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Inledning 
 

Det föreligger ett intressant förhållande mellan konkurrensrätten och upphovs-

rätten. Utövandet av en upphovsrätt kan under vissa omständigheter inskränkas 

på konkurrensrättslig grund. Något fundamentalt motsatsförhållande mellan de 

två rättsområdena föreligger dock inte eftersom de strävar efter samma mål: att 

stimulera till innovationer och intellektuellt skapande.  

 

Upphovsrätten ger incitament för intellektuellt skapande genom att garantera 

skaparen en temporär ensamrätt till att sälja eller licensiera sina innovationer. 

Innehavet av en upphovsrätt har därför stor ekonomisk betydelse för företags 

och kan medföra en mycket stark ställning på marknaden. Som ett led i EU:s 

övergripande mål att skapa en inre marknad där konkurrensen inte snedvrids 

har förbudet mot missbruk av dominans i art 102 FEUF en viktig funktion.  

 

En hörnsten i marknadsekonomin är avtalsfriheten. I normalfallet har en upp-

hovsrättsinnehavare således rätt att vägra upplåta en licens för användning av 

en upphovsrättsligt skyddad produkt. EU-domstolen har dock i flera avgöran-

den konstaterat att en sådan licensvägran kan utgöra missbruk av dominerande 

ställning enligt art 102 FEUF när vissa särskilda omständigheter föreligger. 

Därmed begränsas upphovsrättsinnehavaren handlingsutrymme av konkurrens-

rätten. EU-domstolen har dock varit mycket försiktig med att ingripa konkur-

rensrättsligt mot upphovsrättsinnehavare. Av rättspraxis framgår att ett ingri-

pande inte får inskränka det särskilda skyddsföremålet för upphovsrätten.   

 

Inom EU har den ordoliberlistiska synen på konkurrens haft stort inflytande. 

En ordoliberalistiskt utformad konkurrenslagstiftning syftar till att skapa och 

skydda förutsättningar för konkurrens på marknaden: konkurrens är ett mål i 

sig självt oberoende av om den ökar samhällsekonomins effektivitet.  Detta 

synsätt har resulterat i en formbaserad tillämpning av art 102 som medför att 

vissa ageranden klassas som otillåtna ”per se”. Denna tillämpning har också 

kritiserats för att skydda konkurrenter snarare än konkurrensen. Som en motpol 



mot den formbaserade tillämpningen nämns ofta den effektbaserade, vilken har 

förespråkats i doktrinen.1  

År 2001 gjorde EU:s dåvarande konkurrenskommissionär Mario Monti ett utta-

lande där han konstaterade att: 

 

“the goal of the competition policy, in all its aspects, is to protect consumer 

welfare by maintaining a high degree of competition in the common market. 

Competition should lead to lower prices, a wider choice of goods, and techno-

logical innovation, all in the interests of the consumer.”2 

 

Av uttalandet framgår en önskan om en effektbaserad tillämpning av art 102 

som kan ta hänsyn till konsekvenserna av ett visst agerande i sin helhet.  

 

I syfte att göra kommissionens ingripanden mot dominansmissbruk tydligare 

och mer förutsebara publicerades i december 2008 ett dokument med vägled-

ning för kommissionens prioriteringar vid tillämpning av art 102 (”pri-

oriteringsdokumentet”).3 Dokumentet avhandlar exkluderande missbruk av 

dominerande ställning och ska underlätta för dominanta företag att bedöma om 

deras agerande riskerar bli föremål för kommissionens ingripanden.  

Det är således av intresse att titta närmare på dess innehåll för att kunna avgöra 

om bedömningen i prioriteringsdokumentet skiljer sig från domstolarnas praxis 

och, om så är fallet, hur dessa skillnader kan påverka bedömningen i framtida 

fall av licensvägran.  

 

 

 

                                                 
1 Se t.ex. Petit, From Formalism to Effects? – The Commission’s Communication on Enforce-
ment Priorities in Applying Article 82 EC, p. 1 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-01-340_en.pdf 
3 Meddelande från kommissionen - Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämp-
ningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom 
utestängande åtgärder, 2009/C 45/02. 



 

 

Frågeställning 
Frågeställningen kan delas upp i två led: 

 

- Vilket ”test” använder domstolarna för tillämpningen av art. 102 avse-

ende licenstvång?  

- Vad innehåller kommissionens prioriteringsdokument avseende licens-

tvång? 

 

 

Metod, material och avgränsning 
 

  

Allmänt 

 

Ämnet för uppsatsen ska studeras med rättsdogmatisk metod, d.v.s. att rekon-

struera rättens innehåll genom studiet av relevanta rättskällor.4 Dessa utgörs 

normalt sätt av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin. Eftersom 

konkurrensrätten bygger på EU-rättslig grund skiljer sig rättskällorna något 

från de traditionella. De EU-rättsliga rättskällorna delas upp i primära och se-

kundära källor. EU-rättens primära källor utgörs av de två grundfördragen För-

draget om den Europeiska Unionen (”FEU”) och Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (”FEUF”) samt de bilagor och protokoll som bifogats 

till fördragen. Dessa är bindande för EU:s medlemsstater och äger företräde 

framför andra rättskällor.  

EU:s sekundärrättskällor – även kallade unionsakter - utgörs av de förordning-

ar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden.5 Därtill kommer kom-

                                                 
4 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s 1 – 10, s. 4 ff.  
5 Se uppräkningen i art. 288 FEUF 



missionens prioriteringsdokument avhandlas, vilket utgör ett policy doku-

ment.6  

 

 

 

 

Normgivning inom konkurrensrätten 

 

I FEU stadgas de grundläggande principer, värden och mål som EU bygger på. 

Av art. 3 FEU framgår bl.a. att att Unionen ska upprätta en inre marknad med 

hög konkurrenskraft, och som främjar vetenskapliga och tekniska framsteg.  

EU:s andra grundfördrag FEUF stadgar i artikel 3(1)(b) 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 konkurrens 

anges vidare att definitionen av den inre marknaden i art 3 innefattar en ord-

ning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids. Samma bestämmelse 

framgick tidigare av art. 3(g) FEUF, det är oklart om detta inneburit något 

praktisk förändring i konkurrensrätten.  

