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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 773/2004

frá 7. apríl 2004

um málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar skv. 81. og 82. gr. EB-sáttmálans

(Texti sem varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá
16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnisreglna sem
mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans (1), einkum
33. gr.,

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnis-
hömlur og yfirburðastöðu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð (EB) nr. 1/2003 er framkvæmdastjórninni
fengið vald til að setja reglur um tiltekna þætti
málsmeðferðar vegna beitingar 81. og 82. gr.
sáttmálans. Nauðsynlegt er að mæla fyrir um reglur
um að hefja málsmeðferð sem framkvæmdastjórnin
beitir og einnig um meðferð kvartana og skýrslna sem
teknar eru af viðkomandi málsaðilum.

2) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2003 ber innlendum
dómstólum skylda til að forðast að taka ákvarðanir
sem gætu farið í bága við fyrirhugaðar ákvarðanir
framkvæmdastjórnarinnar í sama máli. Samkvæmt
6. mgr. 11. gr. þeirrar reglugerðar er valdi
samkeppnisyfirvalda í aðildarríkjunum aflétt þegar
framkvæmdastjórnin hefur hafið málsmeðferð til
samþykktar ákvörðun skv. III. kafla reglugerðar (EB)
nr. 1/2003. Í þessu sambandi er nauðsynlegt að
dómstólar og samkeppnisyfirvöld aðildarríkjanna fái
vitneskju um það þegar framkvæmdastjórnin hefur
málsmeðferð. Þess vegna skal framkvæmdastjórnin
geta birt opinberlega ákvarðanir sínar um að hefja
málsmeðferð.

3) Áður en munnlegur málflutningur er fenginn frá
einstaklingum eða lögaðilum, sem samþykkja að veita
viðtal, skal framkvæmdastjórnin skýra þessum aðilum
frá því hvaða lagagrundvöllur liggur að baki viðtalinu
og að þeim sé í sjálfsvald sett hvort þeir veita það.
Einnig skal upplýsa þá sem viðtal er tekið við um
tilganginn með viðtalinu og hvort það sé skráð á
einhvern hátt. Til að tryggja að málflutningurinn sé
eins nákvæmur og hægt er má einnig gefa þeim sem
viðtal er tekið við kost á að leiðrétta skráðan
málflutning. Ef skipst er á upplýsingum, sem eru
fengnar með munnlegum málflutningi, skv. 12. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1/2003 skal einungis nota þær
upplýsingar sem sönnunargögn þegar beita skal
einstaklinga viðurlögum og skilyrðum þeirrar greinar
er fullnægt.

(1) Stjtíð. EB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð
(EB) nr. 411/2004 (Stjtíð. EB L 68, 6.3.2004, bls. 1).

4) Samkvæmt d-lið 1. mgr. 23. gr. í reglugerð (EB)
nr. 1/2003 er heimilt að sekta fyrirtæki og samtök
fyrirtækja fyrir að leiðrétta ekki, áður en frestur sem
framkvæmdastjórnin setur rennur út, rangt,
ófullnægjandi eða villandi svar sem starfsmaður
þeirra hefur gefið við spurningum meðan á
athuguninni stóð. Því er nauðsynlegt að viðkomandi
fyrirtæki fái skýrslu um allar skýringar sem eru gefnar
og að hafin sé málsmeðferð sem gerir fyrirtækinu
kleift að bæta hvers konar leiðréttingum, breytingum
eða viðbótum við skýringar starfsmannsins, sem
honum er ekki eða var ekki heimilt að veita
upplýsingar um fyrir hönd fyrirtækisins. Skýringar
starfsmanns skulu áfram vera til í málsskjölum
framkvæmdastjórnarinnar eins og þær voru skráðar
meðan á athuguninni stóð.

5) Kvartanir eru mikilvæg uppspretta upplýsinga þegar
komast þarf að því hvort samkeppnisreglur hafi verið
brotnar. Mikilvægt er að skilgreina skýra og skilvirka
málsmeðferð fyrir meðferð kvartana sem berast
framkvæmdastjórninni.

6) Til þess að kvörtun sé tekin til meðferðar, skv. 7. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1/2003, verða að vera í henni
upplýsingar um sérstaklega tilgreind atriði.

7) Til að aðstoða þá sem leggja fram kvörtun við að
koma nauðsynlegum staðreyndum til framkvæmda-
stjórnarinnar skal útbúa sérstakt eyðublað. Skilyrði
fyrir því að farið sé með kvörtun sem slíka, eins og
um getur í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003, er að
upplýsingarnar, sem eru tilgreindar á því eyðublaði,
hafi verið lagðar fram.

