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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1995 är Sverige medlem i EU,
1
 tillsammans med 27 andra stater. Medlemsstaterna har 

genom inträdet lämnat över en del av sin juridiska och politiska bestämmanderätt till 

unionen.
2
  

En av EU:s viktigaste uppgifter är att verka för fri konkurrens mellan medlemsstaterna i 

unionen.
3
 Den EU-rättsliga konkurrensrätten är därför av stor betydelse inom unionen, och 

EU har fått exklusiv kompetens att lagstifta på området.
4
 Det är, enligt 

konkurrensbestämmelsen i artikel 101(1)  Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF), förbjudet att dela upp marknaden inom unionen, eftersom sådana begränsningar 

skulle försvåra målet att skapa en gemensam inre marknad.
5
 

I det här arbetet behandlas licensavtals förenlighet med artikel 101(1) FEUF, i de fall avtalet 

innehåller territoriella begränsningar. Genom licensavtal upplåts immaterialrättsliga 

produktions- eller försäljningsrättigheter eller båda delar för varor och tjänster från en 

licensgivare till en licenstagare. Licensavtal kan omfatta vitt skilda avtalsprodukter, till 

exempel att licenstagaren tillåts marknadsföra varor under licensgivarens varumärke eller 

producera produkter genom att använda licensgivarens patenterade teknik för framställning av 

produkterna.
6
  

Licensavtal kan innehålla territoriella begränsningar, vilka ger licenstagaren ett visst eller 

totalt skydd mot konkurrens från licensgivaren och andra licenstagare på ett bestämt 

geografiskt område.
7
 Det är sådana licensavtal, förenade med territoriell exklusivitet, och dess 

förenlighet med konkurrensbegränsningsförbudet i artikel 101(1) FEUF som behandlas i det 

här arbetet. Problemområdet skapar ytterst motsättningar mellan EU:s konkurrensrätt och 

regler om immaterialrätt. Historiskt sett har synen varit att immaterialrätten försöker motverka 

de värden som konkurrensrätten verkar för, genom att skydd ges till en ensam 

rättighetsinnehavare på bekostnad av fri cirkulation av produkterna i fråga.
8
 Idag är dock den 

                                                 
1
 1 kap. 10 § RF. 

2
 Se artikel 2 FEUF om EU:s befogenheter. 

3
 Artikel 3(3) EUF samt artikel 120 FEUF. 

4
 Artikel 3(1)b FEUF. 

5
 Artikel 119(1) FEUF. 

6
 Lars Gorton, Rättsliga ramar för internationella affärer (Norstedts Juridik 2005), s. 27. 

7
 Carl Martin Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten (Iustus förlag 2007), s. 167 ff. 

8
 Guy Tritton, Intellectual property in Europe (Sweet & Maxwell 1996), s. 376. 
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allmänna synen på området att dessa rättsområden har samma mål, att verka för 

konsumentskyddet, men att de försöker uppnå målet på olika sätt.
9
 Svårigheten ligger i att 

balansera de två områdenas intressen. EU:s regler om konkurrens värnar om 

konsumentskyddet genom att upprätthålla idén om en inre marknad, där varor och tjänster kan 

röra sig fritt över medlemsstaternas gränser.
10

 Reglerna om immaterialrätt å sin sida ger 

incitament till innovation, utveckling av ny teknik och andra former av skapande genom att 

rättighetsinnehavaren ges en exklusiv rätt att förfoga över sin produkt. Licensiering möjliggör 

även större spridning av produkterna.
11

 Varumärkesrätten fungerar dessutom som en garanti 

för varans kvalitet och ursprung, vilket måste värdesättas när det talas i termer som 

konsumentskydd.
12

 

Trots att exklusiva territoriellt begränsade licensavtal alltså kan strida mot EU:s 

konkurrensregler är de ofta en nödvändighet för att licensavtalet över huvud taget ska ingås 

mellan parterna. Det ger licenstagare incitament till att investera i produktion och/eller 

distribution av andras produkter, eftersom chanserna ökar till en bra avkastning på de 

investeringar som görs om produkterna inte produceras eller tillhandahålls av andra på samma 

geografiska område. Att licenstagaren vågar investera gynnar även licensgivaren, som kan få 

högre ersättning, i form av till exempel royalties, för upplåtelsen om affären går bra.
13

  

Att förhållandet mellan immaterialrätt och konkurrensrätt är komplicerat bör därmed stå klart. 

Det kompliceras ytterligare av att förbudet i artikel 101(1) FEUF mot konkurrensbegränsande 

avtal kan åsidosättas i vissa fall, genom tolkning av fördragstexten i praxis, genom 

möjligheterna till att bevilja sådana avtal individuella undantag eller genom att en hel grupp 

av sådana avtal undantas från förbudet med stöd av en gruppundantagsförordning, vilket 

kommer att behandlas nedan.  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att utreda förenligheten mellan licensavtal och förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i artikel 101(1) FEUF, för licensavtal som innehåller territoriella 

begränsningar.  

                                                 
9
 Alison Jones, Brenda Sufrin, EU Competition Law (Oxford University Press 2011), s. 711. 

10
 Artikel 120 FEUF.  

11
 Guy Tritton, Intellectual property in Europe, s. 375.  

12
 Mål C-487/07, L’Oréal, p. 58. 

13
 Gorton, Rättsliga ramar för internationella affärer, s. 134 och 136. 



   8 

 

Någon avgränsning av vilka immateriella rättigheter som behandlas i arbetet har inte gjorts. 

Dessa rättigheter ska nämligen behandlas lika i konkurrenshänseende oavsett vilken del av 

immaterialrätten som aktualiseras.
14

 

1.3 Metod och material 

För att bestämma vilken metod och vilket material som ska användas i ett juridiskt arbete 

krävs att man definierar vad rätten är, vilket har ett nära samband med hur den skapas. Jag 

utgår ifrån att rätten är en social konstruktion, att den skapas av människor. Utgångspunkten i 

arbetet är alltså befintliga regler. För att metoden ska vara meningsfull krävs vidare att man 

kan definiera begreppet befintliga regler. När problemområdet i arbetet behandlas används 

främst EU-rätt, vilket gör att reglerna huvudsakligen består av EU-rättens källor. Vilka dessa 

är kommer att redogöras för nedan. Direkta regler om licensavtal saknas inom unionen, varför 

de befintliga reglerna relevanta för arbetet även innefattar oskriven rätt, såsom allmänna 

avtalsrättsliga principer.
15

    

1.3.1 Regleringen av immaterialrätt och konkurrensrätt inom unionen  

Immaterialrätt regleras på nationell nivå i medlemsstaterna, även om viss harmoninsering av 

de nationella regleringarna har skett.
16

 Artikel 345 FEUF föreskriver att EU:s fördrag inte ska 

ingripa i medlemsstaternas egendomsordningar, vilket inbegriper immaterialrätt. Det har lett 

till att man i praxis skiljer på själva existensen av en sådan rättighet, vilket hör till den 

nationella egendomsordningen, och utövandet av rättigheten, vilket kan träffas av 

konkurrensbegränsningsförbudet i artikel 101(1) FEUF.
17

 

Licensiering av immaterialrätt vilar på allmänna avtalsrättsliga principer, varför det inte är 

nödvändigt att redogöra för de olika nationella reglerna för immaterialrätt när licensavtalens 

förenlighet med konkurrensrätten utreds. För att introducera läsaren på området beskrivs dock 

immaterialrättens innehåll på ett översiktligt plan i avsnitt 2.1 nedan. Fokus ligger på 

allmängiltiga principer och harmonisering inom EU i den delen.  

                                                 
14

 Lars Pehrson, EG och immaterialrätten – gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt (Jure 1985) 

s. 130 och mål 258/78, Nungesser, p. 35 och 43.   
15

 Inspiration hämtad från Marie Sandström, The Concept of Legal Dogmatics Revisited. I: Epistemology and 

Ontology: IVR-Symposium Lund 2003, s. 133-140. 
16

 Se avsnitt 2.1 nedan. 
17

 Mål 238/87, Volvo, p. 8-9.  
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Till skillnad från immaterialrättsområdet faller konkurrensrätten inom EU:s exklusiva 

kompetens i den mån det är nödvändigt för den inre marknadens funktion.
18

 För att EU-rätten 

över huvud taget ska aktualiseras krävs dock att handeln mellan medlemsstater påverkas, 

vilket fungerar som ett behörighetskriterium.
19

 Om handeln mellan medlemsstater påverkas 

har i princip all bestämmanderätt överlämnats från de nationella rättsordningarna till 

unionen.
20

 De rättskällor som används rörande konkurrensrätt i arbetet återfinns därför på 

unionsnivå.  

Av betydelse i sammanhanget är nationella domstolars och konkurrensmyndigheters 

skyldighet att, i de fall nationell rätt tillämpas på ett avtal som kan falla inom 

tillämpningsområdet i artikel 101(1) FEUF och påverkar samhandeln, även tillämpa EU:s 

konkurrensregler.
21

 På så vis uppstår i praktiken en parallell tillämpning av de båda 

konkurrensrättssystemen. 

I och med att problemområdet aktualiserar rätt på två nivåer, nationell rätt och EU-rätt, blir 

normhierarkin mellan dessa två nivåer av betydelse vid valet av metod och material. Först 

kommer dock normhierarkin mellan EU:s rättskällor att utredas. 

1.3.2 Normhierarkin inom EU 

Högst upp i hierarkin bland de rättskällor som är gällande inom EU finns primärrätten som 

utgörs av de grundläggande fördragen, vilka är bindande för medlemsstaterna.
22

 Förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal regleras i artikel 101(1) FEUF. I samma artikel ges avtal som 

utgör en förbjuden konkurrensbegränsning möjlighet att undantas från förbudet genom 

regleringen i artikel 101(3) FEUF. Denna fördragsbestämmelse ligger till grund för hela 

arbetet. 

Primärrätten sätter ramarna för EU:s sekundärrätt som främst utgörs av förordningar och 

direktiv, som är bindande för medlemsstaterna, samt beslut, vilka är bindande för 

medlemsstaterna eller enbart vissa enskilda subjekt inom staten om beslutet är riktat till en 

specifik part. Rättsakterna är bindande för medlemsstaterna.
23

 Sekundärrätten är av betydelse i 

två hänseenden i det här arbetet: dels genom att viss harmonisering skett på immaterialrättens 

                                                 
18

 Artikel 3(1)b FEUF. 
19

 Se avsnitt 3.1 nedan där samhandelskriteriet behandlas mer utförligt. 
20

 Ulf Bernitz, Anders Kjellgren, Europarättens grunder (Norstedts Juridik 2010), s. 26. 
21

 Artikel 3(1) rådets förordning (EG) nr. 1/2003. 
22

 Artikel 288(2) FEUF samt Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 28.  
23

 Artikel 288 FEUF samt Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod (Norstedts Juridik 2011), s. 41 f.  
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område genom förordningar och direktiv, dels på grund av att de gruppundantagsförordningar 

som kan undanta konkurrensbegränsande avtal från förbudet i fördraget hör hit. Med 

harmonisering avses att EU skapar en tillnärmning av medlemsstaternas respektive 

rättssystem, främst genom förordningar och direktiv, för att skapa förutsättningar för en 

gemensam inre marknad.
24

  

Fördragstexten tolkas i sin tur av EU-domstolen genom i princip bindande rättspraxis. 