 

Förbudet mot missbruk av dominans framgår av art 102 FEUF. Bestämmelsen 

är formulerad i mycket allmänna termer och det har överlåtits till rättstillämp-

ningen att avgöra vilka beteenden som utgör missbruk. Således fordras en nog-

grann genomgång av praxis från domstolarna. Bestämmelsen har direkt effekt 

och gäller även horisontellt mellan enskilda.  

 

 

 

 

Förhållandet mellan nationell rätt och EU-rätt 

                                                 
6 Meddelande från kommissionen – Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämp-
ningen av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom 
utestängande åtgärder, (2009/C 45/02) p. 3 



 

Förhållandet mellan EU-konkurrensrätt och svensk intern konkurrensrätt byg-

ger på principen om parallell tillämpning, men med företräde för EU-rätten.7  . 

Av art 288 FEUF framgår medlemsstaternas skyldighet att anta förordningar, 

direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Detta ger EU-rätten en över-

gripande ställning för den europiska konkurrensrättens normgivning.   

 

Den svenska konkurrenslagen 2 kap. 7 § Konkurrenslagen (”KL”) innehåller 

motsvarande regel om förbud mot dominansmissbruk.  Enligt kravet på kon-

vergens i art. 3 konkurrensförordningen8 är svenska domstolar och myndighet-

er skyldiga att tillämpa EU-rätt på ett konkurrensbegränsande ageranden när de 

påverkar samhandeln i EU. Svenska myndigheter och domstolar är dessutom 

skyldiga att följa den praxis som fastställts av EU-domstolen.9  

 

Enligt 3 kap. 1 § KL har Konkurrensverket befogenhet att ålägga ett företag 

med dominerande ställning att upphöra med ett förfarande som utgör missbruk 

enligt 2 kap. 7 § eller art 102 FEUF. Konkurrensverket har även befogenhet att 

meddela interimistiska förbudsålägganden enligt 3 kap. 3 § KL. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Normgivning inom upphovsrätten 

 
                                                 
7 Bernitz, Immaterialrätt s. 376 
8 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrens-
reglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (numera art. 101 och 102). 
9 Se t.ex. prop 1992/93:56 s. 21 



I art 345 FEUF stadgas att EU:s fördrag ska vara neutrala i förhållande till 

medlemsstaternas rättsordningar. Som en konsekvens av detta är upphovsrätten 

territoriellt begränsad vilket medför att samma skyddsobjekt kan vara skyddat 

på olika sätt i respektive medlemsstat.10 EU har dock kompetens att inom ra-

men för för den inre marknadens funktion säkerställa ett enhetligt skydd för 

immateriella rättigheter inom unionen.11 I uppsatsen kommer endast svensk 

nationell upphovsrätt avhandlas översiktligt.  

 

 

Avgränsning 

 

I många fall väljer en licensinnehavare självmant att licensiera sina produkter, 

dessa avtal träffas istället av art 101 och kommer inte behandlas i denna upp-

sats. Inte heller kommer andra former av unilateralt dominansmissbruk såsom 

rovprissättning, marginalklämning, överprissättning eller prisdiskriminering 

kommer behandlas. Sådana fall där art 102 tillämpats för att hindra domine-

rande företag från att förvärvat andra företag med konkurrerande immaterial-

rättigheter kommer inte avhandlas. Hur skälig ersättning för en framtvingad 

licens bestäms kommer inte heller avhandlas. 

 

 

 

 

 

 

Disposition 
 

Uppsatsen inledande del kommer avhandla de allmänna dragen i upphovsrätten 

respektive konkurrensrätten. Dessutom ska förhållandet mellan de två rättsom-

                                                 
10 Bernitz, s. 4 
11 Art 118 FEUF 



rådena undersökas närmare. Avsnitt två av uppsatsen innehåller en allmän be-

skrivning av förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Där beskrivs hur 

licensägrans bedömts utgöra en form av missbruk samt hur det förhåller sig till 

leveransvägran. I det fjärde avsnittet avhandlas kommissionens pioriteringsdo-

kumet och hur detta stämmer överens med tidigare rättspraxis. I det avslutande 

avsnittet resoneras kring vad vi kan förvänta oss av framtiden för licensvägran.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt I 
 

 

Upphovsrätt 
 



Allmänt 

 

Det upphovsrättsliga skyddet syftar till att främja innovation och kreativitet. 

Lagstiftningens utgångspunkt är att avsaknaden av ett effektivt rättsskydd 

minskar intresset för nyskapande.12 Det kreativa skapandet främjas genom att 

rättighetsinnehavaren garanteras en skyddad position på marknaden: en ensam-

rätt.  

 

Upphovsrätten är skyddad som mänsklig rättighet. I 2 kap. 16 § regeringsfor-

men (1974:152) stadgas att ”författare, konstnärer och fotografer har rätt till 

sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag”. Såldes kan endast fysiska 

personer kan vara upphovsmän, medan rätten kan upplåtas eller överlåtas till en 

juridisk person.13  Samtliga immateriella rättigheter skyddas dessutom genom 

egendomsskyddet i regeringsformen 2:15 och EU:s rättighetsstadga art 17.  

   

Upphovsrättens närmare reglering framgår av lag (1960:729) om upphovsrätt 

till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt 1 kap. 1 § URL har den som 

skapar litterära eller konstnärliga verk upphovsrätt till verket. Skyddet upp-

kommer samtidigt som verket skapas Upphovsrätten ger upphovsmannen vissa 

ekonomiska och ideella rättigheter. De ekonomiska rättigheterna medför en 

ensamrätt för upphovsmannen att göra verket tillgängligt för allmänheten. 

Denna rätt inkluderar mångfaldiganderätt, överföringsrätt, framföranderätt, 

visningsrätt och spridningsrätt. 14 Därtill kommer de ideella rättigheterna i 1 

kap. 3 § URL som skyddar upphovsmannen från kränkande framställning av 

verket, samt fastslår rätten att bli angiven med namn eller pseudonym när ett 

exemplar av verket framställs för allmänheten.  