8) Gefa skal einstaklingum eða lögaðilum, sem hafa
ákveðið að bera fram kvörtun, kost á því að vera í
nánum tengslum við málsmeðferð framkvæmda-
stjórnarinnar með það fyrir augum að sannreyna hvort
um brot á reglum sé að ræða. Þeir skulu þó ekki hafa
aðgang að viðskiptaleyndarmálum eða öðrum
trúnaðarupplýsingum sem tilheyra öðrum aðilum sem
eiga hlut að málsmeðferðinni.

9) Gefa verður þeim sem bera fram kvörtun færi á að
skýra frá sjónarmiðum sínum ef framkvæmdastjórnin
telur að ekki sé nægileg ástæða til að taka kvörtunina
til meðferðar. Ef framkvæmdastjórnin vísar kvörtun
frá á þeim forsendum að samkeppnisyfirvald
aðildarríkis sé með eða hafi þegar haft málið til
meðferðar skal hún tilkynna þeim sem leggur fram
kvörtun hvaða yfirvald um sé að ræða.
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10) Til að virða rétt fyrirtækja til málsvarnar skal
framkvæmdastjórnin veita hlutaðeigandi málsaðilum
rétt til að flytja mál sitt áður en hún tekur ákvörðun.

11) Einnig skal setja ákvæði um skýrslugjöf annarra aðila
en þeirra sem leggja fram kvörtun, eins og um getur í
7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003, og sem eru ekki
málsaðilar sem andmælum hefur verið beint til, en
sem geta engu að síður sýnt fram á að þeir eigi nægi-
legra hagsmuna að gæta. Að jafnaði skal líta svo á að
neytendasamtök, sem óska eftir því að flytja mál sitt,
hafi nægilegra hagsmuna að gæta ef málsmeðferðin
varðar vörur eða þjónustu fyrir neytendur eða vörur
eða þjónustu sem er beinlínis hluti af slíkri vöru eða
þjónustu. Ef framkvæmdastjórnin telur að það komi
að gagni í málsmeðferðinni getur hún einnig boðið
öðrum aðilum að skýra skriflega frá sjónarmiðum
sínum og að vera viðstaddir munnlega skýrslugjöf
málsaðilanna sem andmælum hefur verið beint gegn.
Hún getur einnig boðið slíkum aðilum að skýra frá
sjónarmiðum sínum við þessa munnlegu skýrslugjöf
ef við á.

12) Til að auka árangur munnlegrar skýrslugjafar skal
skýrslugjafarfulltrúi hafa heimild til að leyfa viðkom-
andi málsaðilum, þeim sem leggja fram kvörtun,
öðrum aðilum sem eru boðaðir til skýrslugjafar,
þjónustudeild framkvæmdastjórnarinnar og yfirvöld-
um aðildarríkjanna að spyrja spurninga meðan á
skýrslugjöfinni stendur.

13) Þegar framkvæmdastjórnin veitir aðgang að máls-
skjölum skal hún tryggja vernd viðskiptaleyndarmála
og annarra trúnaðarupplýsinga. Undir „aðrar trúnaðar-
upplýsingar“ flokkast aðrar upplýsingar en viðskipta-
leyndarmál sem geta talist trúnaðarmál að svo miklu
leyti sem það myndi skaða fyrirtæki eða einstakling
verulega ef þær væru gefnar upp.
Framkvæmdastjórnin skal geta farið fram á það við
fyrirtæki eða samtök fyrirtækja, sem leggja eða hafa
lagt fram skjöl eða greinargerðir, að þau tilgreini hvað
af upplýsingunum séu trúnaðarupplýsingar.

14) Þegar viðskiptaleyndarmál eða aðrar trúnaðar-
upplýsingar eru nauðsynlegar til að færa sönnur á að
brot hafi verið framið skal framkvæmdastjórnin meta,
fyrir hvert og eitt skjal, hvort þörfin á að gefa upp
trúnaðarupplýsingar sé meiri en skaðinn sem það gæti
valdið.

15) Vegna réttaröryggis skal mæla fyrir um lágmarksfrest
fyrir framlagningu hvers konar gagna sem kveðið er á
um í þessari reglugerð.

