
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μεταφορά τεχνολογίας έχει μεγάλη πρακτική σημασία και τεράστια οικονομική δι-
άσταση. Η αξιολόγηση των συμφωνιών αυτών και των ρητρών που αυτές εμπεριέ-
χουν ανήκει στα εξαιρετικά δυσχερή και αμφισβητούμενα ζητήματα του δικαίου κατά 
των περιορισμών του ανταγωνισμού, τα οποία έχουν απασχολήσει τον κοινοτικό νο-
μοθέτη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη νομολογία του ∆ΕΚ. Ο Κανονισμός ομαδικής 
απαλλαγής 772/2004/ΕΚ ρυθμίζει το πλαίσιο ομαδικής απαλλαγής μιας συμφωνί-
ας μεταφοράς τεχνολογίας από το άρθρο 81 παρ. 1 ΕΚ. Πλέον και μετά τον Κανονι-
σμό 1/2003/ΕΚ η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αποκεντρωμέ-
νης εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού εφαρμόζει τα άρθρα 81 και 
82 ΕΚ, καθώς και τους Κανονισμούς ομαδικής απαλλαγής. To παρόν πόνημα εξετά-
ζει το μηχανισμό που θεσπίζει ο Κανονισμός 772/2004/ΕΚ, τις προϋποθέσεις εφαρ-
μογής του και τις επιδράσεις του στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ δικαιοπαρόχων και 
δικαιοδόχων.

Ο κανονισμός 772/2004/ΕΚ, ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βι-
βλίου, αντικαθιστά τον κανονισμό 240/1996 και αλλάζει ριζικά το σύστημα εφαρμο-
γής του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς 
τεχνολογίας. Απαλείφονται οι γκρίζες και λευκές ρήτρες και αντικαθίστανται από ένα 
απλοποιημένο και οικονομοκεντρικό σύστημα περιορισμών ιδιαίτερης σοβαρότητας 
και εξαιρούμενων περιορισμών (ερυθρές ρήτρες). 

Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή κ. Μιχά-
λη-Θεόδωρο Μαρίνο, ο οποίος συνετέλεσε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση αυτής 
της μελέτης και μου προσέφερε τη δυνατότητα να την δημοσιεύσω στην επιστημονική 
σειρά που διευθύνει. Ευχαριστώ επίσης το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για 
την αμέριστη συμπαράστασή του.

Αθήνα, Απρίλιος 2009
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Σκοπός και διάγραμμα μελέτης

Η αξιολόγηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας ανήκει στα εξαιρετικά  δυσχερή 
και αμφισβητούμενα ζητήματα του δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, 
ιδιαίτερα των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού αλλά και της πολιτικής ανταγωνισμού. 
Ο κλάδος των συμφωνιών τεχνολογίας είναι ένας εκ των σπουδαιότερων από οικονο-
μική άποψη κλάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκεί  διασταυρώνονται ιδιαίτερα 
συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, καθώς και τα εν μέρει συγκλίνοντα, εν μέρει αντι-
θετικά συμφέροντα δικαιοπαρόχων, δικαιοδόχων και βεβαίως καταναλωτών1. Σε μια 
οικονομία ελεύθερη από κρατικούς περιορισμούς, που έχει διεθνή διάσταση και εξάρ-
τηση, ο ρόλος της μεταφοράς τεχνολογίας, ως ανακοίνωση τεχνικών πληροφοριών και 
γνώσεων και μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού προβαδίσματος, αυξάνει συνεχώς.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του Κανονισμού ομαδικής απαλ-
λαγής 772/2004/ΕΚ της 27.04.2004 (στο εξής ΚΑΚΜΤ)2 σχετικά με την εφαρμο-
γή του αρθ. 81 παρ. 3 ΕΚ στις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας. Ο ΚΑΚΜΤ έχει 
άμεση ισχύ στο ελληνικό δίκαιο και διαμορφώνει το σύστημα μεταφοράς τεχνολογί-
ας στην ελληνική επικράτεια, ζωτικό τμήμα της κοινής αγοράς. Ειδικά οι συμφωνίες 
αυτές δεν έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα αντικείμενο αξιόλογης επιστημονικής έρευ-
νας υπό το ελληνικό δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, ενώ και η ενα-
σχόληση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον κλάδο αυτό βρίσκεται σε εμ-
βρυακό στάδιο.