Den som olovligen gör intrång i någon annans upphovsrätt ska dömas till böter 

eller fängelse i upp till två år.15 

 

                                                 
12 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 7 
13 Ibid. s. 31 
14 Ibid. s. 74. & 1 kap. 2 § URL 
15 URL 7 kap. 53 § 



 
Verkshöjd 

En förutsättning för att ett verk ska få upphovsrätt är att det uppfyller kravet på 

verkshöjd. Som utgångspunkt för denna bedömning används i det s.k. dubbel-

skapandekriteriet: verket ska inneha en sådan individuell och konstnärlig ge-

staltning att risken för att samma produkt skulle framkomma också genom an-

nans självständiga skapande skulle vara obefintlig eller i vart fall mycket 

ringa.16  

Även sådana sammanställningar som inte uppfyller kravet på verkshöjd skyd-

das om de är resultatet av en väsentlig investering eller utgör sammanställandet 

av ett stort antal uppgifter med katalogskyddet i 49 § URL. Detta är en s.k. 

närstående rättighet  

 

 

 

Industriella upphovsrätten 

Upphovsrätten förknippas i allmänhet med konstnärliga framställningar. Till 

skillnad från fallet med materiella tillgångar kan masstillverkningen av en upp-

hovsrättsligt skyddad produkt endast stoppas med rättsregler.17 Begreppet är 

dock mycket mer omfattande än så. Eklöf använder i sin avhandling begreppet 

”industriella upphovsrätt” för den del av upphovsrätten som skyddar verk med 

en nyttopräglad funktion och som ingår i komplexa ekonomiska och tekniska 

system som datorprogram eller databaser. 18 Dessa skiljer sig från de ”klassiska 

verken” också vad gäller rättspolitiska överväganden.19  Målet IMS Health av-

handlade t.ex. upphovsrätten till en databasstruktur för läkemedelsförsäljning.  

 

Ensamrätten ger också ett investeringsskydd för att ta fram och vidareutveckla 

innovationer, vilket är särskilt viktigt när en ett skyddat verk ska sättas på 

                                                 
16 Prop. 1969:168 s. 135 
17 Eklöf, s. 305 
18 Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering 
19 Ibid. s. 87 



marknaden.20  

 

Begränsningar i upphovsrätten 

Upphovsrätten är inte obegränsad utan skyddar bara under en viss tidsperiod. 

Dessutom finns ett flertal regler som medger förfogande av verk trots att de är 

upphovsrättsligt skyddade. Skyddstidsreglerna i URL bygger på EU-direktivet 

93/98/EEG om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstå-

ende rättigheter. Såsom konstateras ovan sätter konkurrensrätten en yttre gräns 

för en upphovsrätts exploaterande. Det är dock viktigt att ha i åtanke att upp-

hovsrätten innehåller begränsningar i sig själv. Enligt huvudregeln i 43 § URL 

gäller det upphovsrättsliga skyddet fram till det sjuttionde året efter upphovs-

mannens död. I det fall det finns fler än en upphovsman gäller samma tidsbe-

gränsning efter den sist överlevande upphovsmannens död. När skyddstiden 

upphör har vem som helst rätt att utnyttja verket gratis och utan tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurrensrätten 
Såsom konstaterats ovan har EU:s medlemsstater enats om att en effektiv kon-

kurrens ska säkerställas på den inre marknaden. Därtill ska det på den inre 

marknaden råda fri rörlighet för personer, kapital, tjänster och personer. EU:s 

baseras främst på förbuden i art 101 och art 102 FEUF. Den förstnämnda stad-

                                                 
20 Bernitz, s. 8 



gar förbudet mot konkurrensbegränsande avtal medan art 102 avser agerande 

ensidig ageranden från företag med dominerande ställning.21  

 

Frågan om konkurrensrättsliga ingripanden på marknaden är knappats okontro-

versiell inom rättsteorin. Inom Chicago-skolan förespråkas att marknaden till 

stor del är självreglerande och att lagstiftaren därför ska avhålla sig från att 

ingripa i denna med konkurrensrättslig lagstiftning.  Ett mer nyanserat synsätt 

förespråkas av Harvard-skolan som menar att marknadsstrukturen har avgö-

rande påverkan på effektiviteten och att konkurrensrättsliga ingripanden i 

denna kan vara motiverade. 

 

Konkurrensen syftar till att främja konkurrensen och därigenom öka effektivi-

teten i samhället. Begreppet effektivitet kan delas upp i två underkategorier: 

statisk och dynamisk effektivitet. Statisk effektivitet innebär att samhällets re-

surser används optimalt genom att de fördelas dit de gör största möjliga nytta.  

Med dynamisk effektivitet avses resurserna används på ett effektivt sätt över 

tid, och därigenom stimulerar till innovation och teknisk utveckling.22  Det 

senare begreppet är mer komplext eftersom det inte utesluter att monopol kan 

främja innovation. För att vara dynamiskt effektiva måste företagen ständigt 

sträva efter bättre produkter för att öka sina marknadsandelar. Detta gäller sär-

skilt företag på högteknologiska marknader där skapandet och utnyttjandet av 

immateriella rättigheter är utmärkande.23 

 

  

 

 

Förhållandet mellan konkurrensrätt och 

upphovsrätt 

 

                                                 
21 Se Avsnitt II 
22 Sufrin & Jones, s. 9 & Østbye, Peder. Konkurranserett. Bergen: Fagbokforlaget, 2008, s. 77 
23 Ibid. s. 57 



Såsom nämnts ovan beskriv ofta förhållandet mellan konkurrensrätten och 

upphovsrätten som komplicerat vilket särskilt kommit till uttryck i mål rörande 

licensvägran. En grundläggande fråga är om det finns en fundamental konflikt 

mellan rättsområden eller om de utgör olika vägar till samma mål.24 Upphovs-

rätten garanterar rättighetsinnehavaren en tidsbegränsad ensamrätt – ett slags 

legalt monopol - till att dra ekonomisk vinning av densamma. En upphovsrätt 

eller annan immaterialrätt uppstår ofta som ett resultat av ett företags investe-

ringar i forskning och utveckling. På en marknad med absolut fri konkurrens 

där alla har samma tillgång till information och teknik blir det inte heller lön-

samt för någon att investera (fripassagerar-problemet) eftersom prisnivån sjun-

ker.25 

 

Ur konkurrensrättslig synvinkel kan innehavet av en upphovsrätt medföra att 

företaget får en stark, eller t.o.m. dominerande, ställning på marknaden när det 

saknas substitut till den skyddade produkten. Detta kan leda till konkurrens-

rättsliga ingripanden från myndigheter med stöd av dominansförbudet i art 102. 