16) Þessi reglugerð kemur í stað reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2842/98 frá
22. desember 1998 um skýrslugjöf málsaðila við
tiltekna málsmeðferð skv. 85. og 86. gr. EB-
sáttmálans (2), sem skal því felld úr gildi.

(2) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1998, bls. 18.

17) Með þessari reglugerð eru málsmeðferðarreglur í
flutningageiranum aðlagaðar almennu reglunum um
málsmeðferð í öllum geirum. Reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2843/98 frá 22.
desember 1998 um framsetningu, efni og önnur atriði
er varða umsóknir og tilkynningar sem kveðið er á um
í reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1017/68, (EBE) nr.
4056/86 og (EBE) nr. 3975/87 um beitingu
samkeppnisreglna á sviði flutninga (3) skal því felld úr
gildi.

18) Með reglugerð (EB) nr. 1/2003 er tilkynninga- og
heimildakerfið afnumið. Reglugerð ráðsins (EB)
nr. 3385/94 frá 21. desember 1994 um framsetningu,
efni og önnur atriði er varða umsóknir og tilkynningar
sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins nr. 17 (4) skal
því felld úr gildi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

GILDISSVIÐ.

1. gr.

Efni og gildissvið

Reglugerð þessi gildir um málsmeðferð framkvæmda-
stjórnarinnar að því er varðar beitingu 81. og 82. gr.
sáttmálans.

II. KAFLI

MÁLSMEÐFERÐ HAFIN

2. gr.

Málsmeðferð hafin

1. Framkvæmdastjórnin getur hvenær sem er ákveðið
að hefja málsmeðferð með það fyrir augum að samþykkja
ákvörðun samkvæmt III. kafla reglugerðar (EB) nr. 1/2003
en þó eigi síðar en þann dag sem hún gefur út
bráðabirgðamat skv. 1. mgr. 9. gr. þeirrar reglugerðar, eða
yfirlýsingu um andmæli, eða þann dag sem tilkynning skv.
4. mgr. 27. gr. þeirrar reglugerðar er birt, eftir því hvað af
þessu gerist fyrst.

2. Framkvæmdastjórnin getur tilkynnt opinberlega
um upphaf málsmeðferðar á hvern þann hátt sem hentar.
Áður en hún gerir það skal hún láta viðkomandi málsaðila
vita af því.

(3) Stjtíð. EB L 354, 30.12.1998, bls. 22.
(4) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1994, bls. 28.
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3. Framkvæmdastjórnin getur beitt valdi sínu til
rannsókna skv. V. kafla reglugerðar (EB) nr. 1/2003 áður en
hún hefur málsmeðferð.

4. Framkvæmdastjórnin getur vísað kvörtun frá skv.
7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003 án þess að hefja
málsmeðferð.

III. KAFLI

RANNSÓKNIR FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

3. gr.

Vald til skýrslutöku

1. Þegar framkvæmdastjórnin tekur viðtal við aðila
með samþykki hans, í samræmi við 19. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1/2003, skal hún, í upphafi viðtals, skýra frá því hvaða
lagagrundvöllur liggur að baki og frá tilganginum með
viðtalinu og minna á að honum sé í sjálfsvald sett hvort
hann veitir það. Hún skal einnig upplýsa aðilann, sem viðtal
er tekið við, um það ef hún hyggst skrá viðtalið.

2. Taka má viðtalið á hvaða hátt sem er, þ.m.t.
gegnum síma eða með rafrænum aðferðum.

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að skrá
málflutning einstaklinga, sem viðtal er tekið við, á hvaða
hátt sem er. Aðili, sem hefur samþykkt að tekið sé viðtal við
hann, skal fá aðgang að afriti af hvers konar skráningu
viðtalsins. Ef nauðsyn krefur skal framkvæmdastjórnin gefa
þeim sem viðtal er tekið við frest til að koma á framfæri
leiðréttingum á málflutningi sínum.

4. gr.

Munnlegar spurningar við athugun máls

1. Þegar embættismenn, eða aðrir fylgdarmenn þeirra
með umboð framkvæmdastjórnarinnar, biðja fulltrúa eða
starfsmenn fyrirtækis eða samtaka fyrirtækja um skýringar
skv. e-lið 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003 er
heimilt að skrá skýringarnar, sem eru gefnar, með hvaða
hætti sem er.

2. Að lokinni athuguninni skal veita viðkomandi
fyrirtæki eða samtökum fyrirtækja aðgang að afriti af hvers
konar skráningu, sem er gerð skv. 1. mgr.