Nationella domstolar kan, och är i vissa fall skyldiga, enligt artikel 267 FEUF inhämta EU-

domstolens förhandsavgörande när ett mål rör tolkning av EU-rätt. Dessa avgöranden ges 

större prejudicerande verkan och högre status än vad till exempel svenska domstolars 

avgöranden har, och är den rättskälla som fått störst utrymme i det här arbetet.
25

 En 

bidragande faktor kan vara att förarbeten till rättsakter inte används på samma sätt inom 

unionen som inom svensk nationell rätt för att tolka lagstiftarens avsikt med regleringen. Då 

mindre betydelse ges till sådana förberedande dokument faller större ansvar på domstolarna 

att tolka rätten. På de områden där praxis från EU-domstolen saknas används underrättspraxis 

från Tribunalen.
26

 

Största delen av den rättspraxis som behandlar licensavtals förenlighet med konkurrensrätten 

är relativt gammal. Även om immaterialrätten och konkurrensrätten är områden i ständig 

förändring har problematiken som utreds i det här arbetet funnits under lång tid. De rättsfall 

som behandlas belyser därför principer och synsätt från EU-domstolen och Tribunalen som är 

alltjämt gällande och av betydelse när området behandlas, och som inte åsidosatts av nyare 

praxis. Urvalet av rättspraxis har inte gjorts med ambitionen att vara uttömmande, utan syftet 

har varit att lyfta fram gällande principer och synsätt för att skapa förutsättningar att utreda 

gällande rätt på området.  

Praxis från EU-domstolen och Tribunalen är på det aktuella problemområdet mer sparsam än 

på många andra områden, trots rättskällans stora betydelse.
27

 Doktrin som behandlar 

problemområdet finns det däremot gott om. Eftersom arbetet inte fokuserar på nationell 

reglering av immaterialrätt på detaljnivå, utan det är själva licensieringen av rättigheten som 

är relevant, utvidgas materialet avsevärt då rätten som är av intresse inte är hänförlig till en 

specifik medlemsstat. Svårigheten har därför inte legat i att finna användbar doktrin, utan i att 

                                                 
24

 Artikel 114(1) FEUF samt Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 377 f.  
25

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 183.  
26

 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 56. 
27

 Pehrson, EG och immaterialrätten, s. 113. 
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sortera och värdera materialet. Det är främst engelskspråkig doktrin som använts i arbetet, 

eftersom det varit lättare att få tag i och överlag varit mer uppdaterad på området än svensk 

doktrin. Den litteratur som använts i de specialkurser i kommersiell rätt på avancerad juridisk 

nivå jag läst under juristprogrammet, och som är av intresse i sammanhanget, har använts i 

arbetet och dessutom varit vägledande genom hänvisningar till annat material som varit av 

betydelse. 

Kommissionen har en osedvanligt viktig roll på konkurrensrättens område inom EU. Tidigare 

kunde parter, genom notifikation av avtal till kommissionen, beviljas undantag från artikel 

101 FEUF eller få ett negativt fastställandebeslut att bestämmelsen inte skulle tillämpas på 

avtalet. På grund av den stora arbetsbörda förfarandet innebar ändrades ordningen på så sätt 

att artikel 101 numera har direkt tillämplighet i medlemsstaterna. Kommissionens roll på 

konkurrensrättsområdet är ändå av fortsatt stor betydelse, institutionen har ett övergripande 

ansvaret för att övervaka och stoppa konkurrensbegränsande avtal.
28

 Ett kommissionsbeslut, 

Campari, används i arbetet när individuellt undantag i artikel 101(3) FEUF behandlas. Den 

autentiska danska versionen används i arbetet då det saknas svensk och engelsk översättning. 

Beslutet är pedagogiskt och fungerar väl som vägledning i den delen. Det kompletteras dock 

med praxis från EU-domstolen. Kommissionens beslut är inte bindande för nationella 

domstolar i de fall de riktas till specifika subjekt, utan binder då endast de parter som 

omfattas.
29

 Möjlighet finns att överklaga besluten till Tribunalen.
30

  

Kommissionen har även utarbetat icke bindande dokument, s.k. soft-law-dokument, vilka 

syftar till att ge uttryck för hur kommissionen avser att bedöma frågan samt fungera 

vägledande för domstolar i medlemsstaterna och inom EU.
31 

Hit hör bland annat 

kommissionens riktlinjer, som används i det här arbetet för att närmare kunna utreda gällande 

rätt. 

1.3.3 Normhierarkin mellan EU-rätt och nationell rätt 

Konkurrensrätten regleras uteslutande på EU-nivå, förutsatt att handeln mellan medlemsstater 

påverkas, samtidigt som immaterialrätt återfinns på nationell nivå i medlemsstaterna. I det här 

                                                 
28

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 1027 ff och rådets förordning 1/2003.  
29

 Artikel 9 rådets förordning 1/2003. 
30

 Artikel 256 FEUF. 
31

 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 46 f. 
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avsnittet beskrivs därför normhierarkin mellan EU-rätt och nationell rätt. Frågan är till viss 

del kontroversiell.
32

  

Hierarkin mellan nationella rättskällor och källor på unionsnivå bestäms av de principer som 

genomsyrar EU-rätten. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska nationella 

bestämmelser tolkas mot bakgrund av EU-fördragen.
33

 I målet Costa mot E.N.E.L. fastslog 

dessutom EU-domstolen principen om EU-rättens företräde vilken innebär att unionsrätten 

ska gå före nationella bestämmelser vid en eventuell kollision.
34

 Principen har i senare praxis 

bekräftats och utvecklats genom att ge företräde till EU-rätten även i förhållande till nationella 

grundlagar.
35

 Företrädesprincipen är idag kodifierad genom förklaring (nr. 17) som fogats till 

Lissabonfördragets slutakt. Den gäller endast på de områden där EU har kompetens att 

lagstifta, såsom på konkurrensområdet.
36

 Det är dock svårt att dra en gräns för hur långt 

principen sträcker sig inom det område som aktualiseras i det här arbetet, eftersom 

immaterialrätt inte regleras på EU-nivå i någon vidare omfattning. Själva existensen av 

immaterialrätter faller dessutom helt utanför unionens kompetensområde, vilket komplicerar 

bilden ytterligare.
37

 När och på vilket sätt EU-rätten faktiskt får företräde, och i vilken 

omfattning det i sådana fall sker, kommer därför att utredas fortlöpande i arbetet genom den 

praxis som behandlar problemområdet licensavtal och dess förenlighet med konkurrensrätten. 

1.4 Terminologi 

För att reda ut begrepp som används i arbetet och underlätta för läsaren innehåller avsnittet 

begreppsförklaringar. Den terminologi som bestäms i det här avsnittet används genomgående, 

och har samma betydelse i samtliga delar av arbetet om inget annat föreskrivs.  

Med produkter avses både varor och tjänster som skyddas av immaterialrätt. Distinktionen 

mellan olika typer av varor och tjänster är ofta av underordnad betydelse på immaterialrättens 

område, eftersom de generella principerna kan tillämpas inom hela området, varför ingen 

vidare förklaring av begreppet i det här läget är nödvändigt.  

I arbetet används begreppen aktiv och passiv försäljning. Med aktiv sådan avses att 

försäljning annonseras på ett aktivt sätt inom ett geografiskt område genom till exempel 

                                                 
32

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 75 
33

 A. a. s. 76.  
34

 Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L.  
35

 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, p. 3. 
36

 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 75. 
37

 Mål 238/87, Volvo, p. 8-9. 
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direktreklam, besök eller media. Med passiv försäljning avses oannonserad försäljning, att 

försäljaren endast tillgodoser konsumenters direkta beställningar.
38

 

Inom konkurrensrätten talar man om inommärkeskonkurrens (på engelska intra-brand 

competition), med vilket menas konkurrens mellan rättighetsinnehavarens distributörer av 

produkten, dvs. de olika licenstagarna som licensierar samma produkt. Den typen av 

konkurrens är vanligast för avtal som ingås mellan företag verksamma i olika handelsled 

(vertikala avtal). Med mellanmärkeskonkurrens (på engelska inter-brand competition) avses 

konkurrens mellan rättighetsinnehavaren och producenter eller distributörer av konkurrerande 

produkter.
39

  

Begreppen som används för territoriellt begränsade licensavtal är spretiga, varför de olika 

typerna av territoriellt skydd definieras här. Definitionen följer den av kommissionen använda 

i Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av 

artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring (TTBER). Den minst 

ingripande typen av territoriella begränsningar utgörs av en ensamlicens, vilket innebär att en 

licenstagare erhåller ett territoriellt område där även licensgivaren har rätt att vara verksam. 

Licenser till andra licenstagare upplåts dock inte på området. Med en exklusiv licens avses att 

endast en licens, den till licenstagaren i fråga, upplåts på området. Licensgivaren är inte heller 

själv verksam på territoriet.
40

  

Klausuler om territoriella begränsningar förenas ofta med försäljningsbegränsningar. 

Licenstagaren begränsas då i hur produkten får säljas utanför det område som omfattas av 

licensavtalet. Det kan handla om förbud mot aktiv och/eller passiv försäljning. Det finns även 

försäljningsbegränsningar som skyddar licenstagaren genom att inte tillåta att andra 

licenstagare och/eller parallellimportörer att verka på området i fråga, vilket brukar betecknas 

absolut områdesskydd.
41

 

I arbetet skiljs dessutom på licenstagare och parallellimportörer. En licenstagare har alltid ett 

avtalsförhållande med licensgivaren, varigenom rättigheter upplåts. En parallellimportör å 

andra sidan har inte ingått avtal med licensgivaren, utan kommit över produkterna på annat 

                                                 
38

 Riktlinjer för vertikala avtal, p. 51. 
39

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 632.   
40

 Riktlinjer för TTBER, p. 162. 
41

 Carl Martin Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten, s. 168. 
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sätt. Importören bedriver sedan parallell försäljning av produkterna på ett område som 

förbehållits licensgivaren och/eller licenstagare av produkterna. 

Beteckningen på EU var tidigare EG. Endast den nya beteckningen på unionen kommer att 

användas. Vidare, när hänvisning görs till rättspraxis från EU, används endast beteckningen 

EU-domstolen och inte den äldre beteckningen EG-domstolen.  

Arbetet behandlar EU:s konkurrensrätt, vilken är gällande på unionens territorium. 

Hänvisning kommer därför endast att ske till EU:s fördrag. Motsvarande bestämmelser finns 

dock i EES-fördraget, vilket är gällande för hela EES-området.
42

 När begreppet unionen 

används i arbetet avses europeiska unionen. Med begreppet medlemsstat avses stat som är 

medlem i europeiska unionen.  