Ett förfarande som är lagligt enligt de upphovsrättsliga reglerna kan alltså lik-

väl vara i strid med konkurrensrätten. Det kan därför med fog sägas att upp-

hovsrättens yttersta gräns definieras av konkurrensrätten.  

 

Att de helt saknas lagbestämmelser som reglerar förhållandet gör inte förhål-

landet mindre komplicerat. Det finns åtminstone två tänkbara lösningar på 

detta problem En lösning är att man låter konkurrensrätten ingripa i upphovs-

rätten därmed begränsa rättighetsinnehavarens ensamrätt. Alternativt kan man 

beakta konkurrensproblematiken redan vid utformningen av den upphovsrätts-

liga lagstiftningen. Den senare metoden har kallat internalisering.26 

Avsnitt II 
 

                                                 
24 Sufrin & Jones, s. 711 
25 Østbye, s. 78 
26 Schovsbo, s. 12 



 

Förbudet mot missbruk av dominerande 

ställning 
 

Allmänt 

 

I art 102 FEUF framgår att: 

”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 för-

bjudet. 

Bestämmelsen riktar sig således mot ensidiga ageranden av företag som ensamt 

eller tillsammans innehar dominerande ställning.27 Förbudet ska ses mot bak-

grund av EU:s målsättning att skapa en inre marknad där konkurrensen inte 

snedvrids.28 Att art 102 ska tolkas teleologiskt utifrån dessa bakomliggande 

syften har understrukits i flera avgöranden från EU-domstolen.29   

 

Begreppet missbruk av dominerande ställning har ingen definition i vare sig 

fördrag eller sekundärlagstiftning. Tolkning av begreppet har istället utvecklats 

i EU-domstolens rättstillämpning. Bedömningen av om ett agerande strider mot 

art 102 görs i regel i två steg genom att först avgöra om företaget innehar do-

minerande ställning och därefter bedöma om agerandet utgöra missbruk. 

 

Av art 102 framgår fyra kriterier ska vara uppfyllda: företagskriteriet, miss-

brukskriteriet, dominerande ställning-kriteriet och samhandelskriteriet. I rätts-

praxis har det visat sig mycket komplext att avgöra om ett företag innehar do-

minerande ställning samt om dess agerande ska anses utgöra missbruk av 

denna. 

  
                                                 
27 Avseende kollektiv dominans se Mål T-68/89 m.fl., Società Italiana Vetro SpA mot kom-
missionen, REG 1992 s. II-1403. 
28 Art. 3.3. EUF-Fördraget & Protokoll nr 27 om den inre marknaden och konkurrens 
29 Contintal Can p. 23 & Commercial Solvents p. 32 



Företagsbegreppet 

Inom EU-rätten har företagsbegreppet fått en vidsträckt tolkning. Alla fysiska 

och juridiska personer som bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersi-

ell natur kan i princip falla innanför begreppet.30 EU-domstolen har definierat 

ekonomisk verksamhet som att bjuda ut varor eller tjänster till försäljning på en 

marknad.31 

 

 

Samhandelskriteriet 

För att strida mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning måste age-

randet ha en effekt på samhandeln inom EU. Även samhandelskriteriet har gi-

vits en extensiv tolkning av EU-domstolen. Begreppet omfattar agerande som 

direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt har inflytande på medlemsstater-

nas handelsmönster.32   

 

 

Dominerande ställning 

Ordalydelsen i art 102 ger ingen vägledning för dominansbedömningen. Hur 
denna ska genomföras har överlåtits till rättstillämpningen. 

I United Brands33 gjorde EU-domstol ett viktigt uttalande angående vad som 
utgör dominerande ställning: ”den situationen att ett företag har en sådan eko-
nomisk maktställning att det får möjlighet att hindra en effektiv konkurrens på 
den relevanta marknaden genom att företagets ställning tillåter det att i bety-
dande omfattning agera oberoende i förhållande till sina konkurrenter, kunder 
och, i sista hand, konsumenter.”34 Resonemanget utvecklades av EU-
domstolen i Hoffmann-La Rouche där domstolen konstaterade att en domine-
rande ställning inte uteslöt viss konkurrens på marknaden samt särskilt beto-
nade företagets förmåga att påverka förutsättningarna för konkurrens på mark-
naden som en avgörande faktor. Med dominerande ställning avses alltså inte att 
företaget har totalt monopol.  

                                                 
30 Jones, Alison, B. E Sufrin, and Alison Jones. EU Competition Law. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2011 s. 265 
31 Mål C-205/03 P FENIN mot Kommissionen [2006] ECR I-6295, p. 25. 
32 Mål 56/65, Sociètè La Technique Minière mot Maschinenbau Ulm GmbH, [1966] ECR 235 
33 Mål 27/76 United Brands, REG 1978  
34  



 

Företags marknadsandelar på den relevanta marknaden är en första indikator 
för dominansbedömningen.35 EU-domstolen har konstaterat att vikten av 
marknadsandelarnas storlek kan variera för olika marknader men att ”väldigt 
stora andelar” talar starkt för en dominerande ställning.36 Exakt hur stor företa-
gets marknadsandel ska vara går därför inte att svara på. EU-domstolen har dok 
uttalat att en marknadsandel på 70 % - 80 % är en klar indikation på dominant 
ställning37 samt att det redan vid 45 % -55 % finns starka bevis sådan ställ-
ning.38 
 

Relevant marknad 

 

Dominerande ställning är inte ett absolut begrepp utan måste existera i förhål-

lande till en viss relevant marknad. I rättspraxis har EU-domstolen konstaterat 

att den relevanta marknaden ska avgränsas produktmässigt och geografiskt. 