3. Í tilvikum þegar starfsmaður fyrirtækis eða
samtaka fyrirtækja, sem hefur ekki eða hafði ekki heimild
fyrirtækisins eða samtakanna til að gefa skýringar fyrir
þeirra hönd, hefur verið beðinn um skýringar skal
framkvæmdastjórnin gefa fyrirtækinu eða samtökum
fyrirtækja frest til að koma til framkvæmdastjórnarinnar
hvers konar leiðréttingum, breytingum eða viðbótum við
skýringar sem slíkur starfsmaður lætur í té. Bæta skal
leiðréttingunum, breytingunum eða viðbótunum við
skýringarnar eins og þær eru skráðar skv. 1. mgr.

IV. KAFLI

MEÐFERÐ KVARTANA

5. gr.

Skilyrði fyrir því að kvartanir séu tækar

1. Einstaklingar og lögaðilar skulu sýna fram á að
þeir hafi lögmætra hagsmuna að gæta til að eiga rétt á að
leggja fram kvörtun að því er varðar 7. gr. reglugerðar (EB)
nr. 1/2003.

Í slíkum kvörtunum skulu koma fram þær upplýsingar sem
krafist er á eyðublaði C eins og fram kemur í viðaukanum.
Framkvæmdastjórnin getur veitt undanþágu frá þessari
skyldu að því er varðar hluta upplýsinganna, þ.m.t. skjöl
sem krafist er á eyðublaði C.

2. Senda skal framkvæmdastjórninni kvörtunina í
þríriti á pappír auk afrits á rafrænu formi ef unnt er. Sé
einhver hluti kvörtunarinnar háður trúnaðarkvöðum skal sá
sem leggur fram kvörtun einnig leggja fram sérútgáfu af
kvörtuninni, sem inniheldur engin trúnaðarmál.

3. Kvartanir skulu lagðar fram á opinberu tungumáli
Bandalagsins.

6. gr.

Þátttaka kvartenda í málsmeðferð

1. Ef framkvæmdastjórnin gefur út yfirlýsingu um
andmæli varðandi mál sem hún hefur fengið kvörtun um
skal hún afhenda þeim sem leggur fram kvörtunina afrit af
þeirri útgáfu andmælanna sem ekki inniheldur
trúnaðarupplýsingar og gefa þeim sem leggur fram kvörtun
frest til að skýra skriflega frá sjónarmiðum sínum.

2. Framkvæmdastjórnin getur, eftir því sem við á,
veitt þeim sem leggja fram kvörtun tækifæri til að skýra frá
sjónarmiðum sínum í munnlegri skýrslugjöf málsaðilanna
sem yfirlýsing um andmæli hefur verið borin fram gegn ef
þeir óska eftir því í skriflegum athugasemdum sínum.

7. gr.

Kvörtunum vísað frá

1. Ef framkvæmdastjórnin lítur svo á, á grundvelli
þeirra upplýsinga sem hún hefur, að ekki séu nægilegar
ástæður fyrir því að bregðast við kvörtun skal hún upplýsa
þann sem leggur fram kvörtun um ástæður þess og gefa
honum frest til að skýra skriflega frá sjónarmiðum sínum.
Framkvæmdastjórninni er ekki skylt að taka tillit til
skriflegra athugasemda sem berast eftir að fresturinn er
útrunninn.

2. Ef sá sem leggur fram kvörtun skýrir frá
sjónarmiðum sínum áður en fresturinn, sem
framkvæmdastjórnin gefur, rennur út og skriflegar
athugasemdir hans leiða ekki til þess að kvörtunin sé metin
á annan hátt skal framkvæmdastjórnin vísa kvörtuninni frá
með ákvörðun.

3. Ef sá sem leggur fram kvörtun skýrir ekki frá
sjónarmiðum sínum áður en fresturinn, sem
framkvæmdastjórnin veitir, rennur út telst kvörtunin hafa
verið dregin til baka.
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8. gr.

Aðgangur að upplýsingum

1. Ef framkvæmdastjórnin hefur upplýst þann sem
leggur fram kvörtun um að hún hyggist vísa henni frá skv.
1. mgr. 7. gr. getur sá sem leggur fram kvörtunina farið
fram á að fá aðgang að skjölunum sem liggja til grundvallar
bráðabirgðamati framkvæmdastjórnarinnar. Sá sem leggur
fram kvörtunina skal þó ekki fá aðgang að viðskipta-
leyndarmálum eða öðrum trúnaðarupplýsingum sem
tilheyra öðrum málsaðilum sem eiga hlut að máls-
meðferðinni.

