дей
ствителни конкуренти на съответния пазар), или които
при липса на споразумение за трансфер на технологии
вероятно биха предприели при наличие на реалистични
основания, а не просто като теоретична възможност, в
кратък срок и в отговор на малко, но постоянно
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увеличение на относителните цени, необходимите допъл
нителни инвестиции или други необходими разходи за
смяна на доставчика, за да навлязат на съответния пазар
или пазари (потенциални конкуренти на съответния
пазар);
о) „система за селективно разпространение“ е система за разпро
странение, при която лицензодателят се задължава да
лицензира производството на продуктите, предмет на спораз
умението, пряко или косвено само за лицензополучатели,
подбрани въз основа на определени критерии, и при която
лицензополучателите се задължават да не продават
продуктите, предмет на споразумението, на неупълномощени
разпространители на територията, запазена от лицензодателя
за функционирането на тази система;
п) „изключителен лиценз“ е лиценз, при който на самия лицен
зодател не се разрешава да произвежда въз основа на
лицензните права върху технологията, нито му е разрешено
да лицензира лицензните права върху технологията на трети
страни, по принцип или за конкретна употреба, или на
конкретна територия;
р) „изключителна територия“ е дадена територия, в чиито
предели е разрешено само на едно предприятие да
произвежда продуктите, предмет на споразумението, като
въпреки това е възможно да се позволи на друг лицензопо
лучател да произвежда продуктите, предмет на споразуме
нието, в пределите на тази територия само за определен
клиент, когато вторият лиценз е бил предоставен, за да бъде
създаден алтернативен източник на доставка за този клиент;
с) „изключителна група клиенти“ е група от клиенти, на които
само на една страна по споразумение за трансфер на
технологии се разрешава да продава активно произведените
с лицензираната технология продукти, предмет на споразуме
нието.
2.
За целите на настоящия регламент термините „предпри
ятие“, „лицензодател“ и „лицензополучател“ включват съот
ветните им свързани предприятия.
„Свързани предприятия“ са:
а) предприятия, в които някоя страна по споразумението за
трансфер на технологии пряко или косвено:
i) има правомощия да упражнява повече от половината от
правата на глас; или
ii) има правомощия да назначава повече от половината от
членовете на надзорния съвет, управителния съвет или
органите, които законно представляват предприятието;
или
iii) разполага с правото да управлява дейността на предпри
ятието;
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б) предприятия, които пряко или косвено разполагат с
изброените в буква а) права или правомощия в предприятие,
страна по споразумението за трансфер на технологии;
в) предприятия, в които предприятие по буква б) пряко или
косвено разполага с посочените в буква а) права или право
мощия;
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2.
Когато предприятията, страни по споразумението, не са
конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобож
даване се прилага, при условие че общият пазарен дял на
всяка от страните не надвишава 30 % от съответния пазар или
пазари.

Член 4
г) предприятия, в които страна по споразумението за трансфер
на технологии заедно с едно или повече от предприятията по
буква а), б) или в), или в които две или повече от тези
предприятия съвместно разполагат с посочените в буква а)
права или правомощия;
д) предприятия, в които правата или правомощията, посочени в
буква а), се държат съвместно от:
i) страни по споразумението за трансфер на технологии или
съответните им свързани предприятия, посочени в букви
а)—г); или
ii) една или повече от страните по споразумението за
трансфер на технологии или едно или повече от техните
свързани предприятия, посочени в букви а)—г), и една
или повече трети страни.

Съществени ограничения
1.
Когато предприятията, страни по споразумението, са
конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобож
даване не се прилага за споразумения, които пряко или
косвено, поотделно или заедно с други фактори, под контрола
на страните, имат една от следните цели:

а) ограничаване на възможността за една от страните да
определя цените си, когато продава продукти на трети страни;

б) ограничаване на крайната продукция, с изключение на огра
ничения на крайната продукция на продукти, предмет на
споразумението, наложени на лицензополучателя в нереци
прочно споразумение или наложени само на един от лицен
зополучателите в реципрочно споразумение;

Член 2
Освобождаване
1.
В съответствие с член 101, параграф 3 от Договора и
съгласно разпоредбите на настоящия регламент член 101,
параграф 1 от Договора не се прилага към споразумения за
трансфер на технологии.
2.
Освобождаването, предвидено в параграф 1, се прилага,
доколкото в споразуменията за трансфер на технологии се
съдържат ограничения за конкуренцията, попадащи в
приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора. Осво
бождаването се прилага до изтичане на срока на валидност на
лицензните права върху технологията или до тяхното прекра
тяване или обявяването им за недействителни, или, в случай
на ноу-хау, до запазването му в тайна. Когато обаче то стане
обществено достояние в резултат на действие от страна на лицен
зополучателя, освобождаването се прилага за срока на действие
на споразумението.
3.
Изключението, предвидено в параграф 1, се прилага също
към разпоредби в споразумения за трансфер на технологии
относно закупуването на продукти от лицензополучателя или
относно лицензиране или прехвърляне на други права върху
интелектуална собственост или ноу-хау към лицензополучателя,
ако и доколкото тези разпоредби са пряко свързани с
производството или продажбите на продуктите, предмет на
споразумението.