Den relevanta produktmarknaden omfattar ”alla varor eller tjänster som på 

grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsu-

menterna betraktas som utbytbara.”39 Om en produkt är utbytbar mot en annan 

avgörs med SSNIP-testet (small but significant and non-transatory increase in 

price) i vilket man bedömer hur konsumenternas efterfrågan av produkten hy-

potetiskt skulle påverkas av en prishöjning med 5–10 %.40  

 

 

Särskilt om dominerande ställning och upphovsrätt 

EU-domstolen konstaterade så tidigt som år 1970 i Deutsche Grammophon att 

innehavet en immaterialrätt inte medför någon presumtion för dominerande 

ställning, vilket har upprepats i senare avgöranden.41 Att en produkt är im-

materialrättsligt skyddad innebär längt ifrån alltid att det saknas substitut på 

                                                 
35 Sufrin & Jones, s. 327 
36 Hoffman La-Rouche, p. 41 
37 Hilti p. 92 
38 Hoffman La-Rouche p. 50 - 52 
39 Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning (97/C 372/03) p. 7 
40 Ibid. p. 15 - 17 
41 Mål Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH mot Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG 
p. 16-17 även Magill p. 45 



den relevanta marknaden. Således ska dominansbedömningen ske enligt de 

ovan nämnda kriterierna. I fall som rör licensering av immateriella rättigheter 

finns dock ett indirekt samband mellan företagets dominans och det otillåtna 

agerandet, särskilt när den relevanta produktmarknaden definieras så snävt att 

den i princip bara omfattar den skyddade produkten.42 

 

 

 

Förfaranden som kan innebära missbruk 

Av rättspraxis följer att missbruk är ett objektivt begrepp. Det saknar således 

betydelse om det dominanta företaget avsiktligt missbrukat sin ställning.43  

EU-domstolen har uttalat att ett företag som innehar dominerande ställning har 

ett särskilt ansvar ” att inte genom sitt beteende skada en effektiv och icke 

snedvriden konkurrens inom den gemensamma marknaden.”44  

 

 

Art. 102 (a) – (d) innehåller en exemplifierade uppräkning av förfaranden som 

särskilt riskerar utgöra missbruk. Exemplen är inte avsedda att vara uttöm-

mande.45  

 

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

ser, eller andra oskäliga affärsvillkor,  

 

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

konsumenterna,  

 

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

varigenom dessa får en konkurrensnackdel  

 

                                                 
42 Se t.ex. Mål AB Volvo mot Erik Veng (UK) Ltd. (C-238/87), 1988 E.C.R. 6211 
43 Hoffman La-Rouche, p. 91 
44 Mål 322/81 Michelin p. 57 
45 Continental Can, p. 26 



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 sam-

band med föremålet för avtalet. 

 

 

Av de särskilda exemplen i art 102 (a) – (d) framgår att lagstiftaren avser 

hindra dominanta företag från att utnyttja konsumenter genom att höja priser, 

begränsa produktion eller marknadsuppdelning.  

Avseende missbruk görs en distinktion mellan exploaterande respektive ute-

stängande förfaranden. Med det förstnämnda avses ageranden när ett domine-

rade företag använder sin ställning till att utnyttja konsumenterna. Utestäng-

ande förfaranden stänger istället ute konkurrens från marknaden. De utestäng-

ande agerandena framgår inte explicit av exemplen i art 102 men i rättspraxis 

har rovprissättning, leveransvägran och licensvägran ansetts utgöra sådana 

otillåtna utestängande ageranden.46  

 

 

 

Licensvägran 
 

En hörnsten för den fria marknadsekonomin är att marknadens aktörer ska ha 

rätt att fritt välja, eller välja bort, en handelspartner. Denna huvudregel gäller 

även företag med dominerande ställning. I rättspraxis har det dock konstaterats 

att en licensvägran av en kan utgöra exkluderande missbruk av dominerande 

ställning enligt art 102 när vissa särskilda omständigheter föreligger. En li-

censvägran kan vara blank eller villkorad. En blank licensvägran innebär att 

rättighetsinnehavaren oavsett villkor vägrar licens eller avbryter ett tidigare 

licensförhållande. I de fall som här är av intresse kommer endast denna kate-

gori aktualiseras. 

   

Innan EU-domstolen konstaterade att licensvägran kunde strida mot art 102 

                                                 
46 Anderman, s. 74 



hade man redan i flera konstaterat att dominerande företag en skyldighet att 

leverera tjänster/produkter. De kriterier som EU-domstolen ställde upp för att 

en leveransvägran är också till viss del avgörande för bedömningen av licens-

vägran. För att utreda EU-domstolens test av licensvägran är det därför nöd-

vändigt att utgå ifrån rättspraxis för leveransvägran. 

 

 

Licensvägran i rättspraxis 
 

 

Commercial solvents47 

 

I det banbrytande målet Commercial Solvents fann EU-domstolen för första 

gången att en leveransvägran kunde strida mot dominansförbudet i art 102. 

Commercial Solvents (”CSC”) var monopolproducent av det kemiska rå-

materialet aminobutanol ur vilket man kan producera ethambutol (tuberkulos-

medicin). CSC:s dotterbolag Istituto levererade råmaterialet till det italienska 

medicinbolaget Zoja. Under en period avbröt Zoja sina affärsförbindelser med 

Istituto för att istället köpa råmaterialet från billigare leverantörer. Eftersom 

leveranserna höll sämre kvalité valde Zoja att återigen beställa råmaterialet från 

Instituto. CSC nekade då leveranser från dotterbolaget till Zoja med moti-

veringen att man ändrat handelspolicy och, genom s.k. vertikal integrering på 

sekundärmarknaden, själva avsåg starta tillverkning av tuberkulosmedicin. 