2. Sá sem leggur fram kvörtun má einungis nota þau
skjöl, sem hann hefur haft aðgang að í tengslum við
málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar skv. 81. og 82. gr.
sáttmálans, þegar um er að ræða dóms- eða stjórnsýslumál
vegna beitingar þessara ákvæða sáttmálans.

9. gr.

Frávísun kvartana skv. 13. gr.  reglugerðar (EB)
nr. 1/2003

Vísi framkvæmdastjórnin kvörtun frá skv. 13. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1/2003 skal hún þegar í stað upplýsa
þann sem leggur fram kvörtunina um það hvaða innlenda
samkeppnisyfirvald fjalli um málið eða hafi þegar fjallað
um það.

V. KAFLI

RÉTTUR TIL AÐ FLYTJA MÁL SITT

10. gr.

Yfirlýsing um andmæli og svar

1. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna viðkomandi
málsaðilum skriflega um andmæli sem borin eru fram gegn
þeim. Tilkynna skal hverjum og einum málsaðila um slíka
yfirlýsingu um andmæli.

2. Þegar framkvæmdastjórnin tilkynnir málsaðilum
um andmæli sín skal hún gefa þeim frest til að koma
sjónarmiðum sínum skriflega á framfæri við framkvæmda-
stjórnina. Framkvæmdastjórninni er ekki skylt að taka tillit
til skriflegra athugasemda sem berast eftir að fresturinn er
útrunninn.

3. Málsaðilar geta, í skriflegum athugasemdum
sínum, sett fram allar staðreyndir, sem þeir vita um, sem
skipta máli fyrir vörn þeirra gagnvart andmælum fram-
kvæmdastjórnarinnar. Þeir skulu láta fylgja öll skjöl sem
málið varðar til sönnunar staðreyndum sem þar eru settar
fram. Þeir skulu leggja fram frumrit á pappír auk afrits á
rafrænu formi eða, ef ekki er lagt fram rafrænt eintak, 28
pappírsafrit af gögnunum sem þeir leggja fram og skjölum
sem fylgja þeim. Þeim er heimilt að leggja það til að
framkvæmdastjórnin taki skýrslur af einstaklingum sem
geta staðfest þær staðreyndir sem koma fram í gögnunum
sem þeir leggja fram.

11. gr.

Réttur til að flytja mál sitt

1. Framkvæmdastjórnin skal veita málsaðilum, sem
hún hefur beint andmælum til, möguleika á að flytja mál sitt
áður en hún hefur samráð við ráðgjafarnefndina sem um
getur í 1. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003.

2. Í ákvörðunum sínum skal framkvæmdastjórnin
einungis fjalla um andmæli sem málsaðilar, sem um getur í
1. mgr., hafa fengið að tjá sig um.

12. gr.

Réttur til munnlegrar skýrslugjafar

Framkvæmdastjórnin skal gefa málsaðilum, sem hún hefur
beint andmælum til, færi á að rökstyðja mál sitt í munnlegri
skýrslugjöf ef þeir óska eftir því í skriflegum gögnum sem
þeir leggja fram.

13. gr.

Skýrslugjöf annarra aðila

1. Ef einstaklingar eða lögaðilar, aðrir en þeir sem
um getur í 5. og 11 gr., óska eftir því að flytja mál sitt, og
geta sýnt fram á að þeir eigi nægilegra hagsmuna að gæta,
skal framkvæmdastjórnin tilkynna þeim skriflega um eðli
og inntak málsmeðferðarinnar og veita þeim frest til að
skýra skriflega frá sjónarmiðum sínum.

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt, eftir því sem
við á, að bjóða aðilum, sem um getur í 1. mgr., að rökstyðja
mál sitt frekar við munnlega skýrslugjöf  málsaðilans sem
andmælum var beint til, ef aðilarnir, sem um getur í 1. mgr.,
óska eftir því í skriflegum athugasemdum sínum.

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að bjóða hvaða
öðrum aðila sem er að skýra skriflega frá sjónarmiðum
sínum og vera viðstaddur munnlega skýrslugjöf
málsaðilanna sem andmælum hefur verið beint til.
Framkvæmdastjórnin getur einnig boðið slíkum aðila að
skýra frá sjónarmiðum sínum við þessa munnlegu
skýrslugjöf.

14. gr.

Framkvæmd munnlegrar skýrslugjafar

1. Skýrslugjafarfulltrúi skal stjórna skýrslugjöf og
skal hann vera fullkomlega hlutlaus.

2. Framkvæmdastjórnin skal boða þá einstaklinga,
sem eiga að gefa skýrslu, til munnlegrar skýrslugjafar á
þeim degi sem hún ákveður.

3. Framkvæmdastjórnin skal boða samkeppnis-
yfirvöld aðildarríkjanna til þátttöku í munnlegu
skýrslutökunni. Hún getur einnig boðað embættismenn og
opinbera starfsmenn annarra yfirvalda í aðildarríkjunum.
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4. Aðilar, sem eru boðaðir, skulu annaðhvort gefa
skýrslu sjálfir eða kjósa sér löglega fulltrúa til að koma fram
fyrir sína hönd eða fulltrúa sem reglur þeirra heimila, eftir
því sem við á. Fyrirtækjum og samtökum fyrirtækja er
einnig heimilt að veita föstum starfsmanni sínum umboð til
að koma fram fyrir sína hönd.

5. Þeim sem gefa framkvæmdastjórninni skýrslu er
heimilt að leita aðstoðar lögfræðinga eða annarra hæfra
aðila sem skýrslugjafarfulltrúi samþykkir.

6. Munnleg skýrslugjöf skal ekki vera opinber.
Einstaklingar skulu gefa skýrslu hver fyrir sig eða í
viðurvist annarra sem hafa verið boðaðir, og tekið skal tillit
til lögmætra hagsmuna fyrirtækja sem vilja varðveita
viðskiptaleyndarmál sín og aðrar trúnaðarupplýsingar.

7. Skýrslugjafarfulltrúi getur leyft málsaðilum, sem
andmælum hefur verið beint til, þeim sem leggja fram
kvörtun, öðrum aðilum, sem eru boðaðir til
skýrslugjafarinnar, þjónustudeild framkvæmdastjórnarinnar
og yfirvöldum aðildarríkjanna að spyrja spurninga meðan á
skýrslugjöfinni stendur.

8. Skrá skal málflutning allra sem gefa skýrslu. Þeir
sem gefa skýrslu skulu fá aðgang að skráðum málflutningi
ef þeir óska eftir því. Taka skal tillit til lögmætra hagsmuna
málsaðila sem vilja varðveita viðskiptaleyndarmál sín og
aðrar trúnaðarupplýsingar.

VI. KAFLI

AÐGANGUR AÐ MÁLSSKJÖLUM OG MEÐFERÐ
TRÚNAÐARUPPLÝSINGA

15. gr.

Aðgangur að málsskjölum og notkun skjala

1. Framkvæmdastjórnin skal veita þeim málsaðilum,
sem hún hefur beint andmælum til, aðgang að málsskjölum,
ef um það er beðið. Veita skal aðgang eftir að tilkynnt hefur
verið um andmæli.

2. Réttur til aðgangs að málsskjölum nær ekki til
viðskiptaleyndarmála, annarra trúnaðarupplýsinga og
innanhússkjala framkvæmdastjórnarinnar eða til
samkeppnisyfirvalda í aðildarríkjunum. Réttur til aðgangs
að málsskjölum nær heldur ekki til bréfaskipta á milli fram-
kvæmdastjórnarinnar og samkeppnisyfirvalda í
aðildarríkjunum eða milli samkeppnisyfirvalda innbyrðis ef
slík bréfaskipti er að finna í málsskjölum
framkvæmdastjórnarinnar.

3. Ekkert í þessari reglugerð kemur í veg fyrir að
framkvæmdastjórnin afhendi og noti nauðsynlegar
upplýsingar til að sanna brot á ákvæðum 81. og 82. gr.
sáttmálans.

4. Skjöl, sem hafa fengist með aðgangi að
málsskjölum samkvæmt þessari grein, skal einungis nota í
dóms- eða stjórnsýslumálum vegna beitingar 81. og 82. gr.
sáttmálans.

16. gr.

Greining og varðveisla trúnaðarupplýsinga

1. Framkvæmdastjórnin skal ekki afhenda eða veita
aðgang að upplýsingum, þ.m.t. skjöl, þar sem fram koma
viðskiptaleyndarmál eða aðrar upplýsingar um aðila.

2. Aðili, sem skýrir frá sjónarmiðum sínum skv. 6.
gr. (1. mgr.), 7. gr. (1. mgr. ), 10. gr. (2. mgr.) og 13. gr. (1.
og 3. mgr.), eða afhendir framkvæmdastjórninni frekari
upplýsingar á meðan á þessari sömu málsmeðferð stendur,
skal tilgreina á skýran hátt og rökstyðja hvaða gögn hann
telur vera trúnaðarmál og afhenda sérútgáfu af gögnum þar
sem trúnaðarmálum er sleppt innan frests sem
framkvæmdastjórnin veitir honum til að skýra frá
sjónarmiðum sínum.

3. Með fyrirvara um 2. mgr. þessarar greinar getur
framkvæmdastjórnin krafist þess að fyrirtæki og samtök
fyrirtækja, sem leggja fram skjöl eða greinargerðir
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1/2003, tilgreini hvaða skjöl
eða hlutar skjala þau telja að innihaldi viðskiptaleyndarmál
eða aðrar trúnaðarupplýsingar sem tilheyra þeim og
gagnvart hvaða fyrirtækjum slík skjöl skuli vera
trúnaðarmál. Framkvæmdastjórnin getur einnig krafist þess
að fyrirtæki eða samtök fyrirtækja tilgreini hvern þann hluta
andmæla, samantektar um mál, sem er gerð skv. 4. mgr.
27. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003 eða ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar, sem inniheldur viðskipta-
leyndarmál að þeirra dómi.

Framkvæmdastjórnin getur gefið fyrirtækjum og samtökum
fyrirtækja frest til að:

a) rökstyðja kröfu sína um upplýsingaleynd að því er
varðar hvert einstakt skjal eða hluta af skjali, skýrslu
eða hluta úr skýrslu,

b) láta framkvæmdastjórninni í té sérútgáfu af skjölum eða
skýrslum þar sem trúnaðarmálum er sleppt,

c) leggja fram nákvæma lýsingu á hverju einstöku atriði í
upplýsingum sem er sleppt.

4. Ef fyrirtæki eða samtök fyrirtækja láta undir höfuð
leggjast að fara að ákvæðum 2. og 3. mgr. getur
framkvæmdastjórnin gengið út frá því að engar
trúnaðarupplýsingar séu í viðkomandi skjölum eða
skýrslum.

VII. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI

17. gr.

Frestur

1. Þegar framkvæmdastjórnin veitir frest, eins og
kveðið er á um í 3. gr. (3. mgr.), 4. gr. (3. mgr.), 6. gr.
(1. mgr.), 7. gr. (1. mgr.), 10. gr. (2. mgr.) og 16. gr.
(3. mgr.), skal hún bæði taka tillit til nauðsynlegs
undirbúningstíma fyrir framlagningu gagna og til þess
hversu brýnt málið er.
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2. Frestur, sem um getur í 6. gr. (1. mgr.), 7. gr.
(1. mgr.) og 10. gr. (2. mgr.), skal vera a.m.k. fjórar vikur.
Sé um að ræða málsmeðferð, sem er hafin í því skyni að
samþykkja bráðabirgðaráðstafanir skv. 8. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1/2003, má þó stytta frestinn í eina viku.

3. Frestur, sem um getur í 3. gr. (3. mgr.), 4. gr.
(3. mgr.) og 16. gr. (3. mgr.), skal vera a.m.k. tvær vikur.

4. Lengja má frest eftir því sem við á og þegar
rökstudd beiðni berst um það áður en upphaflegi fresturinn
rennur út.

18. gr.

Niðurfelling

Reglugerðir (EB) nr. 2842/98, (EB) nr. 2843/98 og (EB)
nr. 3385/94 eru felldar úr gildi.

Litið skal á tilvísanir í niðurfelldar reglugerðir sem tilvísanir
í þessa reglugerð.

19. gr.

Bráðabirgðaákvæði 

Ráðstafanir tengdar málsmeðferð, sem eru gerðar
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 2842/98 og (EB) nr. 2843/98,
gilda áfram að því er varðar beitingu þessarar reglugerðar.

20. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. maí 2004.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. apríl 2004.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Mario MONTI

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

EYÐUBLAÐ C

KVÖRTUN SKV. 7. GR. REGLUGERÐAR (EB) NR. 1/2003

I.  Upplýsingar um þann sem ber fram kvörtun og fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem kvörtunin varðar

1. Veita skal allar upplýsingar um þann einstakling eða lögaðila sem ber fram kvörtunina. Ef fyrirtæki leggur
fram kvörtun skal tilgreina fyrirtækjasamstæðuna sem það tilheyrir og gefa nákvæmt yfirlit yfir eðli og
umfang starfseminnar. Gefið upp tengilið (ásamt símanúmeri, póstfangi og netfangi) þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2. Tilgreinið fyrirtæki eða samtök fyrirtækja þar sem kvartað er yfir starfseminni, þ.m.t. ef við á, allar tiltækar
upplýsingar um fyrirtækjasamstæðuna sem fyrirtækið eða fyrirtækin, sem kvörtunin beinist að, tilheyrir og
eðli og umfang starfsemi þeirra. Tilgreinið stöðu kvartanda gagnvart fyrirtækinu/fyrirtækjunum eða samtökum
fyrirtækja sem kvartað er yfir (t.d. viðskiptavinur eða samkeppnisaðili).

II.  Ítarlegar upplýsingar um meint brot og sönnunargögn

3. Greinið nákvæmlega frá staðreyndum sem talið er að bendi til þess að um brot sé að ræða á ákvæðum 81. eða
82. gr. sáttmálans og/eða 53. eða 54. gr. EES-samningsins. Tilgreinið einkum hvers eðlis varan er (vara eða
þjónusta) sem hið meinta brot hefur áhrif á og útskýrið, ef þörf krefur, viðskiptatengsl varðandi þessar vörur.
Gefið upp í einstökum atriðum allar fyrirliggjandi upplýsingar um samninga eða starfsvenjur fyrirtækis eða
samtaka fyrirtækja sem þessi kvörtun varðar. Tilgreina skal, að svo miklu leyti sem unnt er, hlutfallslega
markaðsstöðu fyrirtækjanna sem kvörtunin varðar.

4. Leggið fram öll skjöl í yðar vörslu sem varða eða tengjast beint þeim staðreyndum sem settar eru fram í
kvörtuninni (t.d. texta samninga, fundargerðir samningaviðræðna eða funda, viðskiptaskilmála, viðskiptaskjöl,
umburðarbréf, bréfaskipti, minnisatriði frá símtölum...). Tilgreinið nöfn og heimilisföng aðila sem geta vottað
þær staðreyndir sem eru settar fram í kvörtuninni, einkum þeirra sem hið meinta brot hefur áhrif á. Leggið
fram tölulegar upplýsingar eða önnur gögn í yðar vörslu sem tengjast staðreyndunum sem eru settar fram,
einkum þar sem þau sýna þróun á markaði (t.d. upplýsingar varðandi verð og verðþróun, aðgangshindranir á
markaði fyrir nýja birgja o.s.frv.).

5. Setjið fram sjónarmið yðar varðandi landfræðilegt umfang meints brots og útskýrið, þar sem það er ekki
augljóst, að hve miklu leyti sú háttsemi, sem kvartað er yfir, kann að hafa áhrif á viðskipti á milli aðildarríkja
eða á milli Bandalagsins og eins eða fleiri EFTA-ríkja sem eru aðilar að EES-samningum.

III.  Niðurstöður fengnar frá framkvæmdastjórninni og lögmætir hagsmunir

6. Útskýrið hvaða niðurstöðu eða aðgerðum óskað er eftir að málsmeðferð framkvæmdastjórnarinnar skili.

7. Rökstyðjið lögmæta hagsmuni yðar sem kvartanda, skv. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003.  Gerið einkum
grein fyrir því hvernig háttsemin, sem kvartað er yfir, hefur áhrif á yður og útskýrið hvernig íhlutun
framkvæmdastjórnarinnar gæti, að yðar mati, bætt úr meintum kvörtunarmálum.

IV. Málsmeðferð fyrir innlendum samkeppnisyfirvöldum eða innlendum dómstólum

8. Veitið allar upplýsingar um það hvort þér hafið leitað til einhvers annars samkeppnisyfirvalds varðandi sama
eða nátengt málefni og/eða hvort mál hafi verið höfðað fyrir innlendum dómstóli. Ef sú er raunin skal veita
allar upplýsingar um stjórnsýslu- eða dómsmálayfirvaldið sem leitað var til og um það hvaða gögn hafi verið
lögð fyrir slíkt yfirvald.

Yfirlýsing þess efnis að upplýsingarnar, sem koma fram á þessu eyðublaði og í viðaukum við það, séu veittar í
góðri trú.

Dagsetning og undirskrift
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