в) разпределение на пазари или на клиенти с изключение на:

i) задължението на лицензодателя и/или лицензополучателя
по нереципрочно споразумение да не произвежда с
лицензните права върху технологията в пределите на
изключителната територия, запазена за другата страна,
и/или да не извършва активни/пасивни продажби в
пределите на изключителната територия или с изключи
телната група клиенти, запазена за другата страна;

ii) ограничението по нереципрочно споразумение лицензопо
лучателят да извършва активни продажби на изключи
телната територия или на групата клиенти с изклю
чителни права, разпределени от лицензодателя на друг
лицензополучател, при условие че последният не е бил
конкурентно предприятие на лицензодателя към момента
на сключване на неговия собствен лицензионен договор;

iii) задължението на лицензодателя да произвежда
продуктите, предмет на споразумението, само за
собствена употреба, при условие че лицензополучателят
не е ограничен при активната и пасивната продажба на
продуктите, предмет на споразумението, като резервни
части за неговите собствени продукти;

Член 3
Прагове на пазарен дял
1.
Когато предприятията, страни по споразумението, са
конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобож
даване се прилага, при условие че общият пазарен дял на
страните не надвишава 20 % от съответния пазар или пазари.

iv) задължението на лицензополучателя по нереципрочно
споразумение да произвежда продуктите, предмет на
споразумението, само за определен клиент, когато
лицензът е предоставен с цел създаване на алтернативен
източник на доставки за този клиент;
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г) ограничаване на възможността за лицензополучателя да
използва собствените си права върху технологията или огра
ничаване на възможността за всяка от страните по спораз
умението да извършва научноизследователска и развойна
дейност, освен ако това последно ограничаване е абсолютно
необходимо с цел да се предотврати разкриването на лицензи
раното ноу-хау на трети страни.

последващо изменение на съществени елементи на споразуме
нието. Такова изменение е сключването на ново споразумение
за трансфер на технологии между страните, чийто предмет са
права върху конкурентни технологии.

2.
Когато предприятията, страни по споразумението, не са
конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобож
даване не се прилага към споразумения, които пряко или
косвено, поотделно или заедно с други фактори под контрола
на страните имат една от следните цели:

1.
Предвиденото в член 2 освобождаване не се прилага към
нито едно от следните задължения, съдържащи се в спораз
уменията за трансфер на технологии:

а) ограничаване на способността на една от страните да
определя своите цени, когато продава продукти на трети
страни, без да се засяга възможността да налага максимална
продажна цена или да препоръчва продажна цена, при
условие че това не се равнява на фиксирана или минимална
продажна цена в резултат на оказан натиск от някоя от
страните или в резултат на стимули, предложени от някоя
от страните;
б) ограничаване на територията, в чиито предели, или на
клиентите, на които лицензополучателят може да продава
пасивно продуктите, предмет на споразумението, с
изключение на:
i) ограничението за пасивни продажби в изключителна
територия или за изключителната група клиенти,
запазени за лицензодателя;
ii) задължението лицензополучателят
да
произвежда
продуктите, предмет на споразумението, само за своя
собствена употреба, при условие че той не е ограничен
да продава активно и пасивно продуктите, предмет на
споразумението, като резервни части за своите собствени
продукти;
iii) задължението да произвежда продуктите, предмет на
споразумението, само за определен клиент, когато
лицензът е бил предоставен, за да бъде създаден алтер
нативен източник на доставки за този клиент;
iv) ограничението лицензополучател, който се занимава с
търговия на едро, да продава на крайни потребители;
v) ограничаването на продажбите за неупълномощени
разпространители от страна на членовете на система за
селективно разпространение;
в) ограничаване на активните или пасивните продажби за
крайни потребители от лицензополучател, който е член на
система за селективно разпространение и чиято дейност е
на равнище търговия на дребно, без да се засяга възможността
на член на системата да бъде забранено да извършва
дейността си от обект, за който няма разрешение.
3.
Когато предприятията, страни по споразумението, не са
конкурентни предприятия към момента на сключване на спораз
умението, но впоследствие станат конкурентни предприятия,
разпоредбите на параграф 2, а не на параграф 1 се прилагат за
целия срок на действие на споразумението, освен в случай на

Член 5
Изключени ограничения

а) всяко пряко или косвено задължение лицензополучателят да
предостави изключителен лиценз или да прехвърли права,
изцяло или частично, на лицензодателя или на определена
от него трета страна по отношение на своите собствени
подобрения или на своите собствени нови приложения на
лицензираната технология;
б) всяко пряко или косвено задължение, наложено на някоя от
страните да не оспорва валидността на правата върху инте
лектуална собственост, които другата страна държи в Съюза,
без да се засяга възможността, при изключителен лиценз, да
бъде предвидено прекратяване на споразумението за трансфер
на технологии, в случай че лицензополучателят оспорва
валидността на лицензните права върху технологията.
2.
Когато предприятията, страни по споразумението, не са
конкуренти, изключението, предвидено в член 2, не се прилага
към пряко или косвено задължение, ограничаващо възможността
лицензополучателят да използва своите собствени права върху
технология или ограничаващо възможността някоя от страните
да извършва научноизследователска и развойна дейност, освен
ако последното ограничение не е абсолютно необходимо, за да
бъде предотвратено разкриването на лицензираното ноу-хау на
трети страни.
Член 6
Оттегляне на освобождаването от забрана в определени
случаи
1.
Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003
Комисията може да оттегли възможността настоящият регламент
да се прилага, когато в конкретен случай установи, че спораз
умение за трансфер на технологии, към което се прилага пред
виденото в член 2 от настоящия регламент освобождаване,
въпреки всичко има последици, които са несъвместими с член
101, параграф 3 от Договора, и по-специално когато:
а) се ограничава достъпът до пазара на технологиите на трети
страни, например поради кумулативното действие на
паралелни мрежи от сходни ограничителни споразумения,
забраняващи на лицензополучателите да използват техно
логиите на трети страни;
б) се ограничава достъпът до пазара на потенциални лицензопо
лучатели, например посредством кумулативното действие на
паралелни мрежи от сходни ограничителни споразумения,
непозволяващи на лицензодателите да издават лицензи на
други лицензополучатели, или защото единственият
притежател на технологията, лицензиращ съответните права
върху технологията, сключва споразумение за изключителен
лиценз с лицензополучател, който вече развива дейност на
продуктовия пазар въз основа на права върху заместими
технологии.
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2.
В съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1/2003 орган за защита на конкуренцията на държава членка
може, при същите обстоятелства като посочените в параграф 1 от
настоящия член, да оттегли възможността настоящият регламент
да се прилага на територията на тази държава членка или на
част от нея, ако се установи, че в определен случай спораз
умение, към което се прилага предвиденото в член 2 от
настоящия регламент освобождаване, има последици, които са
несъвместими с член 101, параграф 3 от Договора, на тери
торията на тази държава членка или на част от нея и когато
тази територия има всички характеристики на отделен
географски пазар.
Член 7
Неприлагане на настоящия регламент
1.
Съгласно член 1а от Регламент № 19/65/ЕИО Комисията
може посредством регламент да обяви, че когато паралелни
мрежи от сходни споразумения за трансфер на технологии
обхващат повече от 50 % от съответен пазар, настоящият
регламент няма да се прилага към споразуменията за трансфер
на технологии, които съдържат специфични ограничения във
връзка с този пазар.
2.
Регламент, приет съгласно параграф 1, не се прилага, преди
да са изтекли най-малко шест месеца от неговото приемане.
Член 8
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г) пазарният дял на лицензодател на съответен пазар за
лицензни права върху технология се изчислява въз основа
на наличието на лицензните права върху технология на съот
ветния пазар или пазари (а именно продуктовия и
географския пазар или пазари), на които се продават
продуктите, предмет на споразумението, т.е. въз основа на
комбинираните данни относно продажбите на продуктите,
предмет на споразумението, произведени от лицензодателя и
неговите лицензополучатели;
д) ако пазарният дял, посочен в член 3, параграф 1 или 2,
първоначално не е повече от 20 % или съответно от 30 %,
но впоследствие нарасне над тези равнища, предвиденото в
член 2 освобождаване продължава да се прилага за срок от
две последователни календарни години след годината, през
която за първи път е надвишен прагът от 20 % или от 30 %.
Член 9
Взаимоотношения с други регламенти за групово
освобождаване
Настоящият регламент не се прилага по отношение на режими за
издаване на лиценз в споразумения за изследвания и разработки,
които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №
1217/2010, или в споразумения за специализация, които
попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1218/2010.

Прилагане на праговете на пазарен дял

Член 10

За прилагането на посочените в член 3 прагове на пазарен дял се
налагат следните правила:

Преходен период

а) пазарният дял се изчислява въз основа на пазарните данни за
стойността на продажбите; ако пазарните данни за стойността
на продажбите не са налични, за установяването на пазарния
дял на съответните предприятия могат да бъдат използвани
оценки, основаващи се на друга достоверна информация от
пазара, включително обема на продажбите;

Забраната, предвидена в член 101, параграф 1 от Договора, не се
прилага през периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2015 г. по
отношение на вече влезлите в сила към 30 април 2014 г.
споразумения, които не отговарят на изискванията за пред
виденото в настоящия регламент освобождаване, но които към
30 април 2014 г. са отговаряли на условията за предвиденото в
Регламент (ЕО) № 772/2004 освобождаване.

б) пазарният дял се изчислява въз основа на данни за пред
ходната календарна година;

Член 11

в) пазарният дял, който се държи от предприятията, посочени в
член 1, параграф 2, втора алинея, буква д), се разделя
поравно за всяко предприятие, което притежава правата или
правомощията, изброени в член 1, параграф 2, втора алинея,
буква а);

Срок на валидност
Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2014 година.
Срокът му на действие изтича на 30 април 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 21 март 2014 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Joaquín ALMUNIA

Заместник-председател