Därmed uppstod frågan om CSC:s leveransvägran utgjorde missbruk av domi-

nerande ställning.  

  

 

 

EU-domstolen konstaterade att CSC:s beslut att själva börja producera produk-

ter på sekundärmarknaden inte utgjorde ett tillräckligt starkt skäl för att vägra 

leverera råmaterialet till en tidigare handelspartner eftersom detta skulle elimi-
                                                 
47 Mål C-395/96, Compagnie Maritime Belge Transports 



nera dem som konkurrenter.48 Att tillåta ett sådant agerande skulle enligt dom-

stolen stå i strid med de syftet att skapa inre marknad utan snedvriden konkur-

rens.  Eftersom CSC besatt en monopolställning på råvarumarknaden riskerade 

all konkurrens på den angränsade marknaden elimineras om företaget tilläts 

reservera råvarorna till sin egen produktion. Att Zoja själv avslutat leveranser-

na tidigare saknade härvid betydelse.49 EU-domstolen konstaterade också att 

det saknades reella substitut till CSC:s produkt eftersom utvecklandet av dessa 

fortfarande befann sig på forskningsstadiet.50 

 

Vid avgörandet tog EU-domstolen inte hänsyn till om CSC vertikala integrat-

ion kunde medföra några effektivitetsvinster. Domstolen övervägde inte heller 

om agerandet kunde få positiva effekter för konsumenter. Avgörandet grun-

dade sig istället helt på att (i) CSC:s produkt var oundgänglig för att verka på 

sekundärmarknaden (ii) agerande riskerade att eliminerande all konkurrens på 

sekundärmarkanden (iii) agerandet måste vara objektivt rättfärdigat.  Detta test 

bekräftades i det senare avgörande Telemarketing.51  

 

Avgörandet svarade dock inte på frågan om dominanta företags skyldighet att 

leverera även kunde omfatta licensiering av immaterialrättsligt skyddade pro-

dukter och vilka omständigheter som i så fall krävs.  

 

Volvo52 

Det dröjde över ett decennium efter Commercial Solvents innan EU-

domstolens i målet Volvo konstaterade att en licensvägran av en immate-

riell rättighet kan utgöra missbruk av dominans enligt art. 102. Därmed 

klargjordes också att bedömningen för om en licensvägran är otillåten 

skiljer sig något från den om leveransvägrans förenlighet med art 102.   

Sakomständigheterna var sådana att företaget Veng hade börjat importera 

                                                 
48 Anderman & Schmidt, s. 93 
49 Commercial Solvents p. 5 
50 Ibid. p. 13 
51 Mål C- 311/84 CBEM v CLT and IPB p. 25-27 
52 Mål AB Volvo mot Erik Veng (UK) Ltd. (C-238/87), 1988 E.C.R. 6211 



kopior av bilkarossdelar för en Volvo 240-modell från Belgien och Hol-

land till Storbritannien. De importerande reservdelarna var mönsterskyd-

dade enligt brittisk lag och Volvo motsatte sig en licensiering. När Volvo 

stämde Veng för mönsterrättsintrång invände Veng att Volvos licensväg-

ran utgjorde dominansmissbruk.  

  

Domstolen konstaterade inledningsvis att Volvos licensvägran i sig självt 

inte kunde utgöra dominansmissbruk eftersom rätten att vägra låta en 

tredje part att, utan tillstånd, tillverka, sälja eller importera en skyddad 

produkt utgör ”the subject-matter” av en immateriell rättighet. Att neka 

en rättighetsinnehavare denna rätt skulle således frånta innehavaren ”the 

substance of it’s intellectual property right”- oaktat om skälig ersättning 

utgår.53 En licensvägran trots skälig ersättning kan alltså inte anses otillå-

ten i sig självt.  

EU-domstolen klargjorde dock att en licensvägran kan vara otillåten om 

det föreligger vissa omständigheter utöver detta. Enligt domstolen kunde 

detta vara fallet om ett företag i Volvos ställning vägrar licens samt att: (i) 

licensieringen är nödvändig för att tillverka reservdelar för en modell som 

fortfarande saluförs på marknaden (ii) licensvägran kombineras med att 

rättighetsinnehavaren avslutar produktionen av reservdelar.54  

 

Den andra punkten är särskilt intressant eftersom den riktar sig direkt mot 

licensiering av immateriella rättigheter. Till skillnad från domen i Com-

mercial Solvents krävdes i Volvo att det dominerande företagets agerande 

fick en konkret effekt genom att konsumenterna nekas tillgång till en viss 

produkt som det finns efterfråga för. De i domen uppräknade exemplen i 

var inte menade att vara uttömmande.55  

 

 

                                                 
53 Ibid. p.8 
54 Ibid. p. 9 
55 Anderman & Schmidt, s. 99 



 

Oscar Bronner56 

Målet Oscar Bronner intressant för denna uppsats även om det inte direkt 

avhandlade immateriella rättigheter. EU-domstolen gjorde nämligen vissa 

uttalade sig om förhållandet mellan leveransvägran av materiella till-

gångar respektive sådana som är skyddade av immateriella rättigheter.  

Medieföretags-gruppen MediaPrint var dominerande på den österrikiska 

tidningsmarknaden. Förtagets dagstidningar distribuerades genom grup-

pens egna rikstäckande system, vilket garanterade att prenumeranterna 

fick sin tidning tidigt på morgonen. Oscar Bronner, som var en en kon-

kurrerande dagstidningsutgivare, ansåg att MediaPrint missbrukade sin 

dominerande ställning genom att inte tillåta andra tidningar att ingå i dis-

tributionssystemet. Enligt Oscar Bronner saknade deras tidning en till-

räckligt stor upplaga för att upprätta ett eget distributionssystem. Dessu-

tom ansåg man att utdelning med post inte var ett likvärdigt alternativ 

eftersom denna i regel sker senare på morgonen.  