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal återfinns i artikel 101(1) FEUF i nu gällande 

fördrag. För att göra arbetet mer enhetligt kommer det nuvarande artikelnumret att användas 

även när äldre rättskällor behandlas, när förbudet återfanns under ett annat artikelnummer. 

Bestämmelsen har inte ändrats i materiellt hänseende och syftet är att underlätta läsningen. 

Det regleras i artikel 101(1) FEUF att avtal som hindrar, begränsar eller snedvrider 

konkurrensen kan träffas av förbudet. I arbetet används begreppet ”konkurrensbegränsning” 

synonymt för samtliga tre typer av konkurrenspåverkan.  

1.5 Disposition  

Arbetet är indelat i tre delar: en inledande del (kapitel 1) där läsaren introduceras för 

problemområdet, en del som behandlar gällande rätt på området (kapitel 2-5) samt en 

avslutande diskussionsdel där gällande rätt sammanfattas och diskuteras (kapitel 6). Störst 

utrymme har del två, vilken inrymmer beskrivning av immaterialrätt, förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i artikel 101(1) FEUF, undantaget i artikel 101(3) FEUF samt i 

sammanhanget tillämpliga gruppundantagsförordningar. 

  

                                                 
42

 Till EES är EU:s 28 medlemsstater anslutna, samt Norge, Island och Lichtenstein.  
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2 Immaterialrätt 

2.1 En översikt av immaterialrätten inom EU 

Syftet med det här arbetet är att undersöka licensavtals förenlighet med EU:s 

konkurrensregler. Genom licensavtal upplåts immaterialrätt från en licensgivare till en 

licenstagare. Det här avsnittet ger läsaren en introduktion till immaterialrättsområdet. Fokus 

ligger dock inte på detaljregler i de nationella rättsordningarna, utan generella principer som 

gäller området i stort. Svensk rätt används som exemplifiering när det är behövligt för 

förståelsen av immaterialrätten. 

Rättsområdet ger skydd för olika typer av immateriella rättigheter. Skyddet i sig består i att 

rättighetsinnehavaren garanteras en ensamrätt till sin produkt. Det är rättighetsinnehavaren 

som har en exklusiv rätt att föra ut produkten på marknaden, att licensiera ut hela eller delar 

av sin rätt samt att använda den skyddade produkten.
43

 

De objekt som skyddas genom immaterialrätten är av skiftande slag. Upphovsrätt ger skydd 

för litterära och konstnärliga verk,
 
fotografiska verk och s.k. närstående rättigheter,

44
 medan 

patenträtten skyddar uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt.
45

 Inom området inryms 

även skydd för framställning av nya växtsorter inom växtförädlarrätten,
46

 varumärkesrätten 

som skyddar kännetecken som kan återges grafiskt och mönterskyddet som ger en ensamrätt 

till en produkts design.
47 

 

Även hur skyddet uppstår varierar mellan de olika delarna av immaterialrätten. Vissa 

ensamrätter kräver registrering för att uppstå, såsom inom växtförädlarrätten, mönsterskyddet 

och varumärkesrätten.
48

 Varumärkesrätt kan även uppstå genom inarbetning av produkten.
49

 

Patent erhålls genom ansökan hos ett registreringsverk.
50

 För upphovsrätt krävs varken 

registrering, inarbetning eller ansökan, skyddet uppstår formlöst i och med att ett verk 

skapas.
51

 

                                                 
43

 Levin, Lärobok i immaterialrätt (Norstedts Juridik 2011), s. 22. 
44

 1 kap. 1 § samt 5 kap. URL. 
45

 1 kap. 1 § PL. 
46

 1 kap. 1 § VäxtfL. 
47

 1 kap. 1 och 4 §§ VmL och 1-1a §§ ML. 
48

 1 kap. 1 § 4 st. VäxtfL, 1a § ML och 1 kap. 6 § VmL. 
49

 1 kap. 7 §§ VmL. 
50

 1 kap. 1 §, 11 kap. 80 § och 3 kap. 28 § 2 st. PL.  
51

 1 kap. 1 § URL samt Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 72.  
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Viss harmonisering har skett på immaterialrättens område inom EU. Varumärkesrätten är helt 

harmoniserad.
52

 De övriga delarna är delvis harmoniserade.
53

 

I och med att immaterialrätt är en nationell angelägenhet för medlemsstaterna sträcker sig 

skyddet som huvudregel endast över den eller de medlemsstaters territorium där ensamrätten 

uppkommit eller registrerats. Möjligheten till gemensam ansökan eller registrering för skydd i 

flera länder finns dock för ett par immaterialrätter, vilket förenklar för den som vill ha skydd 

på ett större geografiskt område.
54

 

Genom harmonisering av nationella rättsordningar ökar EU-rättens inflytande över området. I 

praktiken är det dock huvudsakligen de nationella domstolarna inom enskilda medlemsstater 

som avgör immaterialrättsliga tvister.
55

  

EU-domstolen har, i mål rörande immaterialrätt och fri rörlighet, menat att de olika 

immaterialrätterna har särskilda grundläggande funktioner. Denna särskilda rätt som 

tillkommer innehavare av immaterialrätt hamnar utanför området för rättighetens utövande, 

och därmed utanför det område där EU-rätten kan göras tillämplig. Domstolen har bland 

annat menat att ett varumärkes grundläggande funktion är att fungera som garanti för 

produktens ursprung och kvalitet.
56

 Att rättighetsinnehavaren kompenseras för det arbete som 

lagts ned för att utveckla produkten, och därigenom ges en ensamrätt att tillverka och omsätta 

denna, anses höra till patenträttens särskilda ändamål.
57

 I ett mål om upphovsrätt till en 

biograffilm menade domstolen att rätten till ersättning för varje visning av filmen tillkommer 

rättighetsinnehavaren.
58

  

                                                 
52

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar och EG-VMF.   
53

 Patenträtt: Bioteknikdirektivet (98/44/EG). Upphovsrätt: Satellit- och kabeldirektivet (93/83/EEG), 

Databasdirektivet (96/9/EEG), Infosocdirektivet (2001/29/EG), Följerättsdirektivet (2001/84/EG), 

Sanktionsdirektivet (2004/48/EG), Uthyrnings- och utlåningsdirektivet (2006/115/EG), Skyddstidsdirektivet 

(2006/116/EG) och Datorprogramdirektivet (2009/24/EG). Mönsterskydd: Rådets förordning (EG) nr 6/2002 

av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning. Växtförädlarrätt: Rådets förordning (EG) nr 2100/94 

av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt. 
54

 Inom patenträtten finns det enligt 2 kap. 8 § och 3 kap. 28 § 2 st. PL möjlighet till internationell ansökan 

genom Patent Cooperation Treaty eller en europeisk ansökan genom den europeiska patentkonventionen, 

vilket kan ge patentskydd i flera länder. På varumärkesrättens område finns möjligheten att registrera ett 

gemenskapsvarumärke vilket ger skydd inom hela unionen, 10 kap. 4 § VmL, samt möjlighet till 

internationell ansökan via WIPO, 5 kap. VmL. För mönsterskyddet kan registrering göras för EU-området 

genom OHIM, 9,10 och 50 § ML. 
55

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 68. 
56

 Mål 487/07, L’Oréal, p. 58. 
57

 Mål 15/74, Centrafarm, p. 9. 
58

 Mål 62/79, Coditel I, p. 14. 
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2.2 Licensiering av immaterialrättigheter 

Genom licensavtal kan rättighetsinnehavare upplåta rättigheter rörande sin produkt eller 

teknik till andra. Sådana upplåtelser sker också i stor utsträckning, även om det står 

innehavare av en immaterialrättighet fritt att avstå från att skapa konkurrens inom det 

skyddade området.
59

 Licensiering leder till teknikspridning, samtidigt som licenstagarens 

intäkter kan investeras i nya eller förbättrade produkter, vilket är positivt ur 

konsumentsynpunkt.
60

 

Licensavtal utgörs av vertikala avtal, vilket innebär att parterna är verksamma i olika led i 

produktions- och distributionskedjan, eller av horisontella sådana, gällande mellan två 

faktiska eller potentiella konkurrenter.
61

 Avtalet kan ingås formlöst, med undantag för 

licensiering av gemenskapsvarumärke vilket kräver ett skriftligt avtal och registrering av 

detsamma.
62

 

Licensavtal kan förenas med territoriellt skydd av varierande slag. Genom en ensamlicens 

upplåts licens enbart till en licenstagare inom ett geografiskt område, vart även licensgivaren 

får vara verksam. En exklusiv licens tillåter inte heller licensgivaren att vara verksam inom 

området som licensen omfattar. Vidare kan den territoriella begränsningen förenas med 

försäljningsbegränsningar.
63

 Med ett starkt territoriellt skydd ökar ofta licenstagarens 

benägenhet att stå de risker som är förenade med licensieringen, såsom investering i 

produktion och/eller marknadsföring av produkterna.
64

    

  

                                                 
59

 Tritton, Intellectual Property in Europe, s. 387. 
60

 Riktlinjer för TTBER, p. 17. 
61

 Mål 56/65, Société, s. 257. 
62

 Artikel 17.3, 17.6 och 23 EG-VMF.  
63

 Se avsnitt 1.4 ovan för definitioner. 
64

 Steven D. Anderman, EC Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation 

(Oxford University Press, 1998), s. 90. 
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3 Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal 

3.1 Introduktion till artikel 101(1) FEUF 

En viktig del i EU-samarbetet är att verka för en effektiv och rättvis konkurrens, där de 

nationella marknaderna integreras till en gemensam inre marknad.
65

 Förbudet i artikel 101(1) 

FEUF innebär att avtal mellan företag är förbjudna om de kan påverka handeln mellan 

medlemsstater och har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen 

på den inre marknaden, förutsatt att inget undantag är tillämpligt. Om ett avtal är av sådan 

karaktär att samtliga rekvisit är uppfyllda, och möjlighet till undantag saknas, är avtalet enligt 

artikel 101(2) FEUF att anse som ogiltigt. 

För att förbudet ska vara tillämpligt krävs alltså att det handlar om ett avtal (avtalskriteriet). I 

begreppet innefattas både vertikala och horisontella avtal.
66

 Rekvisitet tar sikte på avtal i vid 

bemärkelse, det uppställs inga krav på att det ska ha upprättats skriftligen. Licensavtal är i 

regel skriftliga, på grund av sin komplexitet, varför oklarhet om rekvisitet är uppfyllt eller inte 

sällan uppstår.
67

  

Vidare ska avtalet ha ingåtts mellan företag. Det krävs att minst två företag ingått avtalet, ett 

enskilt företags handlande faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.
68

 Bedömningen 

av rekvisitet kan kompliceras i de fall avtal ingåtts med en enskild rättighetsinnehavare. 