Το παρόν πόνημα επιδιώκει συγχρόνως και έναν θεωρητικό στόχο, δηλαδή να 
δώσει τις γενικές, βασικές κατευθύνσεις ανταγωνισμού που διέπουν τον κεντρικής 
αυτής σημασίας κλάδο για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Οι ρυθμίσεις 
αυτές τείνουν να ξεχασθούν μέσα στο πλήθος των ειδικών και λεπτομερειακών ρυθ-
μίσεων που απαρτίζουν αυτόν τον Κανονισμό ομαδικής απαλλαγής, όπως και η σύν-
δεση προς τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού (άρθρα 81, 82 ΕΚ) ως διαρκές 
σημείο αναφοράς. Η διερεύνηση ερείδεται στην ανάλυση μερικών βασικών εννοι-
ών, στη φύση και τη λειτουργία των Κανονισμών ομαδικής απαλλαγής γενικά και του 
ΚΑΚΜΤ ειδικότερα. Ακολουθεί τη δομή του ΚΑΚΜΤ και δομείται σε θεματικές ενότη-

1. Fine, The EC Competition Law on Technology Licensing, 2006, σελ. 16.
2. Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 2004 L 123/11 από 27.04.2004.
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τες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προσανατολίζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής σχετικά με τον ΚΑΚΜΤ (στο εξής: Οδηγίες ΚΑΚΜΤ).

Οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας βελτιώνουν γενικά την οικονομική αποτε-
λεσματικότητα και ευνοούν τον ανταγωνισμό στο μέτρο που μπορούν να μειώσουν την 
επανάληψη των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης, να παρακινήσουν τις επιχειρήσεις 
να ξεκινήσουν νέες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης, να ενθαρρύνουν την καινοτομία, 
να διευκολύνουν τη διάδοση των τεχνολογιών και να τονώσουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές των προϊόντων/υπηρεσιών και τεχνολογιών3. Ωστόσο, είναι δυνατόν οι συμ-
φωνίες αυτές να χρησιμοποιούνται και για αντι-ανταγωνιστικούς σκοπούς, για παρά-
δειγμα όταν δύο ανταγωνιστές χρησιμοποιούν μία συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης, 
για να μοιράσουν μεταξύ τους τις αγορές ή όταν ο κάτοχος μιας σημαντικής άδειας 
αποκλείει τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες από την αγορά. 

Με σκοπό την εξεύρεση της ορθής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του ανταγω-
νισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (στο εξής: ∆∆Ι), ο 
Kανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία 772/2004/ΕΚ (ΚΑΚΜΤ) δημιουργεί ένα χώ-
ρο ασφαλείας για το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών αδειών εκμετάλλευσης. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές διασαφηνίζουν τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 81 ΕΚ στις 
συμφωνίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του χώρου ασφαλείας.

Με τον ΚΑΚΜΤ εισάγεται ένα νέο παράδειγμα («new paradigm»)4 στην εφαρμογή 
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και ειδικά του αρθ. 81 ΕΚ, το οποίο εμπεριέ-
χει μια οικονομική ανάλυση για τη βλάβη των συμφερόντων των καταναλωτών και τα 
οικονομικά οφέλη. Για τους εφαρμοστές δικαίου οι νέοι αυτοί κανόνες εγείρουν δύο 
σημαντικά προβλήματα: Kατά πρώτον, θα πρέπει οι ήδη υπάρχουσες συμβάσεις με-
ταφοράς τεχνολογίας να ελεγχθούν ως προς τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δί-
καιο. Τα «άσχημα νέα» είναι ότι στο σημείο αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμα πλή-
ρης νομική βεβαιότητα και ασφάλεια, καθώς με το νέο αυτό παράδειγμα η επιβολή 
πολλών διατάξεων εξαρτάται από την εξέλιξη των αγορών στις οποίες δραστηριοποι-
ούνται τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα «καλά νέα» είναι πως οι νομικές ρυθμίσεις είναι 
αρκετά ασαφείς, ώστε τα διοικητικά πρόστιμα να είναι μάλλον απίθανα από τη στιγ-
μή που τα μέρη επιδεικνύουν καλή διάθεση και προσπάθεια να συμμορφωθούν με 
τις επιταγές του ΚΑΚΜΤ. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως τα μέρη θα πρέπει μόνο να 
αποφεύγουν τους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που υπάρχουν στον ΚΑΚΜΤ. 
Κατά τα άλλα, η πολυπλοκότητα του ζητήματος και η δυσκολία συλλογής αποδείξε-