I sin dom hänvisade EU-domstolen till avgörandet Magill:s särskilda om-

ständigheter:  

 

“Det skall för det andra noteras att domstolen i domen i målet Magill, 

punkterna 49 och 50, bekräftade att den omständigheten att en inneha-

vare av en immateriell äganderätt vägrar att upplåta en licens, även om 

det företag som vägrar har en dominerande ställning, inte i sig utgör ett 

missbruk av denna ställning, men att innehavarens utövande av ensam-

rätten under särskilda omständigheter dock kan leda till ett beteende 

som utgör ett missbruk.” 

 

 
                                                 
56 Mål C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG mot Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften-
verlag GmbH & Co. KG m.fl., REG 1998, s I-07791 



Därefter konstaterade EU-domstolen att även om de tre kriterierna som konstate-

rats avseende utövandet av en immateriell rättighet skulle vara tillämpliga vid 

leveransvägran så skulle fortfarande kriterierna från Commercial Solvents och 

behöva vara uppfyllda. I fallet krävdes således: 

”inte endast att vägran att tillhandahålla den tjänst som tidningsutbär-

ning utgör är av beskaffenheten att eliminera all konkurrens på dags-

tidningsmarknaden från den som efterfrågar tjänsten och att denna väg-

ran inte är objektivt berättigad, utan även att tjänsten i sig är ound-

gänglig för att den som efterfrågar den skall kunna bedriva sin verk-

samhet”57 [min fetstil] 

 

Domstolens uttalande säger inget konkret om förhållandet mellan licen-

siering av immaterialrättsligt skyddade tillgångar respektive leverans av 

materiella tillgångar. Det framgår dock att ett sådant krav på förhindran-

det av ny produkt som ställdes i Magill – och även Volvo - inte nödvän-

digtvis är gällande i fall som avser leveransvägran. 

  

 EU-domstolen konkluderade att utestängningen av Bronner från distri-

butionssystemet inte var otillåten eftersom det fanns andra möjliga distri-

butionssätt för företaget, även om de var mindre fördelaktiga.  Det förelåg 

inte heller några tekniska, lagliga eller ens ekonomiska hinder som gör 

det orimligt svårt för Bronner att ensamt, eller tillsammans med andra 

utgivare, bygga ett eget rikstäckande distributionssystem. EU-domstolen 

konstaterade också att lönsamheten för ett nytt distributionssystem måste 

bedömas utifrån en upplaga som är jämförbar med den för de dagstid-

ningar som distribueras genom det existerande systemet.58 Sammantaget 

var därför inte kravet på oundgänglighet uppfyllt.  

 

                                                 
57 Bronner p. 41 
58 Bronner p. 44 - 46 



 

Magill59 
 

I målet Magill berörde EU-domstolen återigen frågan om licensvägran och 

utvecklade närmare vilka särskilda omständigheter som måste föreligga.  

 

Sakomständigheterna var sådana att det irländska publiceringsbolaget Magill 

avsåg saluföra veckovisa tv-guider med sammanställning av tablåerna från 

samtliga brittiska Tv-kanaler. Enligt brittisk lag hade dock Tv-bolagen upp-

hovsrätt till tablåerna, vilket medfört att det dittills endast funnits en tv-guide 

för enskilda Tv-bolag. När Magill framställde sin produkt stämdes företaget för 

upphovshovsrättsintrång av tv-bolagen.  

 

De nationella domstolarna ansåg att Magill hade gjort intrång i Tv-bolagens 

upphovsrätt. Efter anmälan från Magill till kommissionen kom dock denna 

fram till att Tv-bolagens licensvägran utgjorde ett missbruk av dominerande 

ställning. Även Tribunalen kom fram till samma slutsats i sin dom, vilken 

överklagades till EU-domstolen.  

 

I domen klargjorde EU-domstolen de särskilda omständighet som avgör om en 

licensvägran är otillåten. Domstolen konstaterade inledningsvis att det ”inte 

fanns något verkligt eller potentiellt substitut för ett veckovis utkommande TV-

programblad med uppgifter om den kommande veckans program.”.60 Att vissa 

tidningar publicerade 24 eller 48-timmars tablåer samt ”veckans höjdpunkter” 

förändrade inte detta faktum eftersom ”endast ett veckovis utkommande TV-

programblad med fullständiga uppgifter om den kommande veckans program gör det 

möjligt för konsumenterna att på förhand kunna avgöra vilka sändningar de vill titta 

på och planera sina fritidsaktiviteter under veckan därefter”61 Dessutom konstaterade 

domstolen att det förelåg ett ”potentiell, särskild, konstant och regelbundet återkom-

mande efterfrågan hos konsumenterna” för sådana veckovisa tv-guider.  

                                                 
59 Förenade målen C-241 & 242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) och Independent Televis-
ion Publications Ltd (ITP) mot Kommissionen, [1995] ECR I-743 
60 Ibid. p. 52 
61 Ibid 



 

 

De särskilda omständigheterna i Magill kan summeras i de fyra följande62: 

 (i) det saknades något faktiskt eller potentiellt substitut för veckovisa tv-

guider, vilket omöjliggjorde framställandet av en produkt på en sekundär 

marknad, (ii) Tv-bolagens licensvägran förhindrade framställandet av en pro-

dukt som det potentiellt fanns konsumentefterfrågan för. (iii) det saknades ob-

jektiva skäl att vägra licensiering. Innehavet av en immateriell rättighet ansågs 

inte i sig självt utgöra sådant skäl.63 (iv) Tv-bolagens licensvägran exkluderade 

konkurrens på en härledd marknad och reserverade därmed hela marknaden till 

sig själva.  

 

Efter Magill var det fortfarande oklart om de ovan nämna kriterierna var kumu-

lativa. Särskilt frågan om hindrande av en ny produkt var ett nödvändigt krite-

rium i fall rörande licensvägran 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

IMS Health64 
 
I målet IMS Health diskuterade EU-domstolen återigen tolkning av ny produkt-
                                                 
62 Anderman & Schmidt, s. 104 och Sufrin & Jones p. 502 
63 Ibid. p. 55 
64 Case C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG 



villkoret.  

 

IMS Health var ett tyskt företag som levererade information om regional läke-

medelsförsäljning inom landet till läkemedelsföretag. För detta hade man ut-

vecklat ett anonymiserat system med s.k. områdesstruktur (s.k. 1860-

strukturen). Denna delade upp landet i regioner baserat på olika faktorer, t.ex. 

befolkningstäthet och antalet läkarmottagningar. 65 Strukturen underlättade 

därmed läkemedelsföretagens planering av distribution till olika områden. Ge-

nom att strukturen distribuerats gratis till apotek och läkarmottagningar hade 

den blivit en vanligt förekommande standard som kunderna anpassat sina sy-

stem efter.66 

 

När två nystartade konkurrenter skapade liknande databasstrukturer stämde 

IMS dessa för upphovsrättsintrång inför tysk domstol. Domstolen gav IMS rätt. 

Företaget vägrade också licensiering av sin databasstruktur till konkurrenterna, 

vilket medförde att dessa anklagade IMS för missbruk av dominerande ställ-

ning. Enligt konkurrenterna medförde IMS:s licensvägran att var omöjligt att 

skapa en produkt som efterfrågades av läkemedelsbolagen, utan att göra in-

trång i upphovsrätten. Kommissionen ansåg att agerandet utgjorde missbruk av 

dominerande ställning men både Tribunalen och EU-domstolen kom till mot-

satt slutsats.  

 

En viktig slutsats av EU-domstolen i målet var att de särskilda omständigheter 

för otillåten licensvägran från Magill är kumulativa.67  EU-domstolen konstate-

rade i IMS Health att dessa särskilda omständigheter föreligger om ett domi-

nant företag som innehar upphovsrätt till en produkt som är nödvändig för att 

agera på sekundärmarknaden samt att: (i) Det företag som har ansökt om licen-

sen har för avsikt att erbjuda nya varor eller tjänster som inte erbjuds och för 

vilka det föreligger en potentiell efterfrågan från konsumenterna, (ii) Licensen 

ifråga är oundgänglig på så vis att en vägran innebär att all konkurrens ute-

                                                 
65 Ibid p. 4 
66 Ibid p. 6 
67 Ibid. p. 38 



stängs från sekundärmarknaden, (iii) Licensvägran är inte är motiverad av ob-

jektiva skäl.   

 

Med utgångspunkt i Bronner konstaterade man avseende nödvändighetskravet 

att det måste undersökas om ”huruvida det föreligger varor eller tjänster som 

kan utgöra alternativa lösningar, även om de är mindre fördelaktiga, och 

huruvida det föreligger tekniska, rättsliga eller ekonomiska hinder som innebär 

att det är omöjligt, eller åtminstone orimligt svårt, för de företag som avser att 

vara verksamma på nämnda marknad att, eventuellt i samarbete med andra 

aktörer, utveckla alternativa varor eller tjänster.”68  

 

För att det ska anses föreligga ekonomiska hinder krävs ” att det åtminstone 

kan fastställas att det inte är ekonomiskt lönsamt att utveckla dessa varor eller 

tjänster för en produktion av samma storlek som produktionen vid det företag 

som har kontroll över den föreliggande varan eller tjänsten.”69 

 

I sin dom konstaterade EU-domstolen avseende att ny produkt-villkoret som 

ställets upp i rättspraxis grundas på ”uppfattningen enligt vilken, vid avväg-

ningen mellan å ena sidan intresset att skydda den immateriella rättigheten 

och dess innehavares fria utövande av sin näringsverksamhet och å andra si-

dan intresset av att skydda den fria konkurrensen, det senare intresset väger 

tyngre endast om vägran att bevilja licens hindrar utvecklingen av den här-

ledda marknaden till skada för konsumenterna.”70  

 

Av detta följer enligt EU-domstolen att en vägran att licensiera en produkt som 

är upphovsrättsligt skyddad endast kan utgöra missbruk om när licenssökaren 

”inte avser att begränsa sig till att i huvudsak framställa varor eller tjänster 

som innehavaren av den immateriella rättigheten redan erbjuder redan erbju-

der på den härledda marknaden, utan har för avsikt att erbjuda nya varor eller 

tjänster som inte erbjuds av innehavaren och för vilka det föreligger en poten-

                                                 
68 Ibid. p. 28 
69 Ibid 
70 Ibid. p. 49 



tiell efterfrågan från konsumenterna.”.71 

 

Microsoft72 
 

Målet Microsoft är det senaste EU-rättsliga målet som behandlat licensvägran. 

Under 1998 blev Microsoft anmälda till Kommissionen av företaget Sun 

Microsystems (”Sun”).  Anmälan föranleddes av att Microsoft, efter Suns be-

gäran, vägrat tillhandahålla interoperabilitetsinformation som krävdes för att 

utveckla en serverplattform som var kompatibel med Microsofts operativsy-

stem Windows, som hade en mycket stark ställning på marknaden för PC-

operativsystem. Sun Microsystems hävdade att tillgång till informationen var 

en förutsättning för att möjliggöra för andra producenter att utveckla produkter 

som var kompatibla med Windows, vilket till följd av Microsofts dominans var 

en nödvändighet för att skapa en produkt som efterfrågades av konsumenterna. 

Precis som var fallet i Commercial Solvents hade Microsoft tidigare levererat 

den efterfrågade informationen till konkurrenterna, men dessa hade avbrutits 

till följd av att företaget vill etablera sig på marknaden. 

 

Kronologiskt kom beslutet från kommissionen i Microsoft innan IMS Health 

men efter Magill. Det ska därför påminnas om att EU-domstolen ännu inte 

hade fastställt att de särskilda omständigheterna från Magill är kumulativa. 

 

Vid denna tidpunkt hade Microsoft över 90 % av marknadsandelarna för PC-

operativsystem, vilket kommissionen ansåg utgöra en ”overwhelmingly domi-

nant position” som närmade sig totalt monopol.73  

 

I kommissionens beslut hänvisade man till tidigare rättspraxis avseende leve-

rans- och licensvägran och lade de särskilda omständigheterna från Magill till 

grund för bedömningen. Därefter konstaterade dock kommissