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“Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. 

If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!” 

 

- Lewis Carroll (Alice i Underlandet) 
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1 Inledning  
Konkurrensrätten och immaterialrätten är två rättsområden som ibland kolliderar. 

Immaterialrätten är utformad för att fungera i en marknadsekonomi och verkar allmänt sett 

konkurrensfrämjande genom att skapa incitament för nyskapande och investeringar. De 

immateriella rättigheterna kan dock medföra konkurrensbegränsande verkningar genom att de 

ger rättighetshavaren en i viss mån skyddad position på marknaden, något som är särskilt 

påtagligt i fråga om patent. Av EU-domstolens praxis framgår att vägran att upplåta rätt för 

utomstående att utnyttja en immaterialrättsligt skyddad rättighet, vanligen en licens, i speciella 

fall kan utgöra missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt (FEUF). 

 

Inom telekombranschen och i vardagen behöver vi inte fundera över om den vi ringer har en 

kompatibel1 mobiltelefon eller ett kompatibelt nätverk. Det här beror delvis på att 

rättighetshavare till diverse patent går samman och bildar så kallade 

standardiseringsorganisationer (standard setting organisations), i syfte att förse marknaden med 

bästa möjliga teknik. Standardisering skapar gemensamma plattformar för nya produkter och 

när patenten ingår i en standard blir patentet nödvändigt för alla tillverkare av de 

standardkompatibla varorna. Dessa nödvändiga patent utgör så kallade ”standard essential 

patent” och kommer fortsättningsvis kallas för ”nödvändiga patent”. En teknisk standard kan 

sägas definiera de egenskaper en produkt bör uppfylla i syfte att möjliggöra interoperabilitet2 

med andra standardkompatibla produkter eller system och tekniska standarder är centrala i 

många branscher.3 Men vad händer egentligen när någon har patent på en del av den tekniska 

standarden? 

 

För att undvika att patenthavaren försöker ta ut oskäliga licensavgifter av de som vill nyttja de 

nödvändiga patenten har utvecklats lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor, så kallade 

FRAND-villkor4. Villkor som standardiseringsorganisationerna normalt kräver att ägare till 

nödvändiga patent ska förhandla efter när de ska licensiera sina patent till en tredje part. 

Telekombolaget Huawei Technologies Co. Ltd (Huawei) är patenthavare till ett europeiskt 

                                                
1 Som stämmer överens med något annat eller som kan fungera tillsammans med något annat. 
2 Förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med 
varandra. 
3 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81 EG-fördraget på horisontella samarbetsavtal, EGT C3, 
6.1.2001, s. 2. punkt 159. 
4 Fair, Reasonable and Non-discriminatory reasons. 
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patent vilket utgör ett nödvändigt patent för 4G Long Term Evolution (LTE) 

mobiltelefonstandarden, en standard som utvecklats inom standardiseringsorganisationen 

European Telecom Standardisation Institute (ETSI). I och med standardiseringen av Huaweis 

patent godtog Huawei att licensiera patentet på just FRAND-villkor. Trots detta förde Huawei 

en talan om patentintrång i Tyskland mot bolagen ZTE Corp. och ZTE Deutschland GmbH 

(ZTE), efter att Huawei och ZTE misslyckats med att nå en överenskommelse kring det 

standardiserade patentet. Genom sin talan om patentintrång, i syfte att få intrånget i deras patent 

att upphöra, framställde Huawei, bland annat, yrkande om en konkurrensrättslig förbudstalan, 

ett så kallat förbudsföreläggande. Gränsen för när ett bolag kan kräva ett förbudsföreläggande 

utan att missbruka sin dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF är oklar och mot denna 

bakgrund begärde den tyska domstolen att EU-domstolen, genom ett förhandsavgörande, skulle 

besvara vad som krävs av parterna innan patenthavaren kan kräva ett sådant förbud, för att 

denne inte ska anses missbruka en dominerande ställning. Den 16 juli 2015 meddelade EU-

domstolen dom i målet mellan Huawei och ZTE5 där de bland annat konstaterade att väckande 

av talan om föreläggande av förbud i vissa situationer kan strida mot konkurrensrätten och 

därigenom anses utgöra missbruk av dominerande ställning i enlighet med artikel 102 FEUF. 

Domen lämnar vissa frågor obesvarade, något som kan skapa osäkerhet för både patenthavare 

och nyttjaren av det nödvändiga patentet när de ställs inför att förhandla på de specifika 

FRAND-villkoren. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka när och under vilka förutsättningar en ägare av ett 

nödvändigt patent, som åtagit att licensiera sina patent på FRAND-villkor, anses missbruka sin 

dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF genom att väcka talan om patentintrång mot ett 

företag som tillverkar produkter enligt den licensierade standarden. 

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vad innebär missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF? 

2. Vad är standarder och FRAND? 

3. Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en patenthavare ska anses missbruka sin 

dominerande ställning genom att väcka talan om patentintrång? 

                                                
5 Mål C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd mot ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, ECLI:EU:C:2015:477, 
(Huawei mot ZTE). 
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsens behandlar framförallt att artikel 102 FEUF och störst fokus ligger på det så kallade 

missbruksrekvisitet. Ägare till nödvändiga patent anses inte sällan inneha en dominerande 

ställning och dominansrekvisitet är inte alltid tvistigt. Med anledning härav är det inte av lika 

stor relevans för min uppsats. Fokus ligger på ägare till nödvändiga patent och deras agerande 

när de ska bevilja licenser efter att deras patent blivit antagen till en standard. Jag kommer 

därför inte behandla förfarandet i själva standardiseringsprocessen och hur parternas agerande 

kan beröras av artikel 102 FEUF innan patentet blivit antagen till en standard. Vidare har inte 

uppsatsen till syfte att täcka alla de olika medel som en ägare till ett nödvändigt patent kan 

använda sig av vid ett eventuellt intrång. Uppsatsen diskuterar endast patenträttsliga åtgärder 

och således inte rättsmedel som finns tillgängliga under andra lagsamlingar, exempelvis inom 

avtalsrätten.  

 

1.3 Metod och material  

För att utreda gällande rätt har jag i uppsatsen utgått ifrån en juridisk metod, vilket innebär att 

gällande rätt har undersökts. När problemområdet i arbetet behandlas används EU-rätten, vilket 

gör att uppsatsen består av EU-rättens rättskällor. Uppsatsen är skriven ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv där reglerna kring missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF har 

behandlats. Rättsområdet studeras på EU-nivå då fastställande av de konkurrensregler som är 

nödvändiga för den inre marknaden faller inom EU:s exklusiva kompetens, något som regleras 

i artikel 3(1)b FEUF.  

 

Högst upp i hierarkin bland de rättskällor som är gällande inom Europeiska Unionen (EU)  finns 

primärrätten som utgörs av de grundläggande fördragen samt EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna (stadgan), som är bindande för medlemsstaterna.6 Förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning regleras i artikel 102 FEUF och tillhör således EU:s primärrätt och 

fördragsbestämmelsen ligger till grund för hela uppsatsen. Primärrätten sätter ramen för EU:s 

så kallade sekundärrätt. Detta genom att fördragsbestämmelserna ger EU:s institutioner rätt att 

utfärda närmare bestämmelser för att genomföra särskilt anvisade mål och de rättsakter som 

utfärdas med stöd av fördragen betecknas som sekundärrätt. Sekundärrätten består av bindande 

                                                
6 Artikel 288(2) FEUF.  
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rättsakter som institutionerna kan utfärda enligt artikel 288 FEUF det vill säga, förordningar, 

direktiv och beslut.7 Sekundärrätten är av betydelse i uppsatsen då en viss harmonisering skett 

på immaterialrättens område genom förordningar och direktiv i syfte att säkerställa skyddet för 

immateriella rättigheter. Med harmonisering avses att EU skapar en tillnärmning av 

medlemsstaternas respektive rättssystem för att säkerställa en framgångsrik gemensam inre 

marknad.8 

 

EU-rätten har företräde framför nationell rätt, något som uttryckts i rättsfallet Costa mot ENEL,9 

och innebär att om en domstol i en medlemsstat finner att en nationell bestämmelse står i strid 

mot en EU-rättslig bestämmelse, ska domstolen inte tillämpa den nationella bestämmelsen.10 

EU-rätten har alltid företräde, oavsett vilken hierarkisk nivå den EU-rättsliga regeln har inom 

det unionsrättsliga systemet och oavsett om det finns senare tillkommen nationell lagstiftning.11 

EU-rätten har även företräde framför nationell grundlag, något som uttryckts av EU-domstolen 

i målet Internationale Handelsgeselleshaft.12  Konkurrensreglerna i artikel 101 och 102 FEUF 

har tillerkänts så kallad horisontell direkt effekt. Genom principen om direkt effekt, som slogs 

fast av EU-domstolen i målet Van Gend & Loos,13 ges de nationella domstolarna ett särskilt 

ansvar för EU-rättens korrekta tillämpning i medlemsländerna. Direkt effekt kan uppdelas i 

vertikal direkt effekt, det vill säga att en enskild kan göra gällande den EU-rättsliga 

bestämmelsen gentemot en medlemsstat, och horisontell direkt effekt, det vill säga att en 

enskild kan göra gällande denna rättighet mot ett annat enskilt rättssubjekt. Konkurrensregeln i 

artikel 102 FEUF har tillerkänts horisontell direkt effekt och kan således åberopas av enskilda 

gentemot en annan enskild.14  

 

Uppsatsen behandlar närmare när licensvägran kan utgöra missbruk av en dominerande 

ställning och rättsläget är framförallt styrt av rättspraxis från EU-domstolen. Rättspraxis från 

EU-domstolen har därigenom fått en central roll i uppsatsen. Fördragstexten tolkas av EU-

domstolen och domstolen tolkar bestämmelserna mot bakgrund av dess ändamålsenliga verkan. 

                                                
7 Hettne och Eriksson, 2011, s. 42.  
8 Artikel 114 (1) FEUF, Direktiv 2004/48.  
9 Mål 6/64, Costa mot E.N.E.L, ECLI:EU:C:1964:66, (Costa mot ENEL). 
10 Hettne och Eriksson, 2011, s. 173.  
11 Hettne och Eriksson, 2011, s. 174.  
12 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft GmbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und  
Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114, (Internationale Handelsgesellschaft). 
13 Mål 26/62, NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 
skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1, (Van Gend & Loos). 
14 Hettne och Eriksson, 2011, s. 172.  
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Vilket betyder att domstolen väljer den tolkning som är mest gynnsam för EU-rättens 

utveckling.15 Enligt artikel 267 FEUF kan nationella domstolar inhämta förhandsavgöranden 

från EU-domstolen, något som kan göras, och ibland måste göras,  när ett mål i den nationella 

domstolen rör tolkningen av EU-rätten. På de områden där praxis från EU-domstolen saknas 

används underrättspraxis från Tribunalen. EU-domstolen är överordnad Tribunalen och EU-

domstolens domar har högre prejudikatvärde än Tribunalens domar. Om EU-domstolen inte 

uttalat sig i en viss fråga, men Tribunalen har gjort det, väger dock Tribunalens rättspraxis 

tyngre än andra rättskällor, som exempelvis doktrin och icke bindande rättsakter. Tribunalens 

uttalanden tillmäts också större vikt än generaladvokaternas uppfattningar om rättsläget.16 

Urvalet av rättspraxis i uppsatsen har gjorts i syfte att lyfta fram de synsätt och de principer 

som gäller på för att kunna utreda gällande rätt på området.  

 

För att kunna besvara syftet och undersöka under vilka förutsättningar ägare till nödvändiga 

patent, som åtagit att licensiera sina patent på FRAND-villkor, anses missbruka sin 

dominerande ställning genom att väcka talan om patentintrång, kommer jag förklara vad 

tekniska standarder och FRAND-villkor är. Detta i syfte att ge läsaren en bakgrundsförståelse 

till problematiken kring ämnet. Tekniska standarder och FRAND-åtaganden uppdateras hela 

tiden. Ämnet är omdebatterat och under ständigt utveckling och med anledning härav finns det 

lite fakta som är erkänt gällande på området. För att bilda mig en uppfattning av ämnet, samt 

för att belysa problematiken kring standarder och FRAND-villkor i syfte att ge utrymme för en 

bra diskussion, har jag framförallt använt mig av vetenskapliga artiklar och uppsatsen bygger 

därför till stor del på artiklar där diskussioner förts kring ämnet. Då uppsatsen fokuserar på EU-

rättslig reglering utvidgas tillgången på material då rätten som är av intresse inte är hänförlig 

endast till en medlemsstat. En svårighet i mitt arbete har därför varit att sortera och värdera det 

stora utbudet av material på området. Vidare är det främst engelskspråkig litteratur som använts, 

tillgången på svenska källor har varit snäv och därför föll det sig naturligt att använda 

engelskspråkig litteratur, denna har varit lättare att få tag på men också mer uppdaterad på 

området.  

 

                                                
15 Hettne och Eriksson, 2011, s. 49.  
16 Hettne och Eriksson, 2011, s. 56. 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Uppsatsens första kapitel inleds med en inledning. Därefter 

följer uppsatsens syfte, avgränsningar, metod och material samt disposition. Kapitel två inleds 

med en genomgång av konkurrensrätten som sådan och målsättningen med EU:s 

konkurrensrätt. Därefter behandlas artikel 102 FEUF med en genomgång av de rekvisit som 

ska vara uppfyllda för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Kapitel tre behandlar 

immaterialrätten som sådan och bakgrunden till dess uppkomst. Därefter behandlas patenträtten 

inom EU. Det fjärde kapitlet inleds med att behandla relationen mellan konkurrensrätten och 

immaterialrätten. Därefter beskriver jag tekniska standarder, FRAND-villkor samt redogör för 

vissa patenträttsliga rättsmedel som finns att tillgå inom EU. Kapitel fem redogör för 

licensiering av nödvändiga patent som missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF. Här görs en närmare behandling av licensvägran som missbruksform och hur yrkande 

om förbudsföreläggande vid patentintrång kan betraktas som ett missbruk av en dominerande 

ställning. Sedan presenteras den senaste rättsutvecklingen inom området där en genomgång 

görs av rättsfallet Huawei mot ZTE som meddelades av EU-domstolen under sommaren 2015. 