3. Μεταξύ άλλων Fuchs, Technologie-Transfer-Verordnung, σε: Ιmmenga/Mestmaecker, 
Kommentar Wettbewerbsrecht, EG/Teil 1, 2007, σελ. 1679, αρ. πλ. 5, Μαρίνος, ∆ΕΕ 2006, 
326.

4. Μεταξύ άλλων Anderman/Kallaugher, Technology Transfer and the new EU Competition 
rules, 2006, αρ. πλ. 1.02.
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ων από τις αρμόδιες επιτροπές ανταγωνισμού ή τρίτα μέρη που ασκούν καταγγελία, 
όπως δικαιοδόχοι που επικαλούνται αποκλεισμό τους από την αγορά, καταδεικνύ-
ουν πως τέτοιες καταγγελίες και έρευνες θα είναι μάλλον σπάνιες. Κατά δεύτερον, 
τα μέρη που συνάπτουν μια σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, όταν θα θελήσουν να 
απεμπλακούν από αυτή για δικούς τους λόγους θα πρέπει ενδεχομένως να επικαλε-
σθούν κάποιο συμφωνημένο περιορισμό ως αντι-ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει πως 
θα πρέπει να υπεισέλθουν σε περίπλοκες οικονομικές αναλύσεις και να επιχειρημα-
τολογήσουν βάσει του νέου παραδείγματος, όπως θα έπραττε μια αρμόδια επιτροπή 
ή ένα διαιτητικό ή άλλο δικαστήριο. 

Β. Ιδιαιτερότητες του δικαίου αϋλων αγαθών και σχέση με το δίκαιο ανταγωνισμού 

Το δίκαιο περί διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα στους δικαι-
ούχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδίων, 
σημάτων και άλλων δικαιωμάτων που τυγχάνουν έννομης προστασίας. Ο κάτοχος ∆∆Ι 
δικαιούται βάσει του δικαίου περί διανοητικής ιδιοκτησίας να εμποδίζει τη μη εξουσι-
οδοτημένη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας του και να την εκμεταλλεύεται, μεταξύ 
άλλων, παραχωρώντας – εάν αυτός επιθυμεί – άδεια εκμετάλλευσης αυτής σε τρί-
τους. ∆εν υπάρχει τεκμήριο ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και οι συμφω-
νίες για άδειες εκμετάλλευσης καθαυτές προκαλούν προβλήματα ανταγωνισμού5 ή 
μονοπωλιακές καταστάσεις6.

∆εν πρέπει να παραγνωρισθεί βέβαια το γεγονός πως βραχυπρόθεσμα υπάρχει αντί-
θεση ανάμεσα στη στατική αποτελεσματικότητα (χαμηλές τιμές και διάχυση πληροφορι-
ών) και τη δυναμική αποτελεσματικότητα (καινοτομία)7. Οι περισσότερες ωστόσο συμ-
φωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό υποκα-
τάστασης (competition by substitution) και προκαλούν βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητας, η οποία είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό. Πράγματι, η παραχώρηση άδειας 
εκμετάλλευσης καθαυτή είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό, καθότι οδηγεί σε διάδο-
ση της τεχνολογίας και προωθεί την καινοτομία8. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν δεκτοί πε-
ριορισμοί του ανταγωνισμού μόνο στο μέτρο που επιτυγχάνεται η καινοτομία9.