Begreppet företag har dock getts en vid tolkning, varför det räcker med ekonomisk aktivitet 

snarare än ett krav på att verksamheten bedrivs i bolagsform. I praxis har rekvisitet ansetts 

uppfyllt när produkter bjudits ut till en marknad samt att verksamheten, åtminstone i teorin, 

bedrivits i vinstsyfte.
69

 Om en ensam rättighetsinnehavares verksamhet uppfyller kraven utgör 

den ett företag i bestämmelsens mening.  

Det uppställs dessutom ett samhandelskriterium, dvs. att handeln mellan medlemsstater 

påverkas genom avtalet. I praxis har det uttryckts som ett krav på att det ”… med tillräcklig 

grad av sannolikhet, på grundval av rättsliga eller faktiska omständigheter, kan förutses att 

avtalet i fråga direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan inverka på 

handelsförhållandena mellan medlemsstater”.
70

 Det är utan betydelse hur handeln påverkas, 

                                                 
65

 Artikel 120 FEUF. 
66

 Mål 56/65, Société, s. 257. 
67

 Jones & Sufrin, EU Competition Law, s. 141. 
68

 A. a. s. 143. 
69

 Mål C-475/99, Ambulanz Glöckner, p. 19 samt mål C-67/96, Albany International BV, p. 79. 
70

 Mål 42/84, Remia BV, p. 22. 
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om den ökar, minskar eller förändras.
71

 Att samhandelskriteriet är uppfyllt när handel sker 

mellan två eller flera medlemsstater framstår som självklart.
72

 Samhandeln kan även påverkas 

då handel sker inom en och samma medlemsstat, genom att utländska varor utestängs från 

territoriet.
73

 Det är dessutom inte nödvändigt att handeln i hela medlemsstaten påverkas, 

förutsatt att handeln påverkas märkbart.
74

 Det väsentliga är om handeln inom unionen 

påverkats, vilket gör att även parter från tredje land som ingått avtal som får påverkan inom 

unionen kan träffas av förbudet.
75

  

Vid bedömningen av samhandelskriteriet är avtalets och avtalsprodukternas art av betydelse. 

Avtal om produkter som är lämpade för gränsöverskridande handel påverkar sannolikt 

samhandeln.
76

 

Det krävs dessutom, som nämnts, att handeln mellan medlemsstater påverkas märkbart.
77

 Ett 

avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte påverkar i princip alltid samhandeln på ett 

märkbart sätt, medan ett avtal som inte har ett sådant syfte kan påverka samhandeln, men det 

är inte nödvändigtvis en märkbar påverkan.
78

 

För att avtalet ska vara förbjudet krävs dessutom att det har till syfte eller resultat att hindra, 

begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden 

(konkurrensbegränsningskriteret). Begränsningen kan avse både inommärkeskonkurrens och 

mellanmärkeskonkurrens.
79

  

3.1.1 Avtal med konkurrensbegränsande syfte 

För att avgöra om ett avtal är konkurrensbegränsande eller inte bedöms först och främst 

avtalets syfte. Om syftet i sig inte är konkurrensbegränsande går man vidare och prövar 

avtalets verkningar.
80

 För att ett avtal ska anses ha ett konkurrensbegränsande syfte är det 

tillräckligt att ”… det, med hänsyn till det juridiska och ekonomiska sammanhang i vilket det 

ingår, är konkret ägnat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den 

                                                 
71

 Mål 56 och 58/64, Consten och Grundig, s. 288. 
72

 Riktlinjer för påverkan på handeln, p. 61. 
73

 Mål 56/65, Société, s. 258. 
74

 Mål T-213/95 och T-18/96, SCK och FNK mot kommissionen, p. 181. 
75

 Tritton, Intellectual Property in Europe, s. 399.  
76

 Riktlinjer för påverkan på handeln, p. 29-31. 
77

 Mål 5/69, Völk, p. 7. 
78

 Riktlinjer för påverkan på handeln, p. 45. 
79

 Mål 56 och 58/64, Consten och Grundig, s. 285.  
80

 Mål 56 och 58/64, Consten och Grundig, s. 289. 
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gemensamma marknaden”.
81

 Sådana avtal menar kommissionen leder till minskad produktion 

och högre priser, vilket är negativt ur konsumentsynpunkt.
82

 

I målet Consten och Grundig ansågs ett avtal om försäljning av varumärkesskyddade varor ha 

ett konkurrensbegränsande syfte.
83

 Företaget Consten hade ensamrätt att sälja Grundigs varor 

i Frankrike, genom ett exklusivt territoriellt begränsat avtal. Licenstagaren åtnjöt dessutom ett 

absolut områdesskydd genom att andra licenstagare och parallellimportörer förbjöds att både 

aktivt och passivt sälja varorna på territoriet. EU-domstolen menade att sådana avtal strider 

mot artikel 101(1) FEUF, eftersom de isolerar och upprätthåller separata nationella 

marknader.
84

 I och med att avtalet ansågs strida mot EU:s konkurrensrätt redan genom sitt 

syfte var det inte nödvändigt att pröva avtalets verkningar.  

I Erauw-Jacquery, vilket handlar om växtförädlarrätt, kom dock EU-domstolen fram till 

motsatsen.
85

 Avtalet mellan parterna innehöll försäljningsbegränsningar varigenom 

licenstagaren (odlaren) förbjöds att sälja, överlåta och exportera de frön som licensierades.
86

 

Domstolen tog hänsyn till varans speciella beskaffenhet, samt det faktum att rätten att 

licensiera odlingsrätten faller inom det särskilda föremålet för växtförädlarrätten, och menade 

att syftet med avtalet därför inte var konkurrensbegränsande.
87

 Man gick istället in på en 

bedömning av avtalets verkningar. Fallet behandlas vidare nedan i avsnitt 3.1.2.  

I Premier League uppläts för tre år i taget sändningsrättigheter till programföretag genom 

exklusiv licens förenat med ett absolut områdesskydd.
88

  Licenstagarna förbjöds att sända 

fotbollsmatcher utanför det territoriella område som licensavtalet omfattade, vanligtvis en 

medlemsstats territorium. I praktiken innebar den territoriella exklusiviteten ett förbud mot att 

tillhandahålla avkodningsutrustning till konsumenter som avsåg att ta emot sändningarna 

utanför området.
89

 Bakgrunden till tvisten var att konsumenter i andra medlemsstater än 

licenstagarens kommit över utrustning för avkodning och använde den, i strid med avtalet 

mellan licensgivare och licenstagare, utanför det licensierade området för att visa matcherna. 

Licensgivaren väckte därför talan mot dessa. EU-domstolen hänvisade till domen i Coditel II 
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 Mål C-8/08, T-Mobile, p. 31. 
82

 Riktlinjer för artikel 101(3) FEUF, p. 21. 
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 Mål 56 och 58/64, Consten och Grundig. 
84

 Mål 56 och 58/64, Consten och Grundig, s. 291. 
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 Mål 27/87, Erauw-Jacquery. 
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 Mål 27/87, Erauw-Jacquery, p. 3. 
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 Mål 27/87, Erauw-Jacquery, p. 9. 
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 Mål C-403/08 och 429/08, Premier League. 
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och menade att endast den omständigheten att sändningsrättigheterna upplåts till en ensam 

licenstagare inom ett begränsat område under en begränsad period inte innebär att avtalet har 

ett konkurrensbegränsande syfte. Samtidigt uttalades att avtal som har till syfte att isolera de 

nationella marknaderna inom EU ska anses ha ett konkurrensbegränsande syfte.
90

 I och med 

villkoret att avkodningsutrustning inte får tillhandahållas över landsgränserna förbjuds 

programföretagen att tillhandahålla tjänster till andra medlemsstater.
91

 Dessa villkor gör att 

avtalet har ett konkurrensbegränsande syfte enligt artikel 101(1) FEUF.
92

 Domstolen gick 

sedan in på en bedömning av undantagsmöjligheter enligt artikel 101(3) FEUF, vilket 

kommer att behandlas nedan i avsnitt 4.2. 

3.1.2 Avtal med konkurrensbegränsande resultat 

Om ett avtal inte har ett konkurrensbegränsande syfte görs en prövning om det har ett faktiskt 

eller potentiellt konkurrensbegränsande resultat.
93

 Dessa effekter ska ha förelegat samtidigt 

och konkurrensen ska hindras, begränsas eller snedvridas på ett märkbart sätt för att avtalet 

ska träffas av förbudet.
94

 Märkbarhetsrekvisitet framgår inte direkt av fördragstexten men har 

utarbetats i praxis.
95

 

De konkurrensbegränsande effekterna ska ha uppkommit, eller riskera att uppkomma, på den 

för avtalet relevanta marknaden. Med begreppet avses relevant produktmarknad och relevant 

geografisk marknad. Den relevanta produktmarknaden omfattar alla produkter som av 

konsumenter betraktas som utbytbara, genom sina egenskaper, sitt pris och sin användning. 

Relevant geografisk marknad utgörs av det område där de relevanta produkterna 

tillhandahålls, och som kan avskiljas från andra områden på grund av skillnader i 

konkurrensvillkor.
96

 

Genom att jämföra hur konkurrensen på marknaden ser ut med avtalet respektive hur den 

skulle ha sett ut avtalet förutan kan bedömning göras av de konkurrensbegränsande 

effekterna.
97

 Det är inte nödvändigt att konkurrensbegränsningen uppkommit mellan parterna, 

det är tillräckligt att så skett mellan en avtalspart och tredje man.
98

 

                                                 
90

 Mål C-403/08 och 429/08, Premier League, p. 137 och 139. 
91

 Mål C-403/08 och 429/08, Premier League, p. 141-142. 
92

 Mål C-403/08 och 429/08, Premier League, p. 144. 
93

 Riktlinjer för TTBER, p. 15. 
94

 Mål 56/65, Société, s. 258. 
95

 Mål 5/69, Völk, p. 7.  
96

 Kommissionens tillkännagivande om relevant marknad, p. 7-8. 
97

 Mål 56/65, Société, s. 258.  
98

 Riktlinjer för artikel 101(3) FEUF, p. 16. 



   22 

 

Konkurrensbegränsningseffekternas omfattning kan påverkas av produkternas karaktär, 

parternas och konkurrenternas marknadsställning och graden av inträdeshinder på den 

relevanta marknaden.
99

  

I målet Société var det inte möjligt att påvisa en konkurrensbegränsning på grund av avtalets 

syfte, varför EU-domstolen prövade avtalets resultat.
100

 Parterna hade ingått ett exklusivt 

försäljningsavtal, varigenom licensgivaren åtog sig att inte upplåta licenser till andra 

licenstagare inom det exklusiva området. Avtalet hade inte förenats med några 

försäljningsbegränsningar, licenstagaren tilläts därför sälja utanför det exklusiva området 

samtidigt som andra licenstagare och parallellimportörer kunde sälja varorna inom området 

som licensavtalet omfattade.
101

 För att bestämma om avtalet hade ett konkurrensbegränsande 

resultat menade domstolen att man skulle ”… särskilt beakta beskaffenheten och den 

begränsade eller obegränsade mängden av de varor som omfattas av avtalet, leverantörens 

respektive ensamåterförsäljarens ställning och betydelse på den relevanta 

produktmarknaden, frågan om det omtvistade avtalet utgör ett enstaka avtal eller om det 

tvärtom ingår i en serie avtal, om de bestämmelser som skall skydda rätten till 

ensamförsäljning är särskilt stränga eller om det tvärtom finns andra avsättningsmöjligheter 

för samma varor genom reexport och parallellimport”.
102

 Dessutom skulle hänsyn tas till om 

exklusiviteten var en nödvändighet för att företag skulle kunna ta sig in på en ny marknad när 

man bedömde avtalets förenlighet med artikel 101(1) FEUF.
103

 Den faktiska bedömningen av 

avtalet lämnade dock EU-domstolen till den nationella domstolen.  

EU-domstolen gick längre i Coditel II.
104

 En licenstagare hade erhållit rätt att visa en film 

inom en medlemsstats territorium under en begränsad tidsperiod genom ett exklusivt 

licensavtal. Andra licenstagare förbjöds att visa filmen i medlemsstaten under den tid avtalet 

var gällande.
105

 Det handlade alltså om ett tidsbegränsat absolut områdesskydd. Domstolen 

tog hänsyn till filmindustrins och marknadens särdrag, så som kostnader för dubbning, 

textning och produktion av biofilm samt filmers TV-sändningsmöjligheter, vid sin bedömning 

av avtalets verkningar. Sådana avtal ansågs inte strida mot förbudet i artikel 101(1) FEUF, 
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förutsatt att inte filmdistributionen på området begränsades påtagligt eller att konkurrensen på 

filmmarknaden snedvreds.
106

  

Kanske det mest centrala rättsfallet om licensavtal och dess förenlighet med artikel 101(1) 

FEUF är Nungesser.
107

 Enligt kommissionens beslut i ärendet innebar två avtal, ingångna 

mellan det offentligrättsliga subjektet INRA och Kurt Eisele om överlåtelse av 

växtförädlarrätt för majssäd, en konkurrensbegränsning i strid med artikel 101(1) FEUF. Kurt 

Eisele ansågs dock av domstolen kunna likställas med licenstagare, eftersom överlåtelsen 

endast skett på interna tyska regler vilka inte möjliggjorde upplåtelse.
108

 Överlåtelsen innebar 

exklusiva odlings- och försäljningsrättigheter för Eisele i Tyskland. Vidare ingicks mellan 

Eisele och Louis David KG ett avtal, vilket hindrade den senare från att importera och sälja 

majssäden på det exklusiva området som förbehållits Kurt Eisele.
109

 Kommissionen menade 

att avtalen stred mot artikel 101(1) FEUF och saknade möjligheter till undantag enligt artikel 

101(3) FEUF.
110

 Rättighetsinnehavarna menade att beslutet var felaktigt och överklagade 

detsamma till EU-domstolen, då inte den särskilda beskaffenheten av växtförädlarrätten 

beaktats vid bedömningen, vilket enligt deras mening kräver territoriell exklusivitet.
111

  

Domstolen konstaterade i Nungesser för det första att växters speciella beskaffenhet inte 

motiverar att växtförädlarrätt behandlas annorlunda i konkurrenshänseenden än andra 

immaterialrätter. Det i sig innebär dock inte att man inte kan ta hänsyn till rättighetens 

grundläggande funktion när avtalets förenlighet med artikel 101 FEUF bedöms.
112

 

Dessutom skapades en distinktion mellan öppna exklusiva licenser och exklusiva licenser 

förenade med absolut områdesskydd i målet. Med öppna exklusiva licenser avsågs sådana 

licensavtal som endast påverkar förhållandet mellan licensgivare och licenstagare, dvs. 

licensgivarens möjligheter att själv verka på området och upplåta ytterligare licenser där. Om 

sådana avtal dessutom begränsade konkurrensen från parallellimportörer och licenstagare 

verksamma på andra territoriella områden utgjorde det ett absolut områdesskydd.
113
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Domstolen utredde ifall avtalen mellan parterna, i de delar de kunde anses utgöra en öppen 

exklusiv licens, hade ett konkurrensbegränsande resultat.
114

 Man tog hänsyn till att 

licensieringen av majssäden endast var möjlig efter år av forskning och utveckling av 

produkten, varför omständigheten att det handlar om ”ny teknik” kan göra att avtalet inte 

strider mot artikel 101(1) FEUF.
115

 På grund av växtförädlarrättens speciella beskaffenhet 

innebär sådana licenser inte i sig att de har ett konkurrensbegränsande resultat.
116

 

Avtalet mellan Kurt Eisele och Louis David KG innebar dock en exklusiv licens med 

områdesskydd, vilket redan genom sitt syfte stred mot artikel 101(1) FEUF, varför en 

bedömning om undantag enligt artikel 101(3) FEUF aktualiserades.
117

 Den bedömningen 

redogörs för nedan i avsnitt 4.2. 

I Erauw-Jacquery, som nämnts ovan, gick domstolen ännu längre än i Nungesser.
118

 Som 

redogjorts för ovan i avsnitt 3.1.1 innebar licensavtalet en rätt för licenstagare att odla frön på 

ett exklusivt territoriellt område, men licenstagaren tilläts inte sälja, överlåta eller exportera 

produkten.
119

 I och med att avtalet innebar ett absolut områdesskydd skulle det, enligt 

resonemanget som utvecklades i Nungesser, ha utgjort ett sådant konkurrensbegränsande 

avtal som träffades av förbudet i artikel 101(1) FEUF utan möjligheter att beviljas undantag.  

Domstolen menade dock att även sådana avtal i vissa fall kan vara förenliga med EU:s 

konkurrensrätt, när det absoluta områdesskyddet uppfyller krav på nödvändighet. Med hänsyn 

till produktens speciella art samt de stora kostnader som varit förenade med licensgivarens 

utveckling av produkten ansågs den territoriella exklusiviteten nödvändig. Undantaget 

motiverades dessutom med att det ansågs nödvändigt för licensgivaren att genom sådan 

exklusivitet kunna upprätthålla kvalitetskontroller för produkten.
120
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4 Individuellt undantag från förbudet i artikel 101(1) FEUF 

4.1 Introduktion till artikel 101(3) FEUF 

Ett avtal som träffas av förbudet i artikel 101(1) FEUF kan ges möjlighet till individuellt 

undantag från förbudet genom artikel 101(3) FEUF. Undantaget omfattar uttryckligen avtal 

om varor och genom praxis har det utvidgats till att även omfatta avtal om tjänster.
121

 

Individuellt undantag kan ges till sådana avtal som bidrar till att förbättra produktionen eller 

distributionen av produkterna, eller som främjar tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. 

Det krävs att en skälig andel av de fördelar som uppnås genom avtalet kommer 

konsumenterna till godo, att de berörda företagen inte åläggs begränsningar som inte är 

nödvändiga för att uppnå dessa fördelar samt att dessa företag inte ges möjlighet att sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna i fråga. Det krävs att samtliga 

rekvisit är uppfyllda för att ett avtal ska kunna undantas från förbudet.
122

 

Bakom möjligheten till undantag ligger ambitionen att verka för konsumentskyddet inom EU. 

Genom att väga ett avtals konkurrensbegränsande syfte eller resultat mot dess eventuella 

konkurrensfrämjande effekter kan avtal, vars nettoeffekt på konkurrensen är positiv, tillåtas. 

Trots att ett avtal är konkurrensbegränsande till sitt innehåll kan det i vissa fall ge upphov till 

effektivitetsvinster, vilket leder till att priset på produkterna kan sänkas, att kvaliteten på 

dessa kan höjas eller att nya produkter kan utvecklas.
123

    

Undantaget är tillämpligt på alla typer av avtal som träffas av förbudet i artikel 101(1) FEUF, 

även om avtal med konkurrensbegränsande syfte sannolikt inte uppfyller alla rekvisit i 

undantagsbestämmelsen.
124

 

Det krävs att de effektivitetsvinster som motiverar undantag kan kopplas till avtalet i fråga, att 

det är sannolikt att vinsterna uppkommer, att vinsterna är tillräckligt omfattande samt att det 

kan bestämmas hur och när vinsterna uppkommer. Det krävs alltså ett direkt orsakssamband 

mellan avtalet och de vinster som uppstår på marknaden.
125
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EU-domstolen har i Consten och Grundig fastslagit att endast objektiva vinster ska tillmätas 

betydelse.
126

 Kommissionen har i sina riktlinjer menat att även vissa mer generella vinster 

inryms i bestämmelsen, till exempel att priset på produkterna kan sänkas inom en hel 

bransch.
127

 

En skälig andel av de effektivitetsvinster avtalet skapar ska konsumenterna få ta del av. Det 

krävs inte att konsumenterna ska komma i åtnjutande av vinsterna omedelbart, utan att så sker 

inom rimlig tid.
128

 Vinsterna bör åtminstone vara neutrala ur konsumentsynpunkt. Rekvisitet 

är uppfyllt om ett licensavtal möjliggör produktion av produkter med högre kvalitet än 

tidigare, vilket i och för sig leder till högre priser, förutsatt att prishöjningen motsvarar 

skillnaden i kvalitet.
129

  

Med begreppet konsument avses alla direkta och indirekta användare av produkten. Både 

fysiska och juridiska personer kan omfattas, såsom tillverkare, grossister, detaljhandlare och 

slutliga konsumenter.
130

 Rekvisitet innebär inte att samtliga konsumenter måste komma i 

åtnjutande av vinsterna, utan en bedömning görs av den totala påverkan på 

konsumentkollektivet inom den relevanta marknaden.
131

  

Vidare måste avtalet i fråga samt de enskilda konkurrensbegränsningarna vara nödvändiga för 

att effektivitetsvinsterna ska uppnås.
 
Bedömning sker alltså om avtalet och 

konkurrensbegränsningarna skapar fler eller färre effektivitetsvinster än om avtalet inte skulle 

ha funnits.
 
Vinsterna ska inte kunna uppnås med ett mindre konkurrensbegränsande avtal.

132
 

I vissa fall är nödvändighetskriteriet uppfyllt endast under en begränsad tidsperiod, till 

exempel under den tid det tar för parterna att uppnå effektivitetsvinster med avtalet eller få 

skälig avkastning på betydande investeringar som krävts. Undantaget är endast tillämpligt 

under den tid nödvändighetskriteriet är uppfyllt.
133

  

Avtalet får dessutom inte sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna i 

fråga. Konkurrensen på marknaden ska jämföras med hur den skulle ha sett ut om avtalet inte 

ingåtts. Ju allvarligare konkurrensbegränsningar avtalet innehåller, desto större risk är det att 
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rekvisitet är uppfyllt. Om det redan innan avtalet blev gällande rådde svag konkurrens på den 

relevanta marknaden kan konkurrensen sättas ur spel för en väsentlig del av produkterna med 

ett mindre konkurrensbegränsande avtal, än om marknaden har goda 

konkurrensförhållanden.
134

 

Bevisbördan för att samtliga rekvisit är uppfyllda åvilar de företag som åberopar rätten till 

undantag.
135

 Om det brister i något rekvisit är avtalet ogiltigt, förutsatt att inget 

gruppundantag är tillämpligt.
136

   

4.2 Individuellt undantag för licensavtal 

I det här avsnittet illustreras hur möjligheten till individuellt undantag bedömts av 

kommissionen och EU-domstolen för konkurrensbegränsande licensavtal.  

I ärendet Campari aktualiserades en bedömning kring artikel 101(3) FEUF.
137

 Campari-

Milano var varumärkesinnehavare för alkoholhaltiga drycker, för vilka tillverknings- och 

försäljningsrättigheter uppläts till licenstagare. Genom licensavtalen erhöll licenstagarna ett 

exklusivt territoriellt område, samt fick tillgång till know-how och rätt att använda Camparis 

varumärken på produkterna, i utbyte mot ersättning. Varken licensgivaren eller andra 

licenstagare fick bedriva produktion eller aktiv försäljning av produkterna inom det exklusiva 

området.
138

  

Kommissionen menade att licensavtalen träffades av artikel 101(1) FEUF genom att de 

ansågs ha både ett konkurrensbegränsande syfte, på grund av det territoriella skyddet, och ett 

konkurrensbegränsande resultat, eftersom handeln mellan medlemsstaterna utvecklades 

annorlunda än om avtalet inte skulle ha funnits.
139

 

Kommissionen gick därför in på en bedömning av rekvisiten i artikel 101(3) FEUF. Avtalen 

ansågs ge upphov till effektivitetsvinster i form av förbättrad produktion- och distribution. 

Genom den territoriella exklusiviteten kunde varje licenstagare få en skälig avkastning på de 

investeringar som gjorts vilket gav möjligheter till ökad produktion av produkterna. I 

praktiken hade avtalet inneburit att fler anläggningar för produktion och försäljning av 

                                                 
134

 Riktlinjer för artikel 101(3) FEUF, p. 107. 
135

 Artikel 2 rådets förordning (EG) nr. 1/2003. 
136

 Artikel 101(2) FEUF. 
137

 Kommissionens beslutning (78/253/EEC) Campari. 
138

 Kommissionens beslutning (78/253/EEC) Campari, under I . De faktiske omstaendigheder.  
139

 Kommissionens beslutning (78/253/EEC) Campari, under II. Anvendelse af EOEF-traktatens artikel 85 stk 1. 



   28 

 

varorna byggts upp i medlemsstaterna och lett till bättre marknadsföring, vilket i sig ökat 

försäljningsvolymen radikalt. I och med att licenstagaren endast verkade på ett begränsat 

exklusivt område kunde större lager hållas, vilket förkortade leveranstiderna för produkterna, 

varför effektivitetsvinsterna även kom konsumenterna till godo i skälig omfattning. Dessutom 

ansågs det absoluta områdesskyddet vara nödvändigt, eftersom ingen licenstagare skulle ha 

varit beredd att ingå avtalet och göra de nödvändiga investeringarna om inte territoriell 

ensamrätt kunde ges i utbyte. Det sista rekvisitet, att företagen i fråga inte kunde sätta 

konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna, uppfylldes genom att 

konkurrensförhållandena på den relevanta marknaden var goda och de flesta av Camparis 

konkurrenter är så pass starka på marknaden att de ändå kunde konkurrera med företaget.
140

 

EU-domstolen delade inte kommissionens syn på absolut områdesskydd, genom sin 

bedömning av undantagsmöjligheterna i Nungesser.
141

 Domstolen menade att 

avtalsprodukterna visserligen var av ett stort allmänintresse, på så sätt att de var avsedda att 

användas av ett stort antal lantbrukare för produktion av livsmedel. Det i sig innebar dock att 

en exklusiv licens med absolut områdesskydd ansågs för långtgående för att det skulle kunna 

ge upphov till effektivitetsvinster. Avtalet kunde därför inte undantas från förbudet.
142

 

I Premier League uttalade domstolen att avtal som innehåller sådan exklusiv territorialitet 

som erbjudits licenstagaren i målet gör att rekvisiten i artikel 101(3) FEUF inte uppfylls.
143

 

Bedömning gjordes av nödvändighetskriteriet. Domstolen uttalade att undantag endast kan 

medges om den territoriella exklusiviteten är motiverad utifrån immaterialrättens särskilda 

ändamål. Med det avsågs att rättighetsinnehavare har en rätt att kommersiellt utnyttja 

produkter skyddade av immaterialrätt, genom till exempel upplåtelse till licenstagare mot 

betalning. Det särskilda föremålet ansågs dock inte inbegripa en rätt att kräva högsta möjliga 

ersättning för produkten.
 
Ersättningen måste nämligen stå i rimlig proportion till det 

ekonomiska värdet av dessa, vilket i det aktuella fallet innebär i rimlig proportion till faktisk 

och potentiell publik för sändningarna samt språkversionen.
144

 EU-domstolen menade i det 

här avseendet att sådan tilläggsersättning som licenstagarna betalar i utbyte mot ett exklusivt 

territoriellt område leder till konstgjorda skillnader i pris, vilket inte kan anses vara förenligt 

med den inre marknaden eller uppfylla nödvändighetsrekvisitet för att ge 
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rättighetsinnehavaren en skälig ersättning.
145

 Inte heller syftet att upprätthålla 

”spärrtidsregeln”, dvs. att inte visa fotbollsmatcher i England under lördagseftermiddagar för 

att skapa incitament till att gå och se matcherna live, kunde motivera den territoriella 

begränsningen i licensavtalen.
146

 Undantag enligt artikel 101(3) FEUF kunde därför inte 

medges.  
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5 Gruppundantag 

5.1 Introduktion 

Som redogjorts för ovan kan konkurrensbegränsande avtal undantas från förbudet i artikel 

101(1) FEUF genom ett individuellt undantag, förutsatt att rekvisiten för ett sådant är 

uppfyllda. Avtal kan även undantas från förbudet genom tillämpning av ett gruppundantag, 

vilka härrör från artikel 101(3) FEUF men har getts formen av förordningar. De avtal som 

inryms i en gruppundantagsförordning presumeras uppfylla alla rekvisit i artikel 101(3) 

FEUF, varför parternas bevisbörda skiftar från att visa att rekvisiten i bestämmelsen är 

uppfyllda till att visa att avtalet omfattas av en gruppundantagsförordning.
147

 

För det problemområde som behandlas i det här arbetet är främst två förordningar av intresse, 

gruppundantaget för avtal om tekniköverföring och gruppundantaget för vertikala avtal, vilka 

kommer att redogöras för nedan. 

5.2 Avtal om tekniköverföring 

Enligt artikel 2 TTBER undantas avtal om tekniköverföring från förbudet i artikel 101(1) 

FEUF. Det krävs licenstagaren erhåller en rätt att använda licensgivarens teknik vid 

produktion samt att avtalet ingåtts mellan två företag för att förordningen ska vara tillämplig. 

Förordningen omfattar patentlicensavtal, know-how-licensavtal, licensavtal om upphovsrätt 

till programvara och vissa former av blandande licensavtal. Med blandande avtal avses att 

produktionsavtal som dessutom innehåller rätt till försäljning eller inköp, eller som innehåller 

andra immaterialrätter än de ovan nämnda, kan falla inom tillämpningsområdet för 

förordningen. Det krävs då att det huvudsakliga syftet med avtalet är att upplåta teknik för 

produktion, och att övriga rättigheter har ett direkt samband med det huvudsakliga syftet.
148

 

Tekniken ska även ha överförts från ett företag till ett annat, vilket vanligen sker genom 

licensiering.
149

 

Förordningen omfattar endast tvåpartsavtal, men avtalet kan innehålla villkor för mer än ett 

handelsled. Så är fallet när avtalet föreskriver att licenstagaren ska ålägga återförsäljare av 

produkterna vissa villkor.
150
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Det uppställs skilda villkor för avtal mellan konkurrenter, dvs. faktiskt eller potentiellt 

konkurrerande företag verksamma i samma handelsled, och avtal mellan icke-konkurrenter.
151

 

Är företagen konkurrerande får deras sammanalagda marknadsandel på den relevanta 

marknaden inte överstiga 20 % för att förordningen ska gälla.
152

 Motsvarande bestämmelse 

för företag som inte konkurrerar föreskriver att parternas respektive marknadsandel inte får 

överstiga 30 % på den relevanta marknaden.
153

 

Avtal som redan genom sitt syfte är konkurrensbegränsande faller normalt utanför 

förordningens tillämpningsområde, genom att avtal innehållande särskilt allvarliga 

begränsningar av konkurrensen inte tillåts.
154

 Så är fallet när konkurrerande företag delar upp 

den geografiska marknaden inom unionen. Sådan uppdelning är dock tillåten när 

licensgivaren och/eller licenstagaren förbehålls ett exklusivt geografiskt område för 

produktion fredat från konkurrens av den andra parten. Det är dessutom tillåtet att förena det 

exklusiva territoriet med ett absolut områdesskydd genom att förbjuda aktiv och passiv 

försäljning från den andra parten till det licensierade området.
155

 

För avtal mellan icke-konkurrenter är området för särskilt allvarliga begränsningar något 

mindre. Sådana begränsningar innebär att förbud mot licenstagarens passiva försäljning till 

andra geografiska områden än det avtalet omfattar är otillåtet, förutom passiv försäljning till 

områden som licensgivaren förbehållit sig själv eller annan licenstagare.
156

 Den andra 

licenstagaren får dock endast ha varit verksam på territoriet i högst två år för att avtal 

innehållande förbud mot passiv försäljning ska kunna undantas genom förordningen. På så vis 

ges licenstagare som penetrerar en ny marknad ett område fredat från konkurrens under en 

begränsad tid, vilket ökar incitamenten till att investera i produktion och marknadsföring och 

underlättar etablering.
157

 

Syftet med gruppundantaget är att undvika att tekniköverföringsavtal som inverkar positivt på 

konkurrensen och ger upphov till effektivitetsvinster träffas av förbudet i artikel 101(1) 
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FEUF. Licensieringen underlättar gemensam forskning och utveckling mellan parterna och 

skapar spridning av produkterna.
158

  

Om avtalet inte uppfyller samtliga uppställda villkor, och möjligheten till individuellt 

undantag saknas, är det förbjudet med stöd av artikel 101(2) FEUF. 

5.3 Vertikala avtal 

Vertikala avtal kan ges undantag från artikel 101(1) FEUF genom gruppundantaget för 

vertikala avtal.
159

 Avtalet ska ha ingåtts mellan två eller flera företag, verksamma i olika led i 

produktions- och distributionskedjan. Avtal med slutkonsumenter omfattas alltså inte, om 

dessa är fysiska personer.
160

  

I gruppundantaget används begreppen leverantör och köpare för att beteckna avtalsparterna. 

Köparen utgörs av ett företag som enligt avtal säljer produkter för leverantörens räkning.
161

 I 

det här avsnittet i arbetet används därför sådan terminologi. 

Gruppundantaget omfattar inköps-, försäljnings- och återförsäljningsavtal som innehåller 

konkurrensbegränsningar.
162

 Även vertikala avtal som innehåller bestämmelser om 

överlåtelse eller användning av immateriella rättigheter faller inom tillämpningsområdet, 

förutsatt att det inte är det primära syftet med avtalet och att upplåtelsen av dessa har ett direkt 

samband med distributionen eller försäljningen av produkterna.
163

 Så är fallet om avtal ingås 

med en återförsäljare om försäljning av varumärkesskyddade varor.
164

  

För gruppundantagets tillämplighet får parternas respektive marknadsandel på den relevanta 

marknaden inte överstiga 30 %. Med relevant marknad avses den produktmarknad och den 

geografiska marknad där leverantören säljer produkterna till köparen.
165

  

Avtal som innehåller särskilt allvarliga begränsningar kan inte omfattas av gruppundantaget. 

Sådana begränsningar innebär att köparen begränsas i sin försäljning till andra geografiska 

områden än det som avtalet omfattar. Sådana begränsningar är dock inte särskilt allvarliga om 

endast den aktiva försäljningen till ett område som förbehållits leverantören eller annan 
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köpare begränsas. Avtalet anses dock alltid innehålla särskilt allvarliga begränsningar om i sin 

tur köparens kunder begränsas i hur produkterna får användas.
166

 

Vertikala avtal kan ge upphov till konkurrensbegränsningar på marknaden, till exempel 

genom att stänga ute andra leverantörer eller försvåra för köpare att utvidga sin verksamhet. 

Sådana avtal kan även innebära att handeln mellan medlemsstater försvåras, genom att 

territoriella hinder uppställs från leverantör till köpare.
167

 Genom att i förordningen tillåta 

vissa typer av vertikala avtal menar man att de nackdelar som kan uppstå vägs upp mot de 

fördelar som vertikala avtal i allmänhet bidrar med. Sådana avtal kan även vara fördelaktiga 

för köpare, i och med att de möjliggör att marknadsföringsåtgärder och distributionsnät som 

byggts upp av köparen på ett visst territorium inte kommer andra köpare till handa. Det i sin 

tur ökar chansen för att köparen kan erhålla avkastning på de investeringar som gjorts.
168
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6 Analys 

6.1 Licensavtal och artikel 101(1) FEUF 

Syftet med det här arbetet är att undersöka licensavtals förenlighet med artikel 101(1) FEUF 

när avtalen innehåller territoriella begränsningar. I fördragstexten föreskrivs att avtal som har 

till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom unionen är 

oförenliga med den inre marknaden och förbjudna, särskilt sådana som innebär att marknader 

delas upp. 

Svårigheten förefaller ligga i, efter den genomgång av gällande rätt som gjorts ovan, att 

bedöma avtalets eventuella konkurrensbegränsande syfte eller resultat samt om den 

territoriella exklusiviteten är av tillräckligt allvarlig art, för att förbudet ska vara tillämpligt. 

6.1.1 Avtal med konkurrensbegränsande syfte 

I Consten och Grundig
169

 och Premier League
170

 ansågs avtalen mellan licensgivare och 

licenstagare redan genom sitt syfte vara konkurrensbegränsande. I Consten och Grundig 

menade domstolen att själva existensen av en immaterialrätt inte kan träffas av EU-reglerna. 

Det är endast utnyttjandet av en sådan rättighet som kan konstituera ett förbud enligt artikel 

101(1) FEUF. Genom denna distinktion tydliggörs att immaterialrätt i grund och botten är en 

nationell angelägenhet.  

Till själva existensen hör det särskilda föremålet för immaterialrätten.
171

 Föremålet har i 

praxis getts olika definitioner beroende på vilken typ av rättighet avtalet omfattar, men 

samtliga bottnar i en rättighet för licensgivaren att tjäna pengar på sin produkt. Den 

kommersiella rättigheten varierar dock i omfattning, från att berättiga rättighetsinnehavaren 

av en biofilm att få ersättning för varje visning av filmen, vilket var fallet i Coditel I
172

, till att 

i Erauw-Jacquery
173

 innebära en rätt för licensgivare att bevilja exklusiva licenser med 

absolut områdesskydd för odlingsrättigheter. Ett licensavtal som enbart innehåller villkor som 

kan anses falla inom det särskilda föremålet för immaterialrätten, dvs. avtal som endast 

reglerar existensen av rättigheten, kan inte träffas av förbudet mot konkurrensbegränsande 
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avtal. Det beror på att avtalet då faller utom EU:s kompetens. På så vis avgör alltså 

immaterialrätten de yttersta gränserna för konkurrensrätten.  

Det är svårt att dra några generella slutsatser om när immaterialrätt vinner företräde framför 

konkurrensrätten, eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Klart står i alla fall 

att sådana rättigheter inte vinner försteg när varumärkesskyddade produkter eller 

sändningsrättigheter licensieras genom en exklusiv och territoriellt begränsad licens vilket ger 

licenstagaren ett absolut områdesskydd, vilket var fallen i ovan nämnda praxis. För avtal som 

omfattar rättigheter där det särskilda föremålet utgörs av ett vidsträckt område ökar chansen 

att undvika förbudet i artikel 101(1) FEUF.  

En annan möjlighet för avtal med konkurrensbegränsande syfte, som lyfts fram av Anastasios 

Kaburakis, Johan Lindholm och Ryan Rodenberg i artikeln ”British pubs, decoder cards, and 

the future of intellectual property licensing after Murphy”
174

 där Premier League-målet 

analyseras, är att dela upp marknader efter språkområden. På så vis undviker man de 

konkurrensrättsliga problem som uppstår genom en territoriell uppdelning, och avtalet anses 

inte automatiskt ha ett konkurrensbegränsande syfte. För företag så som licensgivaren i målet 

skulle det innebära att avkodningsutrustningen kan omsättas fritt inom unionen, varför 

sändningar kan tas emot från vilken medlemsstat man än önskar. De sändningar som avkodas 

med hjälp av utrustningen skulle då innehålla till exempel kommentarer och text på det språk 

som talas i den medlemsstat där utrustningen är köpt. Det skulle i praktiken innebära viss 

uppdelning av marknaden efter nationsgränser, på grund av de språkbarriärer som finns 

mellan länderna inom unionen, men undgå att klassas som ett marknadsuppdelande avtal i 

artikel 101(1) FEUF.  

6.1.2 Avtal med konkurrensbegränsande resultat 

I avsnitt 3.1.2 ovan behandlades avtal med konkurrensbegränsande resultat. Målen Société
175

, 

Coditel II
176

, Nungesser
177

 och Erauw-Jacquery
178

 rörde alla territoriellt begränsade, 

exklusiva licensavtal. 
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Licensavtalet som gav upphov till tvisten i Société innebar en ensamrätt till försäljning för 

licenstagaren. Exklusiviteten bestod i att rättigheten endast uppläts till en enda licenstagare på 

ett bestämt geografiskt område, men varken licenstagaren i fråga, andra licenstagare, 

parallellimportörer eller licensgivaren själv tvingades upprätthålla exklusiviteten. Försäljning 

kunde ske över de territoriella gränser avtalet skapade. Något svar på om det specifika avtalet 

i fråga hade ett konkurrensbegränsande resultat eller inte gav inte domstolen, men det 

uttalades särskilt att bedömning skulle göras om villkoren i avtalet, som skyddar den 

ensamrätt licenstagaren erhållit, är särskilt stränga. Med hänsyn till att avtalet i fråga 

egentligen enbart i teorin innebar att ett exklusivt territorium förbehållits licenstagaren, vilket 

i praktiken lätt kunde kringgås, är det troligt att domstolens bedömning skulle ha utmynnat i 

att avtalet hade fallit utanför förbudets tillämpningsområde om man gett sig in på den 

diskussionen. 

Det som var speciellt med domstolens uttalanden i Société var att man resonerade kring ett 

nödvändighetskriterium: är det territoriella skyddet en nödvändighet för att ta sig in på en ny 

marknad? För att svara på frågan tvingas man föra ett ekonomiskt resonemang kring 

immaterialrätten i sig. Det innebär en avvägning mellan å ena sidan de kostnader som 

licensgivaren lagt ned på att utveckla produkten med å andra sidan de negativa effekter den 

territoriella begränsningen får i stort på marknaden. Samtidigt tar man här hänsyn till 

konsumentskyddet: om det är lättare att ta sig in på en ny marknad bidrar det till 

produktspridning vilket innebär att konsumenter på den nya marknaden får tillgång till varor 

och tjänster de tidigare inte haft tillgång till. Målet utgör ett tydligt exempel på när 

konkurrensrätt och immaterialrätt samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. Det som kan 

komplicera bedömningen av när undantaget om ny marknad är tillämpligt är under vilken 

tidsperiod en marknad kan ses som ny.  

Resonemanget om ett nödvändighetskriterium utvecklades i Nungesser. För det första gjorde 

domstolen en skillnad på öppna exklusiva licenser, vilka enbart påverkar förhållandet mellan 

avtalsparterna, och exklusiva licenser med absolut områdesskydd, som dessutom påverkar 

förhållandet till tredje man. För det andra menade domstolen att för sådana avtal som 

innehåller öppna exklusiva licenser ska nödvändigheten av det territoriella skyddet bedömas. 

Frågan som domstolen ställt i Société utvecklades nu till om den territoriella exklusiviteten 

var nödvändig för att kunna kommersiellt utnyttja ny teknik. Min uppfattning är att domen i 

Nungesser inskränker området för när konkurrensbegränsande licensavtal kan vara förenliga 
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med artikel 101(1) FEUF, eftersom det i praktiken innebär att den nya tekniken ska ta sig in 

på en ny marknad för att över huvud taget kunna anses vara ny. 

I Nungesser fördes inget ekonomsikt resonemang över huvud taget om de exklusiva licenser 

som innebar ett absolut områdesskydd, utan dessa ansågs automatiskt vara oförenliga med 

artikel 101(1) FEUF. Målet kan därför sägas ge uttryck för en yttre gräns för när en territoriell 

begränsning inte längre kan uppfylla krav på nödvändighet, om än inte en absolut sådan, 

vilket visade sig i Coditel II. 

I Coditel II
179

 var avtalet förenat med ett absolut områdesskydd, om än tidsbegränsat. Här tog 

domstolen med marknadens särdrag i sin bedömning. För att kunna bestämma marknadens 

särdrag krävs först och främst att avtalsobjektet definieras, för att sedan vara vägledande när 

den relevanta marknaden för produkten bestäms. Även om domstolen i målet inte kom till 

något klart svar på om avtalet var förenligt med EU-rätten eller inte, indikerades att avtalet 

inte utgjorde en otillåten konkurrensbegränsning. Därav uppluckrades distinktionen mellan 

tillåtna och otillåtna licensavtal som skapats i Nungesser, eftersom även exklusiva licensavtal 

förenade med absolut områdesskydd kunde undantas från förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal, i alla fall om exklusiviteten var tidsbegränsad. Här 

omformulerades alltså frågan: gör marknadens särdrag det nödvändigt att mellan parterna ingå 

ett exklusivt territoriellt licensavtal förenat med absolut områdesskydd?  

I ovan behandlad praxis kan man urskilja vilka intressen som gör att nödvändighetskriteriet 

uppfylls eller inte. När det handlar om att ta sig in på en ny marknad utgör licenstagarens 

intressen det primära syftet med undantaget. Om etablering på en marknad där produkterna 

inte funnits tidigare underlättas medför det troligen positiva effekter även för licensgivaren i 

form av högre ersättning för de upplåtna rättigheterna. Så är även fallet när marknaden 

visserligen inte är ny, men är av sådan säregen art att ett visst exklusivt skydd krävs. När avtal 

som innehåller licensiering av ny teknik undantas från förbudet ser man en tydlig koppling till 

den grundläggande tanken med immaterialrätten, att licensgivaren ska kunna utnyttja sin 

ensamrätt kommersiellt. En gemensam effekt av undantagen är konsumentskyddet. Genom att 

i vissa fall utvidga området för vilka licensavtal som är tillåtna, när det är svårt att ta sig in på 

en marknad eller nå ut med ny teknik, ser man främst till konsumenternas intresse av 

produktspridning. 
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Som nämnts ovan i avsnitt 6.1.1 fungerar immaterialrättens särskilda ändamål som ett 

behörighetskrav för att EU-rätten ska bli tillämplig. I det här avsnittet kan man se tendenser 

till att det särskilda föremålet dessutom inskränker tillämpningsområdet för artikel 101(1) 

FEUF när EU-rätten ansetts tillämplig. Det tydligaste exemplet på det är målet Erauw-

Jacquery, där produktens beskaffenhet, licensgivarens behov av produktkontroll och de 

kostnader som varit förenade med framtagning av produkterna vägde över det exklusiva 

licensavtalets absoluta områdesskydd. Man tog hänsyn till växtförädlarrättens särskilda 

ändamål och menade att licensiering av produkterna i fråga motiverade att licensgivaren 

kunde utöva stark produktkontroll. Det berodde dels på produktens art, dels på de stora 

investeringar som varit nödvändiga för att ta fram produkten. Kommissionen menar att 

utfallet inte har någon generell räckvidd, utan att det är begränsat till licensiering av 

växtförädlarrätt.
180

  

För att applicera resonemanget från Nungesser på fallet Erauw-Jacquery, ska inte 

växtförädlarrätten behandlas annorlunda i konkurrenshänseende jämfört med andra 

immaterialrättigheter. Samtidigt menade man att det visserligen var möjligt att ta hänsyn till 

växtförädlingsrättens särskilda ändamål när man bedömer ett licensavtal som rör en sådan 

rättighet och dess förenlighet med artikel 101(1) FEUF. Enligt min mening gör detta 

resonemang att Erauw-Jacquerys räckvidd kan sträcka sig längre än till enbart 

växtförädlarrätt. Avgörande blir hur man ser på immaterialrättens särskilda ändamål. Om 

synen på det särskilda ändamålet är att man kan ge begreppet en vid tolkning, dvs. som går 

utöver licensgivarens explicita rätt att mot betalning upplåta rättigheten, kan avtal som är 

förenade med territoriella begränsningar ändå inrymmas i begreppet. Så skulle då vara fallet 

med växtförädlarrätt till vissa frön. På så vis kan EU-rätten inte vinna tillämpning. Det verkar 

inte vara så EU-rätten resonerat i Erauw-Jacquery.  

En annan möjlig tolkning är följande. Växtförädlingsrätten ska alltså inte behandlas 

annorlunda i konkurrenshänseende, samtidigt som det speciella ändamålet för 

immaterialrätten i vissa fall kan göra att ett avtal, som i och för sig har ett 

konkurrensbegränsande resultat, faller utanför tillämpningsområdet för artikel 101(1) FEUF. 

Då alla immaterialrätter anses ha ett särskilt ändamål, om än det skiljer sig från rättighet till 

rättighet, torde det betyda att utfallet i Erauw-Jacquery har generell räckvidd över hela 

immaterialrättsområdet. Det i sin tur innebär att exklusiva territoriellt begränsade licensavtal 
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med absolut områdesskydd, som är gällande under lång tid, kan falla utanför förbudet mot 

konkurrensbegränsande avtal i de fall det är motiverat med hänsyn till immaterialrättens 

särskilda ändamål. Immaterialrätten kan alltså i sådana fall väga tyngre än EU:s 

konkurrensrätt. Min uppfattning är att detta är en mer trolig tolkning av Erauw-Jacquery.  

För att sammanfatta det som sagts ovan kan anföras att huvudregeln, enligt en strikt 

bokstavstolkning av artikel 101(1) FEUF, är att avtal med konkurrensbegränsande resultat är 

oförenliga med bestämmelsen. Från det kan man ur praxis utläsa två undantag: avtal 

omfattande ny marknad och avtal omfattande ny teknik.  

Vidare kan en generell regel sägas ha skapats genom Nungesser, exklusiva licenser som 

innebär absolut områdesskydd anses alltid vara konkurrensbegränsande enligt artikel 101(1) 

FEUF. Avtal kan dock, enligt senare tillkommen praxis, undvika att träffas av förbudet om 

varans beskaffenhet, ett stort behov av produktkontroll och nödvändighet av stora 

investeringar motiverar att avtalet innebär en total eliminering av konkurrensen.  

6.2 Licensavtal och artikel 101(3) FEUF 

När ett avtal bedöms uppfylla alla rekvisit i artikel 101(1) FEUF går man vidare till att 

bedöma avtalets möjlighet till undantag i artikel 101(3) FEUF. 

I både Nungesser
181

, i den del avtalet utgjorde en exklusiv licens med absolut områdesskydd, 

och Premier League
182

 underkändes avtalen efter en undantagsprövning, varför de blev 

ogiltiga under artikel 101(2) FEUF. Bedömningen i Premier League angående 

nödvändighetskriteriet är intressant. Domstolen menade i målet att ett avtal som går utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till immaterialrättens särskilda ändamål inte kan uppfylla 

rekvisiten i artikel 101(3) FEUF. En definition av detta särskilda ändamål blev därför 

nödvändig. Innehavare av sändningsrättigheter har, precis som innehavare av andra 

immaterialrätter, en grundläggande rätt att utnyttja sin rättighet kommersiellt. Denna rätt 

ansågs i målet inte innebära att innehavaren har en rätt att ta ut högsta möjliga ersättning, utan 

ersättningen skulle stå i rimlig proportion till produkternas värde. En skälig ersättning 

utgjordes enligt domstolen av ersättning som är rimlig med hänsyn till antalet faktiska och 

potentiella mottagare av sändningen, samt sändningarnas språkversion. Det kan jämföras med 

vad som uttalades i Coditel I, där ersättning för varje visning av en biofilm ansågs inrymmas i 
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 Mål C-403 och 429/08, Premier League.  



   40 

 

immaterialrättens särskilda föremål. Den slutsatsen är dock svår att applicera på Premier 

League, eftersom typen av sändning och publikunderlag skiljer sig åt avsevärt.  

För att garanteras den territoriella exklusiviteten betalade licenstagarna i Premier League en 

tilläggsavgift. Låt säga att licensavgiften utan tilläggsavgiften skulle stå i rimlig proportion till 

tjänsternas värde, enligt domstolens resonemang. Det skulle innebära att upplåtelsen av 

sändningsrättigheter skulle rymmas inom immaterialrättens speciella ändamål.  

Det är dock inte tillräckligt för att avtalen ska kunna undantas från förbudet mot 

konkurrensbegränsande ändamål. Även om ersättningen då skulle anses höra till 

immaterialrättens särskilda ändamål, och därmed uppfylla nödvändighetskriteriet, måste även 

den territoriella exklusiviteten vara nödvändig för detta särskilda ändamål. Anledningen till 

den territoriella begränsningen var enligt licensgivaren i målet att upprätthålla den s.k. 

spärregeln, dvs. att inte visa fotbollsmatcher under vissa tider i England för att öka 

publiknärvaron på matcherna. Domstolen ansåg att den territoriella exklusiviteten inte stod i 

rimlig proportion till syftet med skyddet. Det kan jämföras med Coditel II, där det uttalades 

att en exklusiv licens förenat med ett absolut områdesskydd som var gällande under en 

begränsad tidsperiod inte ansågs strida mot EU-rätten. Situationerna är som sagt inte helt 

jämförbara. En biofilm är efterfrågad av konsumenter under en begränsad tidsperiod, medan 

sändningar av fotbollsmatcher i stort är av ett helt annat värde ur konsumentsynpunkt. 

Dessutom skiljer sig marknaden mellan de två rättigheterna åt, då den relevanta 

produktmarknaden för fotbollssändningar rimligtvis är snävare än den för visning av en 

biofilm. Sportsändningar av olika sporter är sällan utbytbara i konsumenternas ögon, medan 

det spelar mindre roll för en konsument vilken film man ser på bio. För de stora 

fotbollsklubbarna är chansen att territoriell exklusivitet uppfyller kravet på nödvändighet i 

artikel 101(3) FEUF därför minimal. 

 

6.3 Avslutande kommentarer 

Ovan har redogjorts för licensavtals förenlighet med artikel 101(1) FEUF, möjligheterna till 

undantag med stöd av artikel 101(3) FEUF samt aktuella gruppundantagsförordningar 

tillämpliga på sådana avtal.  

Syftet bakom unionens gruppundantagsförordningar är att underlätta det praktiska arbetet med 

konkurrensrätt, genom att minska arbetsbördan för både EU:s och medlemsstaternas 
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konkurrensmyndigheter, samt öka rättssäkerheten och förutsägbarheten för företag inom 

unionen. Förordningarna träffar främst avtal av mindre betydelse för konkurrensen.
183

  

I och med att en licensgivare alltid har rätt att kommersiellt utnyttja sin rättighet, eftersom det 

faller inom immaterialrättens särskilda ändamål, träffas inte ”rena” licensavtal av förbudet i 

artikel 101(1) FEUF. Ett avtal anses därför strida mot artikel 101(1) FEUF om det förenas 

med allt för långtgående villkor. Vart gränsen går för sådana villkor som innehåller 

territoriella begränsningar har redogjorts för ovan.  

Som man kan se är rättsläget inte helt klart på området. Det är inte möjligt att dra några helt 

generella slutsatser från den praxis från EU-domstolen som behandlats, eftersom det i många 

fall rört sig om undantagssituationer. Det man å andra sidan kan utläsa är att det uppställs ett 

krav på nödvändighet av de territoriella begränsningarna för att avtal med 

konkurrensbegränsande resultat ska undvika att träffas av förbudet i artikel 101(1) FEUF. Den 

territoriella exklusiviteten ska vara nödvändig för att produkterna ska kunna föras ut på en ny 

marknad eller för att ny teknik ska kunna etableras på ett område.   
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