Uppsatsen avlutas med en diskussion där de frågeställningar som kan uppstå med anledning av 

ämnet behandlas. 
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2 Konkurrensrätten 
2.1 Konkurrensrätt och målsättningen med EU:s konkurrensrätt 

EU är uppbyggd på två grundläggande fördrag, fördraget om Europeiska unionen (FEU) och 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). FEU innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om unionens värden och mål och FEUF är mer omfattande och innehåller den 

närmare normeringen av verksamheten inom EU.17 Ett för EU-rätten speciellt ändamål är att 

främja en europeisk marknadsintegration och ett övergripande mål inom EU är därför att 

upprätta en inre marknad med hög konkurrenskraft som främjar vetenskapliga och tekniska 

framsteg, artikel 3 FEU. Målsättningen har vittgående ekonomiska konsekvenser genom att den 

grundläggande principen för ekonomisk integration utgörs av principen om fri rörlighet för 

varor, tjänster, arbetskraft och kapital inom EU.18  

 

EU bygger på ett marknadsekonomiskt system och det finns en generell uppfattning i samhällen 

vilka använder sig av en marknadsekonomi som sin ekonomiska modell att konkurrens tillför 

olika förmåner. Konkurrensen tros leda till lägre prissättning och ett brett utbud av val för 

konsumenter likväl som generell effektivitet och innovation. EU:s konkurrensrätt är ett centralt 

uttryck för att den inre marknaden ska vara uppbyggd på en så kallad effektiv konkurrens.19 

Samhällsekonomiskt är det önskvärt att varor och tjänster finns att tillgå till låga priser på 

marknaden. När priserna faller ökar försäljningen och därmed tillverkningen och distributionen 

av varorna och tjänsterna. Om konkurrensen fungerar tillfredsställande på en marknad tenderar 

priserna för en viss vara att pressas ner mot kostnaden för att producera och distribuera 

ytterligare ett exemplar. Genom de lägre priserna kan fler som är villiga att betala motsvarande 

den kostnad som föreligger för produktion och distribution av varje nytt exemplar, förvärva en 

viss vara eller dra nytta av en viss tjänst. Något som anses leda till en mer effektiv fördelning 

och utnyttjande av samhällets resurser.20  

 

Någon exakt definition på vad som utgör effektiv konkurrens finns inte. I målsättningen effektiv 

konkurrens ligger ett krav på att marknadens struktur ska vara tillfredsställande, det vill säga 

det ska finnas ett större antal företag som konkurrerar med varandra med utbytbara varor eller 

tjänster på en marknad, där det inte föreligger några hinder i övrigt mot konkurrensen. 

                                                
17 Bernitz, 2011, s. 19.  
18 Hettne och Eriksson, 2011, s. 122.  
19 Bernitz, 2011, s.. 66.  
20 Gölstam, 2013, s. 22.  
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Målsättningen innebär också att ekonomisk effektivitet ska främjas. Bristande effektivitet 

föreligger när ett stort företag med monopolställning säljer varor till högra priser, vilket leder 

till att konsumenterna förlorar mer än vad företagen tjänar.21 

 

Ett annat viktigt mål med konkurrensen är att främja konsumenternas intresse. 

Konsumentintresset tillfredsställs i stort genom en ekonomisk effektiv konkurrens. Detta tjänar 

konsumenternas intresse då en bättre konkurrens håller nere priserna. Ett ändamål som tidigare 

var viktigt inom EU-rätten är skyddet för små och medelstora företag. Tidigare framhöll 

kommissionen att denna målsättning var av grundläggande natur för konkurrensrätten. Ska en 

god konkurrens uppnås med ett större antal konkurrenter är det viktigt att även små företag 

överlever och inte manövreras ut. Små företag kan dessutom vara innovativa och främja 

dynamik på marknaden.22 

 

I linje med att den inre marknaden ska vara uppbyggd på grundval av en effektiv konkurrens 

ser man särskilt allvarligt på konkurrensbegränsande åtgärder som vidmakthåller en uppdelning 

av marknaden inom EU. Av artikel 3(1)b FEUF framgår att EU har exklusiv behörighet att 

fastställa de konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. I protokoll 

27 om den inre marknaden och konkurrens23 anges vidare att definitionen av den inre 

marknaden i artikel 2 FEUF innefattar en ordning som säkerställer att konkurrensen inte 

snedvrids.24 EU-rättens konkurrensregler består framförallt av två materiella 

huvudbestämmelser, artikel 101 och artikel 102 FEUF, vilka tillhör EU:s primärrätt. Artikel 

101 FEUF stadgar förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag som är 

ägnade att påverka handeln mellan medlemsstaterna. Artikel 102 FEUF stadgar förbud mot 

missbruk av en dominerande ställning. Bestämmelsen är utformad som ett förbud men det är i 

sak fråga om ingripande i det enskilda fallet mot missbruk från ett företags sida som har en 

dominant ställning på den inre marknaden.25 Medan artikel 101 FEUF riktar sig mot 

konkurrensbegränsande avtal och samordnat förfarande mellan två eller fler företag riktar sig 

artikel 102 FEUF mot konkurrensbegränsande handlande som tillämpas ensidigt av ett företag 

eller en företagsgrupp.26 

                                                
21 Gölstam, 2013, s. 22. 
22 Gölstam, 2013, s. 23-24. Skyddet för små och medelstora företag omnämns inte som ett konkurrensrättsligt  
ändamål i 2000 års riktlinjer från kommissionen om vertikala begränsningar, [2000] EGT C 291/01. 
23 Protokoll 27 om den inre marknaden och konkurrens, bilaga till Lissabonfördraget, OJ C 83, 30.3.2010, s. 309.  
24 Bernitz, 2011, s.66. 
25 Bernitz, 2011, s. 67.  
26 Bernitz, 2011, s. 155.  
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2.2 Missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF 

Artikel 102 FEUF förbjuder handlingar från företag som har en dominant position på den inre 

marknaden, eller väsentlig del av denna, från att missbruka den positionen på så sätt att det 

påverkar handeln mellan medlemsstaterna.27 

 
Artikel 102 

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden 

eller inom en väsentlig del av denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och förbjudet. 

 
Sådant missbruk kan särskilt bestå i att: 

a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller 

andra oskäliga affärsvillkor, 

b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för 

konsumenterna, 

c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner, 

varigenom dessa får en konkurrensnackdel, 

d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser 

som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för 

avtalet. 

 

Av fördragstexten följer att ett flertal rekvisit ska vara uppfyllda för att det ska föreligga 

missbruk av dominerande ställning. EU:s konkurrensrätt är vidare begränsad till att gälla sådana 

konkurrensbegränsningar som påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Det så kallade 

samhandelskriteriet ska tolkas och tillämpas utifrån dess syfte, som på konkurrensrättens 

område innebär när helst det finns ett hot mot den fria handeln mellan medlemsstaterna på ett 

sätt som kan skada förverkligandet av den inre marknaden. Samhandeln påverkas alltid när två 

avtalsparter befinner sig i olika EU-länder, men även om avtalet leder till utestängningseffekter 

som gör att företag från andra EU-länder får svårare att etablera sig på den nationella 

marknaden.28 

 

                                                
27 Jones och Sufrin, 2014, s. 114.  
28 Domeij, 2010, s. 52. 
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2.2.1 Dominansrekvisitet 

Den grundläggande förutsättningen för att artikel 102 FEUF ska kunna tillämpas är att ett 

företag eller en företagsgrupp har en dominerande ställning på den inre marknaden. Med 

dominerande ställning avses innehav av ett stort marknadsinflytande. I avgörandet United 

Brands Co. M.fl. mot kommissionen29 uttalades att en dominerande ställning föreligger om ett 

företag har en sådan maktställning att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på den 

relevanta marknaden. Detta genom att företagets ställning tillåter företaget att i betydande 

omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder och konsumenterna.30 

För att avgöra om det föreligger dominans hämtas vägledning dels genom beräkning av 

företagets marknadsandelar, dels genom analys av olika strukturella faktorer på marknaden som 

förekomst av inträdeshinder.31 Man ser således till en helhetsbild av marknadens sätt att 

fungera. Ett företag kan därför ha en dominerande ställning även om det förekommer 

konkurrens på marknaden. Det avgörande är att företaget har ett så starkt marknadsinflytande 

att dess möjligheter att agera inte begränsas effektivt av fungerande marknadskrafter.32 När det 

gäller att konkret avgöra om ett företag har en dominerande ställning på den relevanta 

marknaden, är marknadsandelarna av särskild betydelse. Marknadsandelarna bör betraktas i 

ljuset av företagets samlade styrka, finansiellt, kunskapsmässigt och av konkurrenssituationen 

i övrigt på den relevanta marknaden, såsom konkurrenternas storlek, styrka och möjligheterna 

till nyetablering på marknaden av nytillkommande konkurrenskraftiga aktörer.33  

 

Har ett företag rättsligt eller faktiskt monopol på en marknad eller nästan en monopolliknande 

ställning är företaget att betrakta som dominerande. Är marknadsandelarna mycket höga, runt 

65-80 procent av marknaden, torde företaget regelmässigt vara dominerande. Marknadsandelar 

om 50 procent skapar en presumtion för att företaget har en dominerande ställning.34 Är 

marknadsandelen lägre kommer andra faktorer in vid bedömningen såsom finansiell styrka, 

teknologisk eller annan kunskapsmässig överlägsenhet med mera. Marknadsandelar om 40 

procent eller något mer kan räcka för dominans men vid lägre marknadsandelar föreligger i 

allmänhet ingen dominans.35 

                                                
29 Mål 27/76, United Brands Company and United Brands Continental BV mot kommissionen, 
ECLI:EU:C:1978:22, (United Brands Co. M.fl. mot kommissionen). 
30 United Brands Co. M.fl. mot kommissionen, punkt 65.  
31 Gölstam, 2013, s. 122.  
32 Bernitz, 2011, s. 161.  
33 Bernitz, 2011, s. 161.  
34 Mål 62/86, AKZO Chemie BV mot kommissionen, ECLI:EU:1991:286.  
35 Bernitz, 2011, s. 162.  
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Innehav av immateriella rättigheter kan bidra till att ett företag anses inneha en dominerande 

ställning. Innehavet skapar dock ingen presumtion för en sådan ställning.36 Innehavaren av 

immateriella rättigheter vars användning är viktig för att följa en branschstandard kan ha 

dominerande ställning på en relevant teknikmarknad, särskilt om det är en kommersiell eller 

juridisk skyldighet att följa standarden när man ska tillverka produkterna. En faktor som kan 

bidra till att patenträttigheter kan utgöra en dominerande ställning är då ett företag har en stark 

patentposition och konkurrenterna inte har en möjlighet att förhandla fram ett arrangemang med 

exempelvis korslicenser. Det kan finnas många anledningar till varför man som patenthavare 

väljer att bevilja licens till någon annan. En vanlig anledning är att man, genom att bevilja någon 

annan en licens, själv kan beviljas en licens att utnyttja motpartens patentskyddade uppfinning, 

en så kallad korslicens. Det faktum att ett annat företag har signifikant förhandlingsstyrka, med 

anledning av deras förmåga att kunna erbjuda korslicenser, innebär dock inte att man ska förbise 

det faktum att ett företag fortfarande kan ha en dominerande ställning på den teknikmarknaden 

där det råkade finns alternativ till företagets teknik.37 Men innan det kan avgöras om det 

föreligger en dominerande ställning måste, först, den relevanta marknaden bestämmas.38 

 

2.2.2 Den relevanta marknaden 

För att det ska kunna föreligga en snedvridning av konkurrensen genom missbruk av 

dominerande ställning krävs att det föreligger någon form av marknadsinflytande. 

Marknadsinflytande kan mätas direkt genom ekonometriska beräkningar eller genom indirekta 

metoder. Inom konkurrensrätten används indirekta metoder där marknadens struktur 

analyseras, exempelvis, genom att inträdeshinder kan påvisas. Särskilt viktigt är att beräkna det 

aktuella företagets marknadsandelar.39 Vid bedömning av om ett agerande har skadlig effekt 

för konkurrensen på en marknad är det nödvändigt att avgöra omfattningen av den drabbade 

marknaden. En central frågeställning för konkurrensrätten är därför hur gränserna ska dras för 

                                                
36 Mål C-241, 242/91P RTE och ITP mot kommissionen, ECLI:EU:C:1995:98, (Magill-målet) punkt 46., Mål C- 
457/10P AstraZeneca AB och AstraZeneca plc mot kommissionen, ECLI:EU:C:2012:770, (AstraZeneca mot 
kommissionen), punkt 186., Jämför Turner, 2015, s. 127.  
37 Turner, 2015, s. 128.  
38 Mål C 31/80, L’Oreal mot De Nieuwe Amck, ECLI:EU:C:1980:289, punkt 25., Mål C-7/97, Oscar Bronner 
mot Mediaprint, ECLI:EU:C:1998:569, punkt 32. 
39 Gölstam, 2013, s. 47.  
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en viss bestämd marknad.40 Exempelvis kan ett företag, som är relativt litet på en vitt bestämd 

marknad, bli stort och eventuellt dominerande på en marknad som är snävt bestämd.41 

 

Att definiera omfattningen av en marknad innebär att det måste avgöras vilka varor, som 

konkurrerar med varandra och därmed är utbytbara. Konkurrensen mellan två olika varor 

begränsas av två faktorer. För det första begränsar geografiska förhållanden möjligheter till 

konkurrensen. För det andra är olika varor mer eller mindre utbytbara på grund av i vilken 

utsträckning de har lika eller olika egenskaper.42 Om en produkt är utbytbar mot en annan 

avgörs med ett SSNIP43-test i vilket bedöms hur konsumenternas efterfrågan av produkter 

hypotetiskt skulle påverkas av en prishöjning med fem till tio procent. Två varor konkurrerar 

på samma marknad om det inte är lönsamt att genomföra en varaktig prishöjning på fem till tio 

procent på den ena vara, eftersom konsumenterna i så fall byter till den andra varan.44 

 

Beroende på omständigheterna kan det finnas en relevant marknad eller marknader för leverans 

av vissa varor, tjänster eller information som kan bli föremål för immateriella rättigheter, 

tillsammans med alla varor, tjänster eller information som är utbytbar därmed. Det kan även 

finnas en relevant marknad för att i tjänsten hantera vissa immateriella rättigheter, eller för en 

viss teknik och dess substitut. Det kan även finnas en relevant marknad för beviljandet av 

licenser inom ramen för immateriella rättigheter eller i innovation inom ett visst område. Då 

omfattningen av en marknad kan definieras på många olika sätt kan det vara lämpligt att 

definiera den relevanta marknaden i relativt smala termer.45 

 

Inom EU-rätten måste dominans föreligga på den inre marknaden eller en väsentlig del av denna 

för att dominansrekvisitet ska vara uppfyllt. Föreligger ingen dominerande ställning går det inte 

att komma åt ensidigt konkurrensbegränsande ageranden från ett företags sida. Ett företag kan 

ha dominerande ställning trots att det förekommer konkurrens på marknaden men företaget får 

inte missbruka sin starka marknadsställning till skada för konkurrensförutsättningarna på 

marknaden för konsumenter och andra aktörer.46 

                                                
40 Gölstam, 2013, s. 48.  
41 Bernitz, 2011, s. 159.  
42 Gölstam, 2013, s. 48. 
43 Small but significant and non-transatory increase in price. 
44 Gölstam, 2013, s. 49.  
45 Turner, 2015, s. 130.  
46 Mål C-549/10 P, Tomra Systems ASA m.fl. mot kommissionen, ECLI:EU:C:2012:221 (Tomra mot 
kommissionen), punkt 17., AstraZeneca mot kommissionen, punkt 74.  