5. ∆ΕΚ, Συλλ. 1968, 85 – Parke Davis, ∆ΕΚ Συλλ. 1971, 69 – Sirena.
6. Μεταξύ άλλων ∆ΕΚ, υποθ. 78/70 - Deutsche Grammophon / Metro-SB-Großmärkte, 

Anderman, EC Competition law and IP rights, 1998, σελ. 169 επ., 
7. Ullrich, 48 Antitrust Bulletin 4, 837, 845, Orstavik, IIC 2005, 83, 84.
8. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ 

σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, Επίσημη Εφημερίδα ΕΚ 2004/C, 101/02 (στο εξής: 
Oδηγίες ΚΑΚΜΤ) αρ. πλ. 9, Ritter, 2004 Legal Issues of Economic Integration 31 (3), 161, 
164, Anderman, EC Competition law and IP rights, 1998, σελ. 27.

9. Σημείο αναφοράς και μέτρησης της καινοτομίας αποτελεί η αξία των νέων προϊόντων 
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Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εξαιρού-
νται από την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, τα άρθρα 81 και 
82 ΕΚ έχουν εφαρμογή σε συμφωνίες βάσει των οποίων ο δικαιούχος χορηγεί σε άλ-
λη επιχείρηση άδεια εκμετάλλευσης των ∆∆Ι του. Επιπλέον και τα δύο σώματα δικαί-
ου έχουν τον ίδιο βασικό στόχο, δηλαδή την προώθηση της ευημερίας των καταναλω-
τών και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων10. Η καινοτομία αποτελεί ουσιώδες 
και δυναμικό στοιχείο μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς. Τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) προωθούν τον δυναμικό ανταγωνισμό εν-
θαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προ-
ϊόντων και διαδικασιών. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και ο ανταγωνισμός, καθότι ασκεί 
πίεση στις επιχειρήσεις να προβούν σε καινοτομίες. Συνεπώς, τόσο τα δικαιώμα-
τα διανοητικής ιδιοκτησίας, όσο και ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
προώθηση της καινοτομίας και την ανταγωνιστική της εκμετάλλευση11.

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) δεν περιλαμβάνει σαφή ρύθμιση για 
τα ∆∆Ι. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων για 
τη ρύθμιση των ∆∆Ι στην Κοινότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να παρακάμ-
ψει και να παραβιάσει άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, όπως την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών12 ή τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το ∆ΕΚ διέκρινε ανάμεσα στην 
ύπαρξη και την άσκηση (existence and exercise) των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας13. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δικαιώματος θεωρείται εκτός αρμοδιότητας του κοι-
νοτικού δικαίου σε αντίθεση με την άσκησή του14.

Η παραβίαση του κοινοτικού δικαίου υπάρχει μόνο όταν αυτή αφορά στο «συ-
γκεκριμένο αντικείμενο» του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας (“specific subject 

που απορρέουν από νέες εφευρέσεις και τοποθετούνται στην αγορά από την ανάπτυξη και 
εμπορευματοποίηση αυτών των νέων εφευρέσεων, πρβλ. Charles River Associates, Report 
on Multiparty Licensing, από 22.04.2003, σελ. 62.

10. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του αρθ. 81 παρ. 3 ΕΚ, ΕΕ 2004, C101/97, 
αρ. πλ. 13, Lind/Muysert, ECLR 2004, 181, 183.

11. Οδηγίες ΚΑΚΜΤ, αρ. πλ. 7.
12. Είναι σημαντικό να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως οι κανόνες για την ελεύθερη κυ-

κλοφορία αγαθών (αρθ. 29 ΕΚ) δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα που τίθενται στην κυκλοφορία 
προς πώληση εκτός της Κοινότητας ώσπου τα προϊόντα αυτά να επαναπωληθούν νόμιμα εντός 
της Κοινότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας εντός της Κοινό-
τητας μπορεί να ασκήσει νόμιμα τα ∆∆Ι, προκειμένου να αποκλείσει την εισαγωγή προϊόντων 
που παράγονται από δικαιοδόχους εκτός της Κοινότητας.

13. Βλ. Anderman, EC Competition law and IP rights, 1998, σελ. 11, Cristoph, 
Wettbewerbsbeschraenkungen in Lizenzvertraegen ueber gewerbliche Schutzrechte nach 
deutschem und europaeischem Recht, 1998, σελ. 78 επ.

14. ∆ΕΚ, υποθ. 78/70 - Deutsche Grammophon / Metro-SB-Großmärkte.
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matter”)15. Κάθε περιορισμός του αδειούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, ο 
οποίος εκτείνεται εκτός του «συγκεκριμένου αντικειμένου» του δικαιώματος διανοητι-
κής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να εξετάζεται από το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού16. Η 
θεωρία αυτή, η οποία ερείδεται στη «θεωρία του περιεχομένου» (Inhaltstheorie) του 
γερμανικού δικαίου και του «σκοπού του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» (scope 
of the IP right) του αμερικάνικου δικαίου, υποστηρίζει πως δεν απαγορεύονται από το 
δίκαιο του ανταγωνισμού όσοι περιορισμοί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
σε συμφωνίες παραχώρησης αδειών επ’ αυτών δεν υπερβαίνουν το περιεχόμενο του 
δικαιώματος ή το σκοπό του αντίστοιχα17. Σίγουρα βέβαια μια τέτοια διάκριση είναι δύ-
σκολα εφαρμόσιμη στην πράξη. Η αδόκιμη αυτή διάκριση επέτρεψε στο ∆ΕΚ να δια-
γράψει κάποια – πράγματι ασαφή18 – όρια στην αντι-ανταγωνιστική εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων αυτών. Έναν άλλο τέτοιο περιορισμό αποτελεί η ανάλωση των δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία πάντως στηρίζεται περισσότερο στο στόχο της σύ-
γκλισης της εσωτερικής αγοράς παρά σε λογικές του δικαίου ανταγωνισμού.

Η κρατούσα άποψη σήμερα είναι πως τόσο το δίκαιο ανταγωνισμού, προστατεύ-
οντας τον ανταγωνισμό, όσο και το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, επιβραβεύοντας 
την καινοτομία, δημιουργούν πρωτοβουλίες εισαγωγής νέων προϊόντων19. Σε τελική 

ανάλυση τα ∆∆Ι και οι πολιτικές ανταγωνισμού αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς απώ-
τατος στόχος και των δύο είναι η προώθηση της τεχνικής προόδου προς το συμφέ-
ρον των καταναλωτών (η λεγόμενη «θεωρία της συμπληρωματικότητας»)20. Σύμφω-
να με τη θεωρία αυτή της συμπληρωματικότητας η επέμβαση του δικαίου ανταγωνι-

15. Ομοίως, εκτενέστερα μεταξύ άλλων Schultze/Pautke/Wagener, Die Gruppen-
freistellungsverordnung fuer Technologietransfer-Vereinbarungen, Praxiskommentar, 2005, 
αρ. πλ. 293, Ηarlfinger, Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 240/96 fuer Technologietra
nsfervereinbarungen im Lichte der neueren Entwicklungen des europaeischen Kartellrechts, 
2003, σελ. 4 επ. Cristoph, Wettbewerbsbeschraenkungen in Lizenzvertraegen ueber 
gewerbliche Schutzrechte nach deutschem und europaeischem Recht, 1998, σελ. 83 επ., 
Καρύδης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, 2004, σελ. 182 επ. με εκεί 
παραπομπές σε νομολογία.

16. Heinemann, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, 2002, σελ. 303, 
Sack, WRP 1999, 592, 594 επ., Bellamy/Child, EC Law of Competition, 2006, σελ. 819.

17. Mαρίνος, ΕΕμπ∆ 1984, 385, 394, Lorenz, Die EG-kartellrechtliche Selbsteinschaetzung 
bezueglich Patentlizenzvereinbarungen, 2006, σελ. 149.

18. Πρβλ. Anderman, EC Competition law and IP rights, 1998, σελ. 14.
19. Anderman/Kallaugher, Technology Transfer and the new EU Competition rules, 

2006, αρ. πλ. 1.11.
20. Μεταξύ άλλων Drexl, GRUR Int. 2004, 716, 720, Kuss, Der Lizenzvertrag im 

Recht der USA, 2005, σελ. 419 επ., Peeperkorn, World Competition 2003, 26 (4), 527, 
528, Fuchs, Technologie-Transfer-Verordnung, σε: Ιmmenga/Mestmaecker, Kommentar 
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