18 
 

 

2.2.3 Missbruksrekvisitet 

Om ett företag har en dominerande ställning på den inre marknaden återstår frågan om det 

aktuella beteendet ska anses utgöra missbruk. Missbruk av dominerande ställning kan i 

huvudsak delas in i två olika grupper, exploaterande missbruk och exkluderande missbruk. 

Exploaterande missbruk består i att det dominerande företaget utnyttjar sitt marknadsövertag 

genom att ta ut övervinster, exempelvis genom överprissättningar. Exkluderande missbruk 

består, istället, i att företag försöker stänga ute konkurrenter från marknaden.47   

 

Artikel 102 FEUF innehåller en uppräkning av huvudtyper av missbruk av marknadsdominans, 

uppräkningen utgör viktiga exempel på missbruk men uppräkningen är inte avsedd att vara 

uttömmande.48 När det fastställs om ett beteende på marknaden bör betraktas som ett missbruk 

eller inte ska en objektiv bedömning av företagets agerande göras, något som slogs fast av EU-

domstolen i mål Hoffmann-La Roche mot kommissionen49. I domen uttalar EU-domstolen att:50  

 

Missbruksbegreppet är ett objektivt begrepp och det omfattar sådana beteenden av 

företag med dominerande ställning som kan påverka strukturen hos en marknad där 

konkurrensen redan är försvagad just till följd av det ifrågavarande företagets existens 

och som, genom att andra metoder används än sådana som räknas som normal 

konkurrens om varor och tjänster på grundval av de ekonomiska aktörernas 

transaktioner, medför att hinder läggs i vägen för att den på marknaden ännu existerande 

konkurrensen upprätthålls eller utvecklas. 

 

Tyngdpunkten ligger alltså i att förhindra att åtgärder från dominerande företags sida, som 

försvårar att den konkurrens som fortfarande består på marknaden, bibehålls och förstärks.51 

Dominerande företag anses ha ett särskilt ansvar att tillse att deras agerande inte inverkar 

menligt på konkurrensen, något som slogs fast första gången i EU-domstolens avgörande 

Michelin mot kommissionen.52 

                                                
47 Gölstam, 2013, s. 127.  Se även vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpning av artikel 82 i  
EG-fördraget på företagets missbruk av dominerande ställning genom utestängandeåtgärder, [2009] EU C45/02. 
48 Bernitz, 2011, s. 163.  
49 Mål 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mot kommissionen, ECLI:EU:C:1979:36, (Hoffmann-La Roche mot 
kommissionen).  
50 Hoffmann-La Roche mot kommissionen. Se även Bernitz, 2011, s. 164.  
51 Gölstam, 2013, s. 128.  
52 Mål 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin mot kommissionen, ECLI:EU:C:1983:313, 
(Michelin mot kommissionen), punkt 57.  
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Det finns således ingen allmängiltig definition av vad som utgör missbruk av en dominerande 

ställning, detta måste avgöras i varje enskilt fall. Artikel 102 FEUF innehåller ett antal exempel 

på förfaranden som kan utgöra missbruk men dessa är, som redogjorts ovan, endast exempel 

och uppräkningen är inte avsedd att vara uttömmande. Innehavet av patenträttigheter anses inte 

i sig ge ett företag en dominerande ställning. Vad som kan falla under konkurrensrätten är dels 

konkurrensbegränsande villkor och andra avtal som rör utnyttjande av immateriella rättigheter  

och dels sådana åtgärder från en rättighetshavares sida som utgör missbruk av en dominerande 

ställning. EU-domstolen utgår från en distinktion mellan vad som innefattas i de olika 

immateriella ensamrätternas särskilda skyddsföremål och begränsningar och restriktioner som 

får anses gå utanför skyddsområdets ram.53 EU-kommissionen har i sin vägledning avseende 

artikel 102 FEUF uttalat att begreppet ”leveransvägran” ska anses omfatta en rad förfaranden, 

exempelvis vägran att bevilja licens för immateriella rättigheter.54 Licensvägran är en form av 

missbruk som kan utestänga konkurrenter från nödvändig teknik eller ett nödvändigt nätverk.55 

Ägaren till en immateriell rättighet är i allmänhet berättigad att skydda sina immateriella 

rättighet från intrång, även om företaget är dominerande på marknaden.56 Ingrepp i de 

immateriella rättigheterna kan ske i speciella fall och en närmare genomgång av licensvägran 

som missbruk kommer att behandlas mer ingående nedan.57 Genomdrivande av immateriella 

rättigheter, som annars är i överensstämmelse med EU-lagstiftning, anses därigenom inte strida 

mot artikel 102 FEUF, om inte rätten använts som ett instrument för ett missbruk av en 

dominant positionen där konsekvensen blir att konkurrensen på den inre marknaden 

snedvrids.58  

                                                
53 Se Bernitz, 2011, s. 179.  
54 Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget på företagets 
missbruk av dominerande ställning genom utestängandeåtgärder, [2009] EU C45/02, punkt 78.  
55 Hoffmann-La Roche mot kommissionen, punkt 16., Mål C-238/87, AB Volvo mot Erik Veng (UK) Ltd., 
ECLI:EU:C:1988:477, (Volvo mot Veng)., Magill-målet, AstraZeneca mot kommissionen.  
56 Turner, 2015, s. 155.  
57 Magill-målet, Mål C-418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG mot NDC Health GmbH & Co., 
ECLI:EU:C:2004:257, (IMS Health)., Mål T- 201/04, Microsoft Corp. mot kommissionen,  
ECLI:EU:T:2007:289, (Microsoft mot kommissionen). 
58 Volvo mot Veng, punkt 9., IMS Health, punkt 36-38., Microsoft mot kommissionen, punkt 332., Mål AT.  
39985, Motorola Mobility – Enforcement of GPRS standard essential patents, C(2014) 2892 [2014], (Motorola), 
punkt 278.  
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3 Immaterialrätten  
3.1 Immaterialrätten och bakgrunden till dess uppkomst 

I nästan alla världens länder har man valt att erbjuda ensamrätter till resultat av intellektuellt 

skapande. Det är denna del av rättssystemet som kallas för immaterialrätt. Upphovsrätt, 

varumärken, mönster och patent utgör de viktigaste immaterialrättigheterna. Gemensamt för 

dem är att äganderätten inte avser materiella ting, utan istället sådant som, exempelvis, tekniska 

egenskaper. Immaterialrättigheterna kan integreras i en produkt eller en tjänst och på så sätt få 

ett ekonomiskt värde.59 Den immaterialrättsliga regleringen ger rättighetshavaren ett skydd mot 

bland annat kopiering och efterbildning av immaterialrätten och har karaktär av 

förmögenhetsrättighet. Den immaterialrättsligt skyddade rättigheten får inte användas av en 

tredje part utan samtycke från rättighetshavaren.60 Immaterialrättens praktiska vikt har ökat 

under de senaste åren och området har idag ständigt växande ekonomisk betydelse och är starkt 

uppmärksammat inom EU. Immateriella rättigheter kan ibland utgöra ett företags viktigaste 

tillgång. Patenträtten har genom inriktning på uppfinningar sin största betydelse för 

industriproduktionen och verkar främst inom tekniskt avancerade branscher som IT och 

elektronik.61  

 

Allmänt syftar det immateriella skyddet till att främja innovation och kreativitet. Den 

bakomliggande tanken är således att ensamrätten till intellektuella prestationer med anknytande 

förbud mot kopiering och efterbildning ska stimulera skapandeinsatser. Detta försöker 

åstadkommas genom att rättighetshavaren får en skyddad position på marknaden vilken bör 

leda till ekonomiskt utbyte. Immaterialrätten är således, även den, utformad för att fungera i en 

marknadsekonomi. Ensamrätten ger rättighetshavaren ett investeringsskydd för uppbyggnad 

eller vidareutveckling av ekonomisk verksamhet baserad på ensamrätten. Investeringsskyddet 

är särskilt framträdande inom patenträtten där det är möjligt att bygga upp tillverkning grundad 

på den patenterade uppfinningen.62 Det ekonomiska utbytet är dock beroende av det värde som 

den immateriella rättigheten visar sig representera på marknaden i varje enskilt fall och det 

immaterialrättsliga skyddet är alltid resultatet av avvägningar, som uttrycker balans mellan 

värdet av det immaterialrättsliga skyddet och olika slag av intressen som talar för rörelsefrihet.63 

                                                
59 Domeij, 2007, s. 13.  
60 Bernitz, 2013, s. 1.  
61 Bernitz, 2013, s. 3.  
62 Bernitz, 2013, s. 8.  
63 Bernitz, 2013, s. 10.  
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Med anledning av immaterialrättens stora ekonomiska betydelse och internationella karaktär 

har den tilldragit sig särskilt intresse inom EU. Till EU:s grundläggande syfte hör, som 

konstaterats ovan, att tillskapa och upprätthålla en inre marknad som bygger på fri rörlighet för 

varor, tjänster och kapital och en effektiv konkurrens över de nationella gränserna inom 

unionen. För att upprätthålla detta bärs EU:s insatser inom immaterialrätten upp av vissa 

centrala syften. Ett huvudsyfte är att uppnå att lagstiftningen är så enhetlig att aktörer i de olika 

medlemsstaterna, vad gäller immaterialrättsligt skydd, arbetar utifrån likartade 

konkurrensförutsättningar.64 Ett annat centralt syfte är att genom stark immaterialrättsligt 

skyddad lagstiftning främja EU-företagens internationella konkurrenskraft i förhållande till 

andra länder, bland annat på den teknologiska marknaden. Men även att tillse att den nationella 

immaterialrättsliga lagstiftningen inte försvårar den fria rörligheten på EU-marknaden eller 

främjar otillåtna konkurrensbegränsningar.65 

 

3.2 Patent inom EU 

Immaterialrätten bygger på tanken om att det finns en skapare av en intellektuell prestation. 

Genom att självständigt utföra delar av eller hela av det tankearbete som leder fram till 

uppfinningen, uppstår hos uppfinnaren en rätt att hos patentverken söka så kallat patent.66 

Patenträttens syfte är att främja samhällets industriella utveckling. Det sker genom att den som 

med en kvalificerad uppfinning bidragit till utveckling tillerkänns en ensamrätt, ett patent, 

avseende sin tekniska prestation. Ensamrätten innebär att uppfinnaren under en viss tid kan 

hindra andra att utnyttja uppfinningen. I gengäld är uppfinnaren skyldig att offentliggöra en 

korrekt och fullständig beskrivning av uppfinningen. Andra företag ges därigenom möjlighet 

att vidareutveckla tekniken. Utnyttjar någon en patenterad uppfinning utan patenthavarens lov 

begår han intrång i patenthavarens ensamrätt.67  

 

Tekniskt kunnande har alltid varit värdefullt och betalning har regelmässigt lämnats när någon 

velat tillägna sin en ny förmåga. Ett modernt samhälle behöver andra mekanismer för 

tekniköverföring och införandet och tillväxten av ett patentsystem har varit ett väsentligt sätt 

att förbättra förutsättningarna. Genom att erbjuda ensamrätter utvecklas ny teknik som annars 

                                                
64 Bernitz, 2013, s. 18 f.  
65 Bernitz, 2013, s. 20.  
66 Domeij, 2007, s. 22.  
67 Bernitz, 2013, s. 149.  
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möjligen hade hållits hemlig. Genom att en uppfinning blir patenterad blir den offentlig och 

alla kan ta del av uppfinningen. De andra är dock förbjudna från att använda uppfinningen i 

andra syften än teknisk vidareutveckling, såvida inte patenthavaren, exempelvis, beviljar en 

licens.68 Det här skapar dock goda förutsättningar för avtal. Patentavtal kan vara allt från enkla 

samarbeten mellan två uppfinnare som tillsammans utvecklat en idé till en licensiering i ett 

hundratal länder av en viss teknik. Avtalsinnehållet varierar beroende på den specifika 

situationen men gemensamt är att ett eller flera patent är centrala i avtalet. Patentlicenser utgör 

en viktig typ av patentavtal och det mest utmärkande med avtalet är att livensgivaren efterger 

till fördel för licenstagaren, hela eller delar av den ensamrätt som patentet ger enligt patentets 

tillämpliga lag, den så kallade upplåtelsen.69 För patenthavaren (licensgivaren) gäller att hitta 

någon som kan skapa mest värde vid kommersialisering av uppfinningen och att utforma 

licensen så att en väsentlig del av värdet kommer licensgivaren tillgodo. Licensgivaren måste 

även vara medveten om att genom avtalet skapas en potentiell framtida konkurrent med 

erfarenhet av dennes teknik, kanske en teknisk förmåga att hitta alternativ eller förbättringar 

och en kännedom om marknadens efterfrågan. Ur licenstagarens perspektiv gäller det att hitta 

en teknik som kan generera ett så stort överskott som möjligt och att få använda tekniken utan 

att behöva betala alltför mycket för användandet.70 Utgångspunkten är alltså att i de länder där 

patentet är registrerat finns en ensamrätt av viss omfattning. Det är denna ensamrätt som 

avtalsparterna har att förhålla sig till och den ensamrätt som kan disponeras i upplåtelsen. 

Sådant utnyttjande av tekniken som faller utanför patenthavarens ensamrätt kräver inte tillstånd 

från licensgivaren och är således okej att använda sig av och det är den legalt givna ensamrätten 

som parterna har att förhandla om.71 

 

Patent har en stark internationell prägel och Pariskonventionen från år 1883 är den 

grundläggande konventionen angående skydd av den industriella äganderätten på det 

internationella planet. Med samarbetskonventionen (PCT) från år 1970 försökte man lägga 

grunden för en rationell handläggning av patentansökningar på världsbasis genom att 

patentverk världen över inordnades i ett gemensamt system för granskningen av 

patentansökningar. År 1973, genom en avslutad konvention, Europeiska patentkonventionen 

(EPC), skapades ett europeiskt patentverk (EPO) med befogenhet att meddela patent för 

                                                
68 Domeij, 2010, s. 15.  
69 Domeij, 2010, s. 134.  
70 Domeij, 2010, s. 15. 
71 Domeij, 2010, s. 135.  
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europeiska länder.72 EPC var det som bidrog till inrättandet av EPO och syftet med EPC var att 

förbilliga och förenkla för den som önskar erhålla patentskydd i Europa. EPC har sitt säte i 

München och har tillträtts av alla EU:s medlemsstater men även några ytterligare länder, som 

exempelvis Norge. EPO prövar ansökningar som görs enligt konventionen, så kallade 

europeiska patentsökningar, och beviljar patent, europeiska patent, som omfattar de av 

sökanden angivna konventionsstaterna.73  

 

Som resultat av ett fördjupat samarbete74 mellan flertalet EU-medlemsstater kunde, i december 

2012, förhandlingar slutföras och den så kallade patentförordningen antogs.75 Genom 

patentförordningen kommer ett enhetligt patentskydd inom EU att införas och förordningen ger 

innehavaren av ett europiskt patent möjligheten att få ett patent som täcker hela EU, utom i 

några länder som valt att inte delta i samarbetet. Samtidigt kommer, även, inrättas en enhetlig 

patentdomstol som i princip blir ensam behörig att handlägga tvister om europeiska patent. 

Något som ansetts viktigt för att skapa förutsättningar för en enhetlig rättspraxis mellan 

fördragsstaterna. Sverige är ett av de länder som deltagit i samarbetet och anslutit sig till 

förordningen och kommer även utgöra säte för en nordisk-baltisk avdelning vilken kommer 

placeras i Stockholm.76  

  

                                                
72 Bernitz, 2013, s. 150.  
73 Bernitz, 2013, s. 163.  
74 Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett  
enhetligt patentskydd, 2011/167/EU.  
75 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) Nr 1257/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av 
ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd.  
76 Betänkande 2013/14:NU21, Ett enhetligt patentskydd i EU. Se även Proposition 2013/14:89, Ett enhetligt 
patentskydd i EU.  
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4 Europeiskt samarbete inom telekomsektorn  
Den trådlösa telekombranschen är en viktig drivkraft för konkurrenskraft och utgör en av de 

viktigaste industrifaktorerna under tjugohundratalet. Under de senaste åren har det skett en 

dynamisk tillväxt på marknaden, något som konsumenter världen över dragit stor fördel av. 

Idag finns över sex miljarder mobila anslutningar över hela världen. Denna massiva ökning av 

anslutningsmöjligheter har åtföljts av en övergång från enkla mobiltelefoner som varit 

begränsade till röstsamtal och textmeddelanden, till högteknologiska smartphones som 

innehåller komplexa kombinationer av olika programvaror, modem och elektriska 

komponenter. Teknik som ägs av många olika tillverkare och enheter. Som en konsekvens 

härav kan en smartphone innehålla upp till hundratals, eller till och med tusentals, olika patent, 

patent som ägs av ett dussin olika patenthavare. Många av dessa patent används alltmer 

offensivt av vissa företag i syfte att främja sin konkurrensposition i den hårda kampen om 

marknadsandelar.77  

 

Risken för tvister mellan patenthavare och eventuella licenstagare har ökat i och med 

framväxten av den ekonomiska betydelsen av standarder inom telekomsektorn och många 

tvister avser patent som är så kallade ”nödvändiga” för en viss teknisk standard. Standarder är 

ofta kopplade till teknik som skyddas av patent, speciellt inom telekombranschen. När en part 

använder sig av en standard för att tillverka sina produkter kan de oftast inte komma ifrån att 

de använder sig av ett patent vilket är nödvändigt för tillverkningen av just den standarden.  

Patent som är nödvändiga för en standard är sådana som täcker en teknologi vilken ingår i en 

standard och som en tillverkare av den standarden inte kan undgå att använda sig av när de ska 

vidareutveckla teknologin. Nödvändiga patent är annorlunda på så sätt att tillverkaren måste 

använda sig av patentets tekniska lösning vid tillverkningen av en viss produkt. Det går inte att 

arbeta runt den tekniska lösningen utan att tillverkaren riskerar att offra produktens 

nyckelfunktion. Med anledning härav kan nödvändiga patent utgöra en stor tillgång för dess 

ägare och ägaren kan räkna med betydande intäkter för nödvändiga patent som täcker 

standarder vilka används i flera produkter som säljs till miljontals konsumenter.78   

 

Under senaste tidens snabba utveckling som involverat olika standardiseringsorganisationer, 

domstolar och konkurrensmyndigheter, finns en uppfattning om att innehavare till nödvändiga 

                                                
77 Fröhlich, 2014, s. 156.  
78 Motorola, s. 9-10.  
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patent, vilka gått med på att licensiera sina patent på så kallade FRAND-villkor, borde omfattas 

av vissa begränsningar när det gäller deras möjligheter att ansöka om förbudsföreläggande när 

de vill göra gällande ett patentintrång.79 De skyldigheter som uppstår när ett avtal mellan ägaren 

till det nödvändiga patentet och standardiseringsorganisationen ingås styrs av 

standardiseringsorganisationens policy för immateriella rättigheter och av de specifika 

FRAND-åtaganden som patenthavare ofta förväntas åta sig att licensiera sina patent på. Genom 

att gå med på att licensiera sina patent på FRAND-villkor går ägaren till det nödvändiga patentet 

med på att avsäga sig några av sina grundläggande immateriella rättigheter. Inom de flesta 

standardiseringsorganisationer betyder ett frivilligt FRAND-åtagande att ägaren till det 

nödvändiga patentet förtar sig en skyldighet att erbjuda licenser på dessa villkor.80 Även om ett 

FRAND-åtaganden inte automatiskt utesluter att en ägare till ett nödvändigt patent kan ansöka 

om ett förbudsföreläggande, är det inte alltid önskvärt att utfärda ett sådant föreläggandet. 

Domstolar och andra debattörer förmodar ofta att så kallade patent hold-up blir resultatet av de 

asymmetriska förhandlingsstyrkorna som ett föreläggande kan ge ägaren till det nödvändiga 

patentet under själva licensförhandlingen.81 Härigenom anser vissa att det står i strid med 

FRAND-åtagandet att ansöka om ett förbudsföreläggande. Något som, å sin sida, väsentligen 

inskränker ägaren till det nödvändiga patentets rätt att göra gällande sina immateriella 

rättigheter. 

 

4.1 Tekniska standarder 

Standarder spelar en viktig roll i dagens samhälle där standardiseringar i stor del påverkar vårt 

dagliga liv. På grund av standarder kan mobiltelefoner och datorer som härstammar från olika 

märken kommunicera med varandra och fungera tillsammans. Genom att standardiseringar blir 

viktigare och viktigare bidrar det till att spänningen mellan immaterialrätten och 

konkurrensrätten ökar. Detta då företagen vill plocka marknadsandelar men de vill även få 

tillgång till konkurrenternas upptäckter för att i sin tur eventuellt kunna vidareutveckla dessa.82 

En standard kan beskrivas som en serie tekniska specifikationer som skapar en enhetlig 

utformning av en produkt eller en process.83 Till att börja med är varor och tekniska produkter 

inte harmoniserade i en marknadsekonomi, eftersom marknadsaktörerna försöker uppnå en 

                                                
79 Fröhlich, 2014, s. 156. 
80 Sidak, 2015, s. 214.  
81 Sidak, 2015, s. 230.  
82 Weber, 2011, s. 51 f.  
83 Geradin, 2013, s. 1126.  
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konkurrensfördel med utvecklingen av nya standarder. Verkligenheten visar dock att 

harmoniserade standarder är avgörande för bland annat IT och telekomsektorns framgång. 

Konsumentnyttan ökar då fler människor använder samma underliggande tekniska lösningar 

och specifikationer och detta är en av anledningarna till att standardisering har blivit en av 

huvudfaktorerna som förklarar en signifikant tillväxt i innovation och variation i produkter 

inom telekomsektorn under de senaste åren.84  

 

Inom telekomsektorn kan en standard bestå av hundratals patent. Patent är, som nämnts, 

ensamrätter vilket betyder att andra tillverkare inte kan använda sig av patentets tekniska 

lösning om inte ägaren av patentet går med på att licensiera sitt patent. I utbyte mot licensen 

har ägaren av patentet rätt att få kompensation, vilken kan bestå i exempelvis royalties.85 

Fördelar med standarder är att de säkerställer innovation och lägre priser genom att öka 

volymen på tillverkade produkter. Standarder kan också öka konkurrensen genom att göra det 

möjligt för konsumenter att enklare byta mellan olika produkter mellan olika tillverkare. 

Standarder kan också främja fördragsmålet att uppnå integration av de nationella marknaderna 

genom upprättande av en inre marknad och EU har sett på standardiseringar som ett verktyg 

för EU:s konkurrenskraft. Standarder och skyddet för immateriella rättigheter måste dock 

samexistera. Standardiseringar riktar sig mot att sprida teknologi medan immateriella 

rättigheter avser att skydda de individuella rättigheterna.86 

 

Standarder utgörs av bland annat privata avtal mellan marknadsaktörer som avser att reglera 

specifika aspekter av en vara eller tjänst i syfte att minska mångfalden av dess tekniska former.87 

Ledande inom arbetet med standardiseringar är standardiseringsorganisationer. 

Organisationerna består oftast av medlemmar från olika branscher som gått ihop i syfte att 

diskutera, analysera, förbättra och utveckla standarder för att säkerställa att konkurrerande och 

komplimenterande produkter och komponenter kan fungera tillsammans. EU och Europeiska 

frihandelssammanslutningen (EFTA)88 har erkänt tre standardiseringsorganisationer som 

officiella inom EU. Dessa är the European Committee for Standardization (CEN), the European 

Committee for Electotechnical Standardization (CENELEC), och the European 

                                                
84 Weber, 2011, s.. 52.  
85 Geradin, 2013, s. 1126. 
86 Europeiska kommissionens vägledning, Intellectual property rights and standardisation, COM(92) 445 Final, 
27 oktober 1992, punkt 1.1.1.  
87 Weber, 2011, s. 52.  
88 European Free Trade Association. 



27 
 

Telecomunication Standards Institute (ETSI). Standardiseringsorganisationernas primära syfte 

är att utveckla och upprätthålla standarder genom att föra samman företag inom den industriella 

sektorn för att utvärdera konkurrerande teknik och sedan föra in detta i standarder. 

Standardiseringsorganisationer vill också säkerställa att branschaktörer bidrar till teknik som 

kommer att skapa värdefulla standarder och att dessa standarder blir tillgängliga för andra 

konkurrenter att vidareutveckla. Desto bredare tillämpning av en standard, desto fler fördelar 

för interoperabilitet. Medlemmar i en standardiseringsorganisation kan erhålla vissa fördelar 

om deras teknik blir en del av en standard, det skapas en ökad efterfrågan på produkten vilket 

resulterar i många licenstagare och därigenom eventuella royalties men även en förbättrad 

kompatibilitet med andra produkter som använder sig av deras standard.89  

 

En standardiseringsorganisation försöker således balansera de olika intressen som finns 

avseende patentet och licensieringen. Det huvudsakliga ansvaret för att se till att standarder blir 

harmoniserade ligger på standardiseringsorganisationerna som utvecklar de regler som styr 

villkoren för ett avtalsförhållande där en ägare till ett patent ska bevilja en licens till en 

licenstagare. Det är härigenom de så kallade FRAND-villkoren utvecklats och flera 

standardiseringsorganisationer kräver att deras medlemmar ska förhandla på FRAND-villkor 

när de ska bevilja en licens till en tredje man. De olika standardiseringsorganisationerna har i 

de flesta fall även tagit fram policys som reglerar detta men dessa innehåller normalt sätt ingen 

definition på vad som anses utgöra FRAND och konkurrensproblem kan uppstå när företagen 

försöker att undgå standardiseringsorganens krav på att licensiera produkterna på FRAND-

villkor.90 

 

4.2 FRAND-villkor 

Efter att ett patent blivit antaget till en standard kan den valda teknologin sakna effektiva 

substitut och ägaren till patentet kan därigenom erhålla stora marknadsandelar. Detta kan leda 

till så kallade patent hold-ups.91 När patenthavare inkluderar sina patent i en standard ökar deras 

förhandlingsmakt, något som kan leda till att de begär ut högre royalties and vad patentet är 

värt. Det här kan i sin tur försena implementeringen av en standardisering, något som också 

ökar patenthavarens förhandlingsposition.92 För att motverka risken för patent hold-ups är 

                                                
89 Jämför Sidak, 2015, s. 209.  
90 Weber, 2011, s. 55.   
91 Mariniello, 2011, s. 524. 
92 Ratliff och Rubinfeld, 2013, s. 5.  
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FRAND-åtaganden utformade för att säkerställa att skyddade nödvändiga immateriella 

rättigheter vilka ingår i en standard är tillgängliga för användare av den standarden på lika, 

rimliga och icke-diskriminerande villkor. I synnerhet kan FRAND-åtaganden dels förhindra 

innehavaren av det nödvändiga patentet från att vägra att licensiera sina patent, dels från att 

försvåra genomförandet av en licensiering genom att begära orättvisa eller orimligt höga 

avgifter efter det att patentet antagits till en viss standard, och dels förhindra patenthavaren från 

att ta ut diskriminerande royaltyavgifter.93 

 

Huvudsyftet med FRAND-villkor är att patenthavarna ska avstå sin rätt att inte licensiera sina 

rättigheter eller att bara licensiera patenten på villkor där patenthavarna tar ut orimliga 

licensavgifter. Ett FRAND-åtagande bör dock inte hindra patenthavarna från att få betalat för 

sina standarder. Ett allt för stramt tillbakadragande av ersättning för patenthavarna skulle kunna 

riskera att hindra innovationen, eftersom patenthavarna skulle få minskade möjligheter att få 

igen sina forskningsinvesteringar.94 FRAND-villkoren ska tillfredsställa behoven hos båda 

parterna, patenthavare som licenstagare. Det är frivilligt att gå med i 

standardiseringsorganisationer och känner patenthavaren att denne inte får ut den ersättning 

denne räknat med kan patenthavaren lämna organisationen och samarbetet.95 

 

När en patenthavare vill att deras teknik ska knytas till en standard, ska patenthavaren samtidigt 

upplåta sitt patent till licensiering och det är licensieringen till tredje part som ska ske på 

FRAND-villkor. Skyldigheten att erbjuda att licensiera nödvändiga patent på FRAND-villkor 

syftar till att säkerställa att patenthavaren inte nekar en tredje man tillgång till den patenterade 

tekniken, om tredje man är villig att betala en FRAND-ersättning.96 Själva förhandlingarna om 

beviljande av licens görs dock mellan ägaren till det nödvändiga patentet och den eventuella 

licenstagaren. Standardiseringsorganisationen står således utanför förhandlingarna. Exempelvis 

för organisationen ETSI står det klart att sådana diskussioner inte lämpligen bör föras inom 

organisationen då denna har till syfte att se till en teknisk utveckling istället för att bevaka 

kommersiella förhandlingar.97 Organisationerna har inte den kompetens som krävs för att medla 

i förhandlingar och om de hade det skulle det kunna skapa förseningar i utvecklingen av olika 

                                                
93 Jones och Sufrin, 2014, s. 759.  
94 Mariniello, 2011, s. 524.  
95 Mariniello, 2011, s. 524.  
96 Sidak, 2015, s. 214.  
97 Se ETSI Guide on Intellectual Property Rights av den 19 september 2013, § 4.1. 
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standarder.98 Det är såldes deltagarna själva som förhandlar om villkoren för licensen och 

bedömer huruvida licensvillkoren anses vara FRAND. Definitionen av vad som är FRAND är 

dock tvetydlig, något som gör det svårt för parterna att veta vad som förväntas av dem när de 

ska förhandla. När det är svårt att identifiera den fakta som behövs för att kunna hävda att 

villkoren är eller inte är FRAND riskeras att FRAND-villkoren blir urholkade om det inte anses 

innebära några restriktioner i standardiseringsarbetet.99  

 

4.2.1 Lika och rimliga villkor 

Som ovan nämnt är det inte helt klart vad som är att betrakta som FRAND. När kommissionen 

förklarade vad ett FRAND-åtagande innebär uttalade de att tolkningen ska relatera till normala 

kommersiella villkor, vilka blivit fritt framförhandlade med hänsyn till den stora marknaden 

som standardiseringen medför.100 Det är ovanligt att patenthavare vägrar att licensiera sina 

produkter. En vägran kan medföra att en konkurrents tekniska lösning, istället, blir 

standardiserad. På så sätt hotas den första patenthavarens ställning på marknaden. I de få fall 

när en patenthavare ifrågasätter villkoren eller vägrar att rätta sig efter dem brukar anledningen 

vara att villkoren inte motsvarar patenthavarens affärsmässiga förväntningar.101 Viktigt att 

komma ihåg är att en ägare till ett nödvändigt patent förbundit sig att licensiera sina patent på 

FRAND-villkor, de har inte gått med på att licensiera patenten gratis eller för mindre än på 

FRAND-villkor. Standardiseringsorganisationer betonar också att patenthavaren bör bli 

tillräckligt och rättvist belönad för användningen av deras patenterade teknik.102 I linje därmed 

förpliktar inte heller ett FRAND-åtagande patenthavaren att licensiera de nödvändiga patenten 

till företag som inte vill eller kan betala den ersättning som anses vara rättvis och rimlig. Därför, 

även om ägaren till det nödvändiga patentet uppfyller sitt FRAND-åtagande och lämnar ett 

FRAND-erbjudande till den eventuella licenstagaren, finns det inga garantier för att parterna 

kommer träffa ett licensavtal.103 

 

                                                
98 Geradin, 2013, s. 1127. 
99 Mariniello, 2011, s. 525.  
100 Europeiska kommissionens vägledning, Intellectual property rights and standardisation, COM(92) 445 Final, 
27 oktober 1992, punkt 4.3.3. 
101 Europeiska kommissionens vägledning, Intellectual property rights and standardisation, COM(92) 445 Final, 
27 oktober 1992, punkt 4.3.6. 
102 Se till exempel ETSI IPR Policy § 3.2.  
103 Sidak, 2015, s. 216.  
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4.2.2 Icke-diskriminerande villkor 

FRAND-villkoren innebär vidare att patenthavare bör erbjuda alla lika villkor för licensiering, 

så länge omständigheterna är likartade. Det icke-diskriminerande villkoret syftar till att 

förverkliga upprätthållandet av lika villkor i förhållande till de faktiska och potentiella 

konkurrenter som försöker komma in eller stanna kvar på marknaden.104 Vad icke-

diskriminerande är har dock, även det, varit svårt att definiera. Problematiken ligger i att 

bedöma när omständigheterna är lika. EU-domstolen har uttalat att icke-diskriminerande villkor 

inte behöver vara identiska,105 vilket betyder att en ägare till ett nödvändigt patent inte behöver 

licensiera sina patent på samma villkor till alla eventuella licenstagare.106 En patenthavare kan 

ta betalt olika royalties från olika licenstagare om omständigheterna i det enskilda fallet 

motiverar en sådan differentiering. Exempelvis kan en royalty som beräknas efter produktens 

slutkostnad komma att bli mer betungande för ett företag som tillverkar en dyr produkt och 

fasta avgifter som sätts högt kan slå hårt mot mindre företag och därigenom verka 

diskriminerande för dessa.107 

 

4.3 Patenträttsliga rättsmedel 

Patenträttsliga åtgärder spelar en viktig roll i licensförhandlingar där de ställer upp ramen för 

parternas förhandlingsutrymmen. EU-rätten syftar till att säkerställa att det finns effektiva 

rättsmedel att tillgå och vid patentintrång är det traditionellt fråga om skadestånd och 

förbudsföreläggande.108 Rätten att erhålla ett effektivt rättsmedel stadgas bland annat av artikel 

6 i Europakonventionen och artikel 47 i stadgan. Även om patenträttsliga rättsmedel 

huvudsakligen är territoriellt begränsade har rättsmedel vad gäller intrång i immateriella 

rättigheter delvis harmoniserats inom EU genom Direktiv 2004/48/EG om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter (direktiv 2004/48).109 Genom att fastställa en 

minimistandard ålägger direktivet, tillsammans med artikel 8(2) i TRIPS-avtalet, 

medlemsstaterna att tillhandahålla ägarna till de immateriella rättigheterna vissa 

immaterialrättsliga åtgärder så de kan skydda sina immateriella rättigheter mot intrång. 

 

                                                
104 Weber, 2011, s. 57.  
105 Microsoft mot kommissionen. 
106 Sidak, 2011, s. 215.  
107 Sidak, 2011, s. 215. 
108 Larouche & Zingales, 2014, s. 8.  
109 Europeiskaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställandet av skyddet 
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Enligt rättspraxis är det huvudsakliga syftet med ett patent att patenthavaren, som kompensation 

för sin uppfinnarmöda, tillförsäkras ensamrätt att använda uppfinningen för att tillverka 

produkter och sedan även saluföra dessa, antingen direkt eller genom att upplåta licens till en 

tredje part. Patent ger också rättighetshavaren rätten att motsätta sig alla intrång i deras 

patent.110 Rätten att väcka talan om förbudsföreläggande vid patentintrång utgör därför, för 

patenthavaren, ett av de huvudsakliga sätten att göra gällande sina immateriella rättighet. Något 

som patenthavaren även tillerkänns särskilt genom artikel 17.2 i stadgan. Härav följer att varje 

inskränkning av rätten att väcka talan om förbudsföreläggande utgör en betydande begränsning 

av den immateriella rättigheten. Något som kan tillåtas endast under särskilda 

omständigheter.111   

 

Den immateriella rättigheten är dock inte en absolut rättighet. I skäl 12 i direktiv 2004/48 anges 

att direktivet inte bör påverka tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt inte artikel 101 och 

artikel 102 FEUF. De åtgärder som föreskrivs i direktivet bör därför inte användas för att 

begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt i strid med fördraget. Härav anses följa att rätten 

att väcka talan om förbudsföreläggande för att skydda den immateriella rättigheten inte utgör 

en absolut okränkbar rättighet och måste, av hänsyn till allmänintresset, överensstämma med 

de konkurrensregler som föreskrivs i bland annat artikel 102 FEUF. I artikel 12 i direktiv 

2004/48 föreskrivs att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av den person som kan 

bli föremål för ett föreläggande, under vissa omständigheter får besluta att ekonomisk ersättning 

ska utgå till innehavaren av en immateriell rättighet istället för ett utfärdande av ett 

föreläggande. Av detta anses det stå klart att direktiv 2004/48 förutser begränsningar av rätten 

att väcka talan om förbudsföreläggande och att den rätten kan bytas ut mot ekonomisk 

ersättning.112 Dock, med anledning av rätten till domstolsprövning och möjligheten att göra 

gällande sina rättigheter vid domstol som erkänns genom artikel 47 i stadgan, kan väckandet 

om en talan om förbudsföreläggande utgöra missbruk av dominerande ställning endast under 

särskilda omständigheter. 113 

  

                                                
110 Mål 15/74, Centrafarm och de Peijper, ECLI:EU:C:1974:114, punkt 9., Mål C-403/08 och C-429/08,  
Football Association Premier League Ltd m.fl. mot QC Leisure m.fl. och Karen Murphy mot Media Protection 
Services, ECLI:EU:C:2011:631, punkt 107.  
111 Mål C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd mot ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, Förslag till 
avgörande av generaladvokat Wathelet, ECLI:EU:C:2014:2391 (Huawei mot ZTE, Förslag till avgörande av 
generaladvokat Wathelet), punkt 62.  
112 Huawei mot ZTE, Förslag till avgörande av generaladvokat Wathelet, punkt. 63.  
113 Huawei mot ZTE, Förslag till avgörande av generaladvokat Wathelet, punkt 67.  
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5 Licensvägran som missbruk av dominerande ställning 
enligt artikel 102 FEUF 

5.1 Relationen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt 

Immaterialrätten är utformad för att fungera i en marknadsekonomi och verkar allmänt sett 

konkurrensfrämjande genom att skapa incitament för nyskapande och investeringar. De 

immateriella rättigheterna kan dock verka konkurrensbegränsande genom att de ger 

rättighetshavaren en viss skyddad position på marknaden. Vid utformning av det 

immaterialrättsliga skyddets räckvidd gäller att försöka göra en avbalansering mellan skyddets 

konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande effekter. För att lyckas med detta måste 

regelsystem mot konkurrensbegränsningar komma in och komplimentera den 

immaterialrättsliga lagstiftningen.114  

 

Konkurrensrättens målsättning är att främja god och effektiv konkurrens. För att uppnå det 

begränsas den fria avtalsrätten avseende immateriella rättigheter på vissa sätt. Om en 

patenthavare med en dominerande ställning vägrar att meddela licenser anses detta i speciella 

fall strida mot artikel 102 FEUF.115 Artikel 102 FEUF är endast tillämplig på dominerande 

företag och innehav av immateriella rättigheter, som patent, är inte i sig tillräckligt för att 

konstatera en dominerande ställning.116 Därigenom är det inte i sig förbjudet för ett företag att 

växta, ta marknadsandelar och bli ett dominerande företag. Det är endast missbruk av den 

dominerande ställningen som kan angripas med hjälp av artikel 102 FEUF. Missbruk av 

dominerande ställning anses föreligga när det dominerande företaget drar fördel av en försvagad 

konkurrens i syfte att avsiktligt försvåra för andra företag att stanna kvar eller träda in på 

marknaden.117 Vad som utgör missbruk när ett företag är dominerande kan inte entydigt räknas 

upp, utan en bedömning ska göras där omständigheterna i det specifika fallet ska beaktas 

tillsammans med om effekten och syftet med agerandet är att försvåra konkurrensen på en redan 

försvagad marknad.118  

 

                                                
114 Bernitz, 2013, s. 393.  
115 Domeij, 2010, s. 51. 
116 Volvo mot Veng., Se även Domeij, 2010, s. 54.  
117 Domeij, 2010, s. 55.  
118 Hoffmann-La Roche mot kommissionen.  
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5.2 Licensvägran 

Av praxis från EU-domstolen framgår att vägran att upplåta rätt för utomstående att utnyttja en 

immaterialrättsligt skyddad rättighet, vanligen en licens, i speciella fall kan utgöra missbruk av 

dominerande ställning. Licensvägran kan bidra till att konkurrenter blir utestängda och får 

därigenom inte tillgång till nödvändig teknik eller nödvändiga nätverk.119 I målet Volvo mot 

Veng fann EU-domstolen att en vägran att mot skälig ersättning meddela licens inte ensamt är 

tillräckligt för att utgöra ett missbruk. Målet handlade om en aktör på eftermarknaden som hade 

vägrats licens till av Volvo mönsterskyddade bildelar. EU-domstolen fann att vägran att 

licensiera inte i sig var ett missbruk eftersom att rätten att vägra låta tredje part, utan licens, 

sälja eller importera en skyddad produkt var ”the very subject matter” av immaterialrättigheter. 

Det krävdes ytterligare omständigheter för att ett sådant handlande skulle vara att betrakta som 

ett missbruk. Sådana ytterligare omständigheter ansågs dock föreligga i det så kallade Magill-

målet där EU-domstolen slog fast att ett antal tv-bolag var skyldiga att licensiera 

upphovsrättigheter avseende programtablåer till tredje man. Licensen gjorde det möjligt för 

Magill att publicera en tv-guide som innehöll de ledande kanalerna. En sådan guide fanns inte 

på marknaden sedan innan och det var ett avgörande skäl till att vägran att utge informationen 

till Magill ansågs utgöra ett missbruk av dominerande ställning.120  

 

I ett senare rättsfall, IMS Health, fördjupade domstolen praxis avseende licensvägran 

ytterligare. IMS tillhandahöll uppgifter till läkemedelsföretag avseende regional försäljning av 

läkemedel i Tyskland. Informationen i systemet var inte immaterialrättsligt skyddad, det var 

däremot metoden IMS använde sig av när de sammanställde uppgifterna. Två konkurrenter 

skapade liknande databaser och IMS väckte då talan om intrång inför tysk domstol. Tysk 

domstol gav IMS rätt men då klagade konkurrenterna till kommissionen och gjorde gällande 

att IMS handlande stod i strid med artikel 102 FEUF (dåvarande artikel 82 EG-fördraget) 

genom att vägra bevilja licens för användningen av IMS områdesstrukturer. Kommissionen 

betraktade agerandet som ett missbruk men både Tribunalen och EU-domstolen kom till 

motsats slutsats. Genom att referera till kriterierna om ”särskilda omständigheter” vilka 

uppställts i Magill-målet, samt genom att förtydliga att de särskilda omständigheterna är 

kumulativa,121 kom EU-domstolen fram till att en vägran att bevilja licens i ett fall som IMS 

utgör missbruk om (i) licensvägran förhindrar tillträdet av en ny produkt på marknaden för 

                                                
119 Domeij, 2010, s. 55.  
120 Domeij, 2010, s. 56. 
121 IMS Health  punkt. 4.  
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tillhandahållande av de ifrågavarande uppgifterna, som inte redan erbjuds av rättighetshavaren, 

och för vilken det finns potentiell efterfrågan från konsumenterna; (ii) licensvägran inte är 

motiverad av objektiva skäl; (iii) licensvägran innebär att innehavaren av den immateriella 

rättigheten är ensam på marknaden för tillhandahållande av uppgifter om regional försäljning 

av läkemedel i den berörda medlemsstaten, och att all konkurrens utestängs från den 

marknaden.122 

 

Ett dominerande företags vägran att leverera eller licensiera är således, inte i sig, ett missbruk, 

om vägran är ett rimligt och proportionellt sätt att försvara företagets legitima affärsintresse. 

När Tribunalen prövade målet Microsoft mot kommissionen gjordes också en bedömning av det 

dominerande företaget skäl att vägra andra tillgång till dess teknik. Konkurrenter önskade 

tillgång till interoperabilitetsinformation för Microsofts programvara för servrar. I Magill-målet 

och IMS Health, hade i sådant fall krävts att konkurrenterna avsåg att utveckla något som inte 

fanns men som var en efterfrågad produkt på marknaden, för att en vägran skulle vara ett 

missbruk. I Microsoft mot kommissionen hade konkurrenterna dock inga planer på att skapa ett 

nytt och annorlunda serverprogram när licensen söktes från Microsoft. Ändå fann Tribunalen 

att Microsofts dominans av servermarknaden sannolikt kunde låsa fast teknikutvecklingen och 

den långsiktiga dynamiken inom området samt att produktdifferentieringen kunde begränsas. 

Tribunalen ansåg att Microsofts vägran att lämna ut interoperabilitetsinformation saknade 

acceptabla objektiva skäl. Sådana har i tidigare praxis ansetts vara att dominerande företag inte 

ska kunna tvingas sälja till insolventa företag, inte tvingas sälja om man har 

kapacitetsbegränsningar och inte heller tvingas sälja om motparten kan förväntas agera illojalt. 

Microsoft hävdade att de hade liknande acceptabla objektiva skäl, ett utelämnande av 

interoperabilitetsinformation skulle göra konkurrenterna till ”passiva fripassagerare” på 

Microsofts utveckling. Tribunalen fann dock att Microsofts argument, om acceptabla objektiva 

skäl, var allmänt hållna och ålade Microsoft att lämna ut interoperabilitetsinformationen. Målet 

avgjordes utifrån antagande att det fanns immaterialrättigheter som skyddade 

interoperabilitetsinformationen, men de gick inte närmare in på vilka dessa var.123  

 

Efter Microsoft mot kommissionen, har det ansetts att dominerande företag i större utsträckning 

kan behöva licensiera teknik som gör att konkurrenter kan bedriva fortsatt teknisk utveckling 

och härigenom går det möjligen att mer abstrakt argumentera för att framtida teknikutveckling 

                                                
122 IMS Health, punkt. 38.  
123 Domeij, 2010, s. 57.  
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hindras om inte en licens meddelas till ett dominerande företags patent. En mycket stark 

ställning under lång tid, i kraft av patenterad eller på annat sätt skyddad teknik, kan hindra 

dynamiken inom ett område och bidra till ett missbruk. Bedömningen ska dock baseras på 

omständigheterna i det enskilda fallet där en avvägning mellan licensgivares och licenstagares 

incitament är av central betydelse.124 

 

5.3 Missbruk av dominerande ställning till följd av patentintrång och 

yrkande om förbudsföreläggande  

Missbruk är ett objektivt begrepp som tar sikte på beteenden hos företag med dominerande 

ställning på marknaden och ett dominerande företag har ett särskilt ansvar för att tillse att  deras 

handlande inte inverkar menligt och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.125 

Omfattningen av deras ansvar ska ses mot bakgrund av de särskild omständigheterna i de 

enskilda fallet och vid den tid punkt då det eventuella missbruket sker.126 Härav följer det av 

karaktären av de skyldigheter som följer av artikel 102 FEUF att ett dominerande företag, under 

vissa omständigheter, kan fråntas rätten att agera på ett visst sätt eller vidta en åtgärd som, i sig, 

inte utgör ett missbruk och som till och med skulle betraktas som invändningsfritt om 

åtgärderna vidtagits av ett icke-dominerande förteg. 127 

 

Även om vissa åtgärder som omfattas av immateriella rättigheter kan ha negativa effekter på 

konkurrensen på en produktmarknad, vilket redogjorts för ovan, är tillämpningen av dessa ett 

legitimt utövande av föremålet för immateriella rättigheter, och inte som sådan, problematisk 

enligt konkurrenslagstiftningen, förutom i vissa speciella fall.128 Skyddet för immateriella 

rättigheter kan nämligen, i undantagsfall, uppgå till eller vara en del av ett missbruk av en 

dominerande ställning. I synnerhet kan införandet av konkurrensbegränsande avtal med ett 

dominerande företag som ett villkor för att avbryta ett förfarande om överträdelse vara ett 

missbruk av denna ställning.129 Vissa är även av uppfattningen att ägare till nödvändiga patent, 

som gått med på att licensiera patenten på FRAND-villkor, inte borde vara berättigade till att 

                                                
124 Domeij, 2010, s. 57-58.  
125 Hoffmann-La Roche mot kommissionen, Michelin mot kommissionen. 
126 Motorola, s. 50.  
127 Motorola, s. 50. Se även Michelin mot kommissionen, punkt 57 och Mål T-111/96, ITT Promedia mot 
kommissionen, ECLI:EU:T:1998:183, (ITT Promedia mot kommissionen), punkt 139. 
128 Vesala och Havu, 2014, s. 456.  Volvo mot Veng, ITT Promedia mot kommissionen och Mål T-119/09 Protégé  
International mot kommissionen, ECLI:EU:T:2012:421. 
129 Turner, 2015, s. 155.  
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ansöka om ett förbudsföreläggande och endast vara berättigad till skadestånd om någon gör 

intrång i patentet.130   

 

Ett problem för kommissionen under de senaste åren har varit, just detta, att definiera under 

vilka omständigheter en ägare till ett nödvändigt patent kan väcka talan om patentintrång mot 

en licenstagare, utan att denne anses missbruka sin dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF.131 Inom telekomsektorn kan en standard bestå av hundratals patent. Patent ger ägaren 

till patentet rätten att välja om denne vill licensiera sina patent till en tredje part men även skydd 

mot att en tredje part använder patentets tekniska lösning utan att först erhålla en licens från 

rättighetshavaren. Möjligheten att väcka talan om patentintrång och yrka på ett 

förbudsföreläggande är en åtgärd som ägare till nödvändiga patent ofta använder sig av när 

något gör intrång i deras patent. Det är en viktig åtgärd som återspeglar den exklusiva 

karaktären av immateriella rättigheter och tillåter rättighetshavaren att få intrång i deras patent 

att upphöra.132  

 

En ägare till ett nödvändigt patent är berättigad att väcka talan om patentintrång gentemot en 

icke licensierad intrångsgörare. Däremot blir det problematiskt om patenthavaren valt att 

licensiera sina nödvändiga patent på FRAND-villkor. Den omständigheten att ett patent erhållit 

status som ett nödvändigt patent innebär nämligen att dess innehavare kan hindra att sådana 

varor som tillverkas av konkurrenter släpps ut eller fortsätter att omsättas på marknaden. 

Innehavaren kan därigenom förbehålla sig tillverkningen av dessa varor. Under dessa 

omständigheter, och med beaktande av att ett FRAND-åtagande ansetts ge upphov till 

berättigade förväntningar hos tredje man om att innehavaren av det nödvändiga patentet 

verkligen kommer att bevilja dem licens på FRAND-villkor, kan en vägran av innehavaren att 

bevilja licens på samma villkor utgöra missbruk, i den mening som avses i artikel 102 FEUF.133 

Av detta följer, med beaktande av de berättigade förväntningar som uppkommit, att det mot en 

talan om förbudsföreläggande i princip kan invändas att en sådan vägran utgör missbruk.134  

 

                                                
130 Geradin, 2013, s. 1129.  
131 Geradin, 2013, s. 1125.  
132 Vesala och Havu, 2014, s. 456. Se även artikel 11, Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG, av den 
29 april 2004, om säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter och artikel 44 Agreement on trade- 
related aspects of intellectual property rights (TRIPS-avtalet).  
133 Huawei mot ZTE, punkt 52-53.  
134 Huawei mot ZTE, punkt 54.  
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Härigenom följer att, när ägaren till ett nödvändigt patent givit ett FRAND-åtagande, utgör det 

ett missbruk av deras dominerande ställning att ansöka om ett förbudsföreläggande mot en part 

som är ”villig” att förhandla på FRAND-villkor för att erhålla en licens.135 Innehavaren till det 

nödvändiga patentet är dock endast skyldig att licensiera patenten på just FRAND-villkor och 

därigenom är en intrångsgörare, som inte är villig att förhandla på FRAND-villkor, inte immun 

mot att ägaren till det nödvändiga patentet eventuellt väcker talan om patentintrång och yrkar 

på ett förbudsföreläggande.136 Detta är en avvägning mellan intrångsgörarens behov av att 

komma åt den nödvändiga teknologin samt ägaren av det nödvändiga patentets intresse att bli 

rättvist kompenserad för att någon vill använda sig av deras uppfinning och bidrag till en 

standard.137  

 

Att beröva ägare till nödvändiga patent möjligheten att ansöka om ett förbudsföreläggande 

skulle kunna minska deras förhandlingsposition och därigenom kunna bidra till att de blir 

underkompenserade. En mellanliggande strategi har därför använts som består i att begränsa 

användningen av förbudsföreläggande för att genomdriva nödvändiga patent till situationer där 

en potentiell licenstagare är klart ”villig” att erhålla en licens. Svårigheter har dock bestått i att 

bestämma vad som utgör en ”villig” licenstagare och vad som krävs av parterna enligt FRAND-

villkoren.138 

 

Olika riktlinjer har givits när det gäller hur man ska gå tillväga för att bedöma om innehavare 

av immateriella rättigheterna missbrukat en dominerande ställning genom att ta ut för höga eller 

diskriminerande royalties eller vägrat lämna ut licenser och ansökt om förbudsföreläggande. 

Att bestämma huruvida licenstagaren är villig eller inte att förhandla på FRAND-villkor har 

börjat med att ställa sig frågan om ägaren till det nödvändiga patentet har gett licenstagaren ett 

anbud och om anbudet är FRAND. Har ägaren av patentet inte givit ett sådant anbud, eller 

ligger anbudet utanför vad som är att betrakta som FRAND tyder det på att patenthavaren inte 

är villig att licensiera sina patent på FRAND-villkor. Om så är fallet uppfyller patenthavaren 

inte sina åtaganden och en domstol borde neka patenthavarens talan om patentintrång.139 

 

                                                
135 Turner, 2015, s. 156.  
136 Sidak, 2015, s. 268. 
137 Sidak, 2015, s. 268.  
138 Geradin, 2013, s. 1129., Huawei mot ZTE, punkt 54.  
139 Sidak, 2015, s. 268. 
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När domstolen å sin sida ska bestämma om patenthavaren har lämnat ett FRAND-anbud ska de 

fråga sig om en licenstagare explicit eller implicit har nekat anbudet. En licenstagare kan inte 

neka ett FRAND anbud i hopp om att kunna undgå en talan om patentintrång bara för att de vill 

ha ett förmånligare erbjudande. En licenstagare, som inte är nöjd med anbudet, kan komma med 

ett motbud men måste då vara beredd på att de kan dras inför rätta. När en patenthavare givit 

anbud om att licensiera på FRAND-villkor har de uppfyllt sina förpliktelser, vilka de åtagit sig 

när de anslöt sitt patent till standarden. Härav skulle det vara möjligt att ansöka om ett 

förbudsföreläggande, utan att det ska betraktas som ett missbruk, avseende ett nödvändigt 

patent som omfattas av ett FRAND-åtagande, mot en licenstagare som inte kan betala sina 

skulder, eller vars tillgångar finns i jurisdiktioner som inte ger tillräckliga medel för 

verkställighet, eller som inte är beredda att acceptera en licens på FRAND-villkor.140 

 

Men som kommissionen uttalar i Motorola,141 det finns ingen enhetlig beslutspraxis eller 

rättspraxis om huruvida en patenthavare, som åtagit att licensiera sina patent på FRAND-

villkor, missbrukar en dominerande ställning när de ansöker om och upprätthåller ett 

föreläggande gentemot en potentiell licenstagare som är ”villig” att ingå ett licensavtal på 

FRAND-villkor. Nationella domstolar har kommit fram till skilda slutsatser i denna fråga och 

den senaste utvecklingen vad gäller användandet av förbudsföreläggande uppstod när tysk 

domstol, i en pågående tvist mellan två kinesiska bolag, uppmärksammade att utfallet i målet i 

den nationella domstolen skulle bli olika om man tillämpade ett känt tyskt fall, Orange Book,142 

eller gick efter ett yttrande i ett pressmeddelande från kommissionen.143 Den tyska domstolen 

begärde med anledning härav ett förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen ställes 

nu inför att förtydliga hur man ska använda sig av förbudsföreläggande för att inte missbruka 

sin dominerande ställning enligt artikel 102 FEUF.  

 

5.4 Huawei mot ZTE 

5.4.1 Bakgrund 

Fallet Huawei mot ZTE hänsköts till EU-domstolen från tysk domstol som hade hand om en 

patenttvist mellan de två kinesiska bolagen Huawei och ZTE. Huawei är innehavare av ett 

                                                
140 Turner, 2015, s. 156.  
141 Motorola, s. 97 f.  
142 KZR 39/06, Orange-Book-Standard (Orange Book) 
143 Europeiska kommissionens pressmeddelande IP/12/1448 av den 21 december 2012 och kommissionens 
memorandum 12/1021 av samma dag. 
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europeiska patentet vilket klassas som nödvändigt för mobilstandarden LTE, ett patent som 

utvecklats inom standardiseringsorganisationen ETSI. Att patentet antagits i standarden och 

därigenom klassas som nödvändigt patent innebär att alla som tillverkar produkter enligt LTE-

standarden med nödvändighet måste använda sig av Huaweis patenterade tekniska lösning.  

 

Som del i standardiseringen i ETSI gick Huawei med på att bevilja tredje man licens på 

FRAND-villkor. ZTE är verksamt inom telekommunikationssektorn och bolaget saluför 

produkter utrustade med en programvara som är knuten till LTE-standarden. Mellan november 

2010 och slutet av mars 2011 förde Huawei och ZTE diskussioner om ett förekommande intrång 

i det nödvändiga patentet och om möjlighet att ingå avtal om licens på FRAND-villkor för de 

produkter som ZTE producerat. Parterna inledde förhandlingar där Huawei angav en 

licensavgift de ansåg rimlig, ZTE önskade en korslicensiering men la inte fram något slutligt 

anbud avseende ett licensavtal. ZTE saluför, trots detta, varor som fungerar på grundval av 

LTE-standarden och använder därigenom det nödvändiga patentet utan att vare sig betala en 

avgift till Huawei eller på ett uttömmande sätt redogöra för användningen som skett.  

 

Med anledning härav väcker Huawei talan om patentintrång och yrkar bland annat på 

föreläggande om upphörande av intrånget inför tysk domstol. Den tyska domstolen är av 

uppfattningen att utgången i målet i den nationella domstolen är beroende av frågan huruvida 

Huaweis väckande av talan kan utgör missbruk av dominerande ställning enligt artikel 102 

FEUF eller inte. Enligt den tyska domstolen finns det olika sätt att avgöra från vilken tidpunkt 

innehavaren av ett nödvändigt patent åsidosätter artikel 102 FEUF genom att väcka talan om 

förbudsföreläggande. Ska bedömningen, om handlandet är ett missbruk, göras enligt ett tyskt 

fall kallat Orange Book eller ska bedömningen ske efter det pressmeddelande144 som 

kommissionen meddelat i ett intrångsärende, riktat till bland annat Samsung och Motorola, 

avseende marknaden för mobiltelefoner.  

 

I fallet Orange Book slogs fast att en patenthavare, som framställer yrkande om 

förbudsföreläggande när motparten kan göra anspråk på att bevilja en licens till patentet, 

missbrukar sin dominerande ställning endast om följande villkor är uppfyllda: 

• Motparten ska ha lämnat klaganden ett ovillkorligt anbud om ingående av ett licensavtal 

varvid motparten är bunden av sitt anbud och klaganden är skyldig att godta det.  

                                                
144 Pressmeddelande nr IP/12/1448 och MEMO/12/1021 av den 21 december 2012. 
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• Om motparten anser att den licensavgift som klaganden kräver är orimligt hög eller om 

klaganden vägrar att uppge licensavgiften, ska anbudet att ingå avtalet betraktas som 

ovillkorligt om det däri föreskrivs att klaganden ska fastställa licensavgifter på ett 

rättvist sätt.  

• Om motparten använder patentet innan klaganden har godtagit anbudet, ska motparten 

iaktta de skyldigheter som vid användningen av patentet kommer att åligga 

vederbörande enligt det framtida licensavtalet. Det innebär att motparten ska redovisa 

omfattningen av sin användning i enlighet med licensavtalet.  

 

I pressmeddelande från kommissionen hävdade kommissionen inledningsvis att det var otillåtet 

att väcka talan om förbudsföreläggande med hänsyn till artikel 102 FEUF, när ärendet rörde ett 

nödvändigt patent där patenthavaren uppgett till en standardiseringsorganisation att 

vederbörande var beredd att bevilja licenser på FRAND-villkor. Förutsatt att intrångsgöraren 

var beredd att förhandla om en sådan licens, det vill säga var en ”villig” licenstagare. Detta 

uttalande var endast ett pressmeddelande och kommissionens beslut i dessa ärenden145 hade 

ännu inte meddelats. I pressmeddelandet förklarar inte kommissionen under vilka 

omständigheter det kan anses att en intrångsgörare är beredd att förhandla men de upprepar inte 

heller de kriterier som den tyska domstolen ställer upp i rättsfallet Orange Book.146 

 

Den tyska domstolen fann att om de skulle använda sig av kriterierna uppräknade i Orange 

Book skulle detta leda till att den tyska domstolen skulle utfärda det begärda föreläggandet, å 

andra sidan om de skulle tillämpa principen uttalad i pressmeddelandet skulle detta kunna leda 

till ett avslag på begäran om förbudsföreläggande baserad på artikel 102 FEUF. Hur utfallet 

skulle bli var beroende av vad domstolen skulle anses utgöra en ”villig” licenstagare. 

 

Den 20 november 2014 meddelar generaladvokat Wathelet sin åsikt i frågan. Han ansåg att en 

ägare till ett nödvändigt paten, som gått med att licensiera sitt patent på FRAND-villkor, är 

skyldig att skriftligen, på FRAND-villkor, erbjuda den påstådda intrångsgöraren ett anbud, 

innan rättighetshavaren ansöker om ett förbudsföreläggande. Erbjudandet, enligt honom, ska 

innehålla alla villkor som normalt ingår i en licens inom den berörda sektorn, inklusive hur 

mycket royalty som ska betalas. Om den påstådda intrångsgöraren inte svarar på erbjudandet 

                                                
145 Motorola och Mål AT. 39939, Samsung Electronics – Enforcement of UMTS standard essential patents, 
C(2014) 2891 [2014] (Samsung). 
146 Pressmeddelande nr IP/12/1448 och MEMO/12/1021 av den 21 december 2012. 
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på ett seriöst sätt och/eller om genomförandet av den påstådda intrångsgöraren är rent taktiska 

och/eller förhalande, anses inte innehavaren av det nödvändiga patentet missbruka sin 

dominerande ställning om denna ansöker om ett förbudsföreläggande. Dock måste den påstådda 

intrångsgöraren fortfarande ha rätt att begära att FRAND-villkor kommer att fastställas, 

antingen av en domstol eller en skiljedomstol.147 

 

5.4.2 EU-domstolens avgörande 

I inledningen till domen konstaterar EU-domstolen att den tyska domstolen i sitt hänskjutande 

anser och beslutat att det är ostridigt mellan parterna, Huawei och ZTE, att Huawei innehar en 

dominerande ställning. Frågorna den tyska domstolen ställer till EU-domstolen hänför sig 

därför bara till missbruksrekvisitet och prövningen i EU-domstolen avser därför endast detta 

rekvisit. Vilket redogjorts för ovan är dominansrekvisitet ett viktigt ”för”-rekvisit som måste 

vara uppfyllt för att parternas handlande ska stå i strid med artikel 102 FEUF. Det 

kommenterades av generaladvokaten att bara den anledningen att patenthavaren är innehavare 

av ett nödvändigt patent, inte automatiskt bör innebär att parten har en dominant position på 

den inre marknaden. Han betonar att försiktighet krävs med antaganden om att alla innehavare 

av nödvändiga patent har en dominerande ställning.148  

 

EU-domstolen konstaterar också att utövande av en ensamrätt som är knuten till en immateriell 

rättighet, i detta fall att väcka talan om patentintrång, hör till de rättigheter som innehavaren av 

immateriella rättigheter har. Även om en sådan rätt utövas av ett företag med en dominerande 

ställning, kan utövandet följaktligen, inte i sig, utgöra ett missbruk av denna ställning.149 Det 

aktuella fallet skiljer sig å andra sidan från tidigare rättspraxis på så sätt att förevarande mål 

kännetecknas, för det första, av att det aktuella patentet är nödvändigt för en standard som tagits 

fram av en standardiseringsorganisation, vilket gör dess användning nödvändigt för varje 

konkurrent som planerar att tillverka varor som överensstämmer med den standarden som 

patentet är knutet till. För det andra är fallet unikt då det aktuella patentet fått sin status som 

nödvändigt patent enbart mot att Huawei, hos ETSI, oåterkalleligen åtagit sig att bevilja licenser 

på FRAND-villkor. Innehavaren av det nödvändiga patentet har visserligen rätt att väcka talan 

om förbudsföreläggande men den omständigheten att patentet är nödvändigt för en standard 

innebär att Huawei kan hindra att sådana varor som tillverkas av konkurrenter släpps ut eller 

                                                
147 Huawei mot ZTE, Förslag till avgörande av generaladvokat Wathelet 
148 Huawei mot ZTE, Förslag till avgörande av generaladvokat Wathelet, punkt 57-58. 
149 Volvo mot Veng, punkt 8. Magill-målet, punkt 49, och IMS Health, punkt 35. 
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fortsätter att omsättas på marknaden och att Huawei därigenom kan förbehålla sig 

tillverkningen av dessa varor.  

 

Med beaktande av dessa omständigheter och med beaktande av att ett åtagande att bevilja 

licenser på FRAND-villkor ger upphov till berättigade förväntningar hos tredje man om att 

innehavaren av ett nödvändiga patent verkligen kommer att bevilja licenser på dessa villkor, 

kan en vägran av innehavaren till det nödvändiga patentet att bevilja licens på samma villkor i 

princip utgöra missbruk, i den mening som avses i artikel 102 FEUF. Innehavaren är dock 

endast skyldig att bevilja licenser på FRAND-villkor och parterna i målet är inte överens om 

vad som krävs enligt FRAND-villkoren i detta fall.  

 

När parterna inte kommer överens om vad som krävs enligt FRAND-villkoren uttalar EU-

domstolen att innehavaren av det nödvändiga patentet, för att undvika att en talan om 

förbudsföreläggande kan anses utgöra missbruk, ska iaktta de villkor som syftar till att 

säkerställa en korrekt och skälig balans mellan de aktuella intressena. Med anledning härav 

menar domstolen att det finns anledning att ta hänsyn till den särskilda naturen hos de 

immateriella rättigheterna, något som framgår av direktiv 2004/48 i vilket det, i enlighet med 

artikel 17.2 stadgan, föreskrivs flera rättsliga medel för att säkerställa en hög skyddsnivå för 

immateriella rättigheter inom den inre marknaden samt rätten till ett effektivt domstolsskydd, 

vilket garanteras genom artikel 47 i stadgan. Kravet på ett omfattande skydd för immateriella 

rättigheter innebär att rättighetshavaren i princip inte kan fråntas sin rätt att väcka talan vid 

domstol som kan säkerställa ett effektivt iakttagande av innehavarens ensamrätt och att andra 

användare i princip är skyldiga att erhålla licens före all användning. De uttalar vidare att även 

om det oåterkalleliga åtagande att bevilja licens på FRAND-villkor som innehavaren av ett 

nödvändigt patent gör hos standardiseringsorganisationen medför inte det att de rättigheter som 

innehavaren garanteras genom ovanstående bestämmelser förlorar sin verkan. Men det anses 

motiverat att innehavaren åläggs att iaktta särskilda krav i samband med att talan om 

förbudsföreläggande väcks mot påstådd intrångsgörare. Domstolen sätter således upp vissa krav 

på båda parter.150  

 

                                                
150 Huawei mot ZTE, punkt 59-60.  
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5.4.2.1 Kraven som ska vara uppfyllda för att en ansökan om 
förbudsföreläggande inte ska anses utgöra ett missbruk. 

EU-domstolen konstaterade att, i syfte att undvika att en talan om förbudsföreläggande ska 

anses som missbruk, en ägare till ett nödvändigt patent måste uppfylla villkor som syftar till att 

säkerställa en rättvis balans mellan berörda intressen. En ägare till ett nödvändigt patent har 

därför rätt att inleda ett förfarande om förbudsföreläggande men först efter att de följt de 

särskilda krav som fastställts av EU-domstolen, och den påstådda intrångsgöraren, i sin tur, inte 

har uppfyllt kraven.151  

 

Anser innehavaren av det nödvändiga patentet att patentet utsatts för intrång får innehavaren 

inte, utan att åsidosätta artikel 102 FEUF, väcka talan om förbudsföreläggande mot den 

påstådda intrångsgöraren, utan att först underrätta vederbörande, även om det nödvändiga 

patentet redan använts av intrångsgöraren. Ägaren till det nödvändiga patentet ska underrätta 

den påstådda intrångsgöraren om det intrång som görs gällande genom att ange vilket det 

nödvändiga patentet är samt precisera på vilket sätt det har skett ett intrång. När intrångsgöraren 

blivit varse om intrånget måste intrångsgöraren meddela ägaren till det nödvändiga patentet att 

denne är villiga att ingå ett licensavtal på FRAND-villkor.  

 

När intrångsgöraren gett uttryck för att vara villiga att förhandla på FRAND-villkor ska ägaren 

till patentet presentera ett skriftligt anbud om licens, vilket står i överensstämmelse med de 

åtagande som gjorts hos standardiseringsorganisationen. Det vill säga, ägaren till det 

nödvändiga patentet ska ange ett FRAND-anbud. Intrångsgöraren ska svara på anbudet och 

svaret ska ske i enlighet med normalt handelsbruk på marknaden och i god tro. Huruvida detta 

förfarande gått till på rätt sätt ska fastställas på objektiva grunder. Om intrångsgöraren inte antar 

anbudet måste de inom en kort frist skriftligen meddela patenthavaren och lämna ett motbud 

som överensstämmer med FRAND-villkoren. Det får inte ske någon förhalningstaktik från 

intrångsgörarens sida. 

 

För det fall intrångsgöraren använder sig av det nödvändiga patentets tekniska lösning innan 

något licensavtal ingåtts, ankommer det på intrångsgöraren att, från tidpunkt då motbudet 

förkastades, ställa en lämplig säkerhet, i enlighet med normalt handelsbruk på området. 

Säkerhet kan ställas exempelvis genom att lämna bankgaranti eller genom att deponera ”det 

                                                
151 Huawei mot ZTE, punkt 55. 
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belopp som krävs”. Beräkningen av säkerheten ska bland annat inbegripa intrångsgörarens 

redovisning av hur ofta denne använt sig av det nödvändiga patentet. Om ingen 

överenskommelse avseende detaljerna om FRAND-villkoren träffas efter intrångsgörarens 

motbud, har parterna även möjlighet att genom gemensam överenskommelse begära att 

avgiftens storlek snarast ska bestämmas av en oberoende tredje man.  

 

5.4.3 Sammanfattning av EU-domstolens bedömning  
EU-domstolen blev ombedd av den tyska domstolen att klargöra huruvida, och i förkommande 

fall på vilka villkor, en talan om patentintrång som väckts av innehavaren av ett nödvändigt 

patent, vilken har åtagit sig att bevilja licenser på FRAND-villkor, utgör missbruk av 

dominerande ställning. Frågorna som den tyska domstolen ställde syftade till att, med 

beaktande av konkurrensrätten, fastställa ramen för förhandlingarna om licenser, på FRAND-

villkor, till ett nödvändigt patent. Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan gällande 

dominans inte togs upp, detta med anledning av att den tyska domstolen i sitt hänskjutande 

konstaterat att det är ostridigt att Huawei innehar en dominerande ställning. Med anledning av 

att domen har för avsikt att fastställa ramen för förhandlingar om licens till ett nödvändigt patent 

finns det ingen vägledning i vad som kan komma att betraktas som FRAND. I det fallet 

intrångsgöraren använt sig av patentets tekniska lösning innan denne erhållit en licens, ska 

intrångsgöraren ställa säkerhet till  ägaren av det nödvändiga patentet. Domstolen uttalar att 

”det belopp som krävs” ska säkerställas till patenthavaren. Domstolen uttalar dock inte hur detta 

belopp eventuellt skulle kunna fastställas. Vidare lämnas ingen vägledning i hur de nationella 

domstolarna ska döma i mål där parterna låtit en oberoende tredje part bestämma villkoren för 

licensen, är den tredje partens avgörande av villkoren alltid att betrakta som FRAND?152  

 

EU-domstolen har överlåtit till de nationella domstolarna att kontrollera att licensvillkoren som 

parterna förhandlat om är FRAND. Vad gäller den tyska domstolens femte och sista fråga 

uttalar EU-domstolen att i de fall, vilka innehavaren av ett nödvändigt patent har väckt talan 

om patentintrång, varvid talan syftar till att företeende av redovisningen av hur det nödvändiga 

patentet har använts eller skadestånd på grund av denna användning, har ingen direkt inverkan 

                                                
152 Enforcing Standard-Essential Patents – The European Court of Justice’s Judgement in Huawei v ZTE, Cleary 
& Gottlieb, Aleart Memorandum, 3 augusti [http://www.cgsh.com/files/News/d23034e9-186e-4b11-
a120b3acfb065e45/Presentation/NewsAttachment/cbc6c8d2-4f4a-418c-a0ad-
b54908830217/Alert%20Memo%20(PDF%20Version)%202015-62.pdf] 2015-11-30. 
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på den hantering genom vilken varor som överensstämmer med den aktuella standarden som 

tillverkas av konkurrenter släpps eller fortsätter att omsättas på marknaden. Med anledning 

härav är det inte förbjudet för ett företag, som har en dominerande ställning på marknaden och 

är innehavare av ett nödvändigt patent, med avseende på vilket det hos 

standardiseringsorganisationen har åtagit sig att bevilja licens på FRAND-villkor, att väcka 

talan om patentintrång om talan avser företeende av redovisning eller skadestånd på grund av 

denna användning. Endast handlingar i syfte att motverka att produkter kommer ut på 

marknaden är föremål för det ramverk som ställts upp i domen. Handlingar som att begära 

skadestånd är således inte påverkade och ses därför inte som ett led i missbruksbedömningen. 

Vidare anses intrångsgöraren ha rätt att bestrida giltigheten av de nödvändiga patenten och/eller 

att patentet inte är nödvändigt för den standard som de är en del av och/eller att de faktiskt 

använts samtidigt med förhandlingar om beviljande av licens.   
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6 Avslutande diskussion 
Standardiseringen har skapats i samband med att den teknologiska marknaden utvecklas i allt 

snabbare takt. Det är svårt för företagen att ensamt hålla sig uppdaterade i den snabba 

utvecklingen och därav går företagen samman i standardiseringsorganisationer i syfte att skapa 

avtal kring nuvarande och framtida tekniska lösningar. Positiva effekter av standardisering är 

att standardiseringen bidrar till en ökad konkurrens inom en standard. Standardiseringen bidrar 

också till en bättre användning av resurser då det bidrar till vidareutveckling av tekniken. Detta 

i sin tur leder till interoperabilitet och kompabilitet mellan produkterna. Något som är till 

fördelar för konsumenterna då tekniken enklare tillgängliggörs och konsumenterna lättare kan 

välja mellan olika tillverkare och olika märken på marknaden. Standardiseringar kan dock ge 

upphov till vissa konkurrensrättsliga problem detta då samarbetet genom standardiseringar kan 

hota konkurrensen och alternativ teknik på marknaden. När ett patent ingår i en standard måste 

tillverkare av den standarden använda sig av patentets tekniska lösning om de avser att tillverka 

standardkompatibla varor. När en standard därigenom är antagen föreligger därför en större risk 

att innehavaren till det nödvändiga patentet får en dominerande ställning på den inre 

marknaden. Artikel 102 FEUF aktualiseras när innehavaren av patentet vägrar bevilja licens 

eller kräver orimligt höga royalties i licensförhandlingarna. 

 

Det finns oftast en policy inom standardiseringsorganisationerna att ägare till nödvändiga 

patent, som vill att deras patent ska ingå i en standard, ska åta sig att licensiera till FRAND-

villkor. Huvudsyftet med FRAND-villkoren är att licensgivarna ska avstå sin rätt att inte 

licensiera sina patent eller att licensiera sina patent på villkor där de tar ut för höga royalties. I 

och med FRAND-åtaganden anses patenthavarna ha berättigade förväntningar på sig att 

förhandla och lämna licenser på dessa villkor. Vad som ska förstås som FRAND följer dock 

inte av några givna regler och vad som är FRAND är därigenom tvetydigt. Vad som är FRAND 

måste bestämmas i varje enskilt fall och vad en ägare till ett nödvändigt patent anser vara 

FRAND behöver inte nödvändigtvis accepteras av den potentiella licenstagaren som anser att 

dennes motbud istället är att betrakta som FRAND och vice versa. Vad händer om parterna inte 

kommer överens om licensavtalets innehåll?  

 

Patenthavare har rätt att väcka talan om föreläggande av förbud om någon gör intrång i deras 

patent. Användandet av förbudsföreläggande har dock ansetts problematiskt när innehavare till 

nödvändiga patent, vilka åtagit sig att licensiera patenten på FRAND-villkor, väcker en sådan 
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talan. Problemet består i att man anser att detta tillåter ägare till nödvändiga patent att utestänga 

konkurrenter från marknaden. Om en innehavare till ett nödvändigt patent alltid skulle ha 

möjlighet att väcka talan om förbudsföreläggande är man rädd för att det leder till patent hold-

up problem. Om en ägare till ett nödvändigt patent, å andra sidan, skulle vara helt utan möjlighet 

att yrka på ett förbudsföreläggande leder detta till en avsevärd inskränkning i patenthavarens 

immateriella rättigheter. Artikel 102 FEUF är endast tillämplig på ensidiga handlingar och om 

en ägare till ett nödvändigt patent vägrar bevilja licenser kan det bli tal om licensvägran som 

missbruk i enlighet med nämnda bestämmelse. Vägran kan leda till att all konkurrens från en 

angränsande marknad utestängs och vägran kan också förhindra tillkomsten av en ny produkt 

för vilken det finns en potentiell efterfrågan hos konsumenterna. Det är besvärligt att komma 

till rätta med denna problematik. En avvägning mellan den fria konkurrensen och ägare till 

nödvändiga patents intresse och ett högt ställt skydd för immateriella rättigheter enligt direktiv 

2004/48 och rätten till ett effektivt domstolsskydd i artikel 47 stadgan måste göras.  

 

Genom målet Huawei mot ZTE har EU-domstolen med beaktande av konkurrensrätten ställt 

upp ramen för förhandlingar om licenser på FRAND-villkor till ett nödvändigt patent. EU-

domstolen är av uppfattningen att även om patenthavaren åtagit sig det oåterkalleliga åtagandet 

att bevilja licenser på FRAND-villkor kan inte detta medföra att de rättigheter som innehavaren 

garanteras genom artikel 17.2 och 47 i stadgan helt förlora sin verkan.153 Domstolen 

konstaterade därför, i syfte att undvika att en talan om ett förbudsföreläggande ska anses utgöra 

missbruk, att en patenthavare måste uppfylla vissa villkor innan denne har rätt att väcka en 

sådan talan. 

 

Kraven för att en talan om förbudsföreläggande inte ska utgöra ett missbruk är att ägaren till 

det nödvändiga patentet först måste meddela motparten om intrånget som uppmärksammats. 

Patenthavaren måste vidare lämna anbud om licens enligt FRAND-villkor som specificerar 

licensavgiften och hur den beräknats. Om parterna gemensamt kommer överens om det, kan de 

låta en tredje part, som en domstol, avgöra vad som utgör FRAND. Intrångsgöraren å sin sida 

måste vara ”villig” att acceptera licensen på FRAND-villkor. Om intrångsgöraren inte är beredd 

att acceptera patenthavarens anbud måste denne presentera ett motbud. Intrångsgöraren måste 

vidare redovisa alla intrång som skett och därefter ställa säkerhet till patenthavaren. Allt ska 

ske skyndsamt och ingen förhalningstaktik för förekomma från intrångsgörarens sida.  

                                                
153 Huawei mot ZTE, punkt 59.  
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Förhandlingsramen som EU-domstolen ställer upp i målet lämnar å sin sida vissa punkter 

öppna. Ägaren till det nödvändiga patentet ska lämna ett anbud till en villig licenstagare, 

anbudet ska vara ett så kallat FRAND-anbud. EU-domstolen nämner inte hur det ska bestämmas 

eller vilka tecken som skulle kunna tyda på att patenthavarens anbud är FRAND. Bedömningen 

om anbudet är i överensstämmelse med FRAND-villkoren måste bedömas av den nationella 

domstolen som tar emot ansökan om förbudsföreläggandet. Om den villiga licenstagaren inte 

accepterar patenthavarens anbud måste denne lämna ett motbud som i sin tur är FRAND. Om 

parterna inte når en överenskommelse och patenthavaren ansöker om förbudsföreläggande är 

det även här upp till domstolen att avgöra om  licenstagarens motbud varit FRAND eller inte. 

Vad händer om båda parters bud (både anbud och motbud) anses vara FRAND men parterna 

inte kan komma överens om vilket bud de ska handla efter? Om domstolen kommer upp med 

FRAND-villkoren mellan parterna är dessa automatiskt att betrakta som FRAND? 

 

I domen uttalar domstolen att intrångsgöraren alltid måste svara på patenthavarens anbud om 

licens och att det därigenom innebär att ett uteblivet svar berättigar patenthavaren till att ansöka 

om förbudsföreläggande utan att detta ska betraktas som ett missbruk av en dominerande 

ställning. Om intrångsgöraren vill vara säker på att inte behöva stå till svar inför ett 

förbudsföreläggande bör denne alltså komma med ett motbud för att fortfarande kunna 

betraktas som en villig licenstagare.  

 

För det fall den påstådda intrångsgöraren använder det nödvändiga patentets tekniska lösningar 

innan något licensavtal ingåtts, ankommer det på intrångsgöraren att, från tid då motbudet 

förkastats från patenthavaren, ställa en lämplig säkerhet i enlighet med normalt handelsbruk på 

området. Detta ska ske genom att intrångsgöraren lämnar bankgaranti eller deponerar ”de 

belopp som krävs”. EU-domstolen förtydligar dock inte hur mycket ”de belopp som krävs” 

skulle kunna utgöra för att anses som tillräckligt. Troligt är att parternas tvist kan röra sig om 

just detta, vilket belopp som ska sättas som säkerhet och vad som betraktas som tillräckligt.  

 

Domen säger inget om vad som händer om båda parter anser sig ha förhandlat på FRAND-

villkor och ingen av dem vill att en oberoende tredje man ska bestämma avgiftens storlek. 

Bedömningen om parternas handlande varit i linje med patenthavarens FRAND-åtaganden 

hamnar därför på de nationella domstolarna att avgöra. Den nationella domstolen har först att 

avgöra huruvida patenthavarens anbud är FRAND (och avslå ansökan om anbudet inte är det). 
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För det andra, om anbudet anses utgöra FRAND, måste domstolen avgöra om intrångsgörarens 

motbud är i enlighet med FRAND-villkoren. Om så är fallet, och om intrångsgöraren agerat i 

enlighet med övriga krav, torde domstolen avslå ansökan om föreläggande av förbud och lämna 

patenthavaren med möjligheten att begära skadestånd. En negativ effekt av att de nationella 

domstolarna ställs inför att avgöra vad som är FRAND är att det kan resultera i rättspraxis som 

skiljer sig åt beroende på vilken domstol som behandlat parternas talan. Även om det finns en 

ram att förhandla efter kvarstår ändå faktum att man inte vet vad som är FRAND och osäkerhet 

kan uppstå då parterna inte vet hur de ska förhandla för att deras anbud ska vara i enlighet med 

FRAND-villkoren.  

 

Möjligheten att få FRAND-villkoren bestämda av en oberoende tredje part kan eventuellt bidra 

till att parterna undviker de risker de kan ställas inför om de inte förhandlar i enlighet med 

FRAND-åtagandet. I Patenthavarens fall innebär risken att göra intrång på konkurrensrätten 

genom att de eventuellt missbrukar en dominerande ställning om de inte förhandlar i enlighet 

med sina åtaganden. För intrångsgöraren finns de risk för att stå inför ett föreläggande om de 

inte uppfyller sin del av förhandlingen som ska göras på de specifika villkoren. Att låta en tredje 

part bestämma villkoren skulle därmed kunna fungera som en säkerhetsventil för parterna, 

förutsättningen är dock att båda är med på att låta den tredje parten bestämma.  

 

Vilka förutsättningar ska då vara uppfyllda för att en ägare till ett nödvändigt patent, som gått 

med på att licensiera detta på FRAND-villkor, inte ska anses missbruka sin dominerande 

ställning när de ansöker om ett förbudsföreläggande? Enligt det uttalande från domstolen i 

Huawei mot ZTE måste ägaren till det nödvändiga patentet, för att inte anses missbruka sin 

dominerande ställning, antagligen förhålla sig till den förhandlingsram som EU-domstolen 

ställer upp i målet. Domstolen har inte definiera vad som ska vara att betrakta som FRAND mer 

konkret. Däremot när en ägare till ett nödvändigt patent gått med på att licensiera detta på lika, 

rimliga och icke-diskriminerande, FRAND-villkor, följer att innehavaren inte kan vägra att 

bevilja licens till en tredje part som är ”villig” att acceptera licensen på nämnda villkor. En 

bedömning av vad som är FRAND måste därför göras i varje enskilt fall och systemet med 

FRAND-villkor kan därför sägas endast fungera effektivt och konfliktfritt om villkoren som 

ägaren till det nödvändiga patentet erbjuder, eller motbudet som den villiga licenstagaren 

kontrar med accepteras av båda parter som lika, rimliga och icke-diskriminerande.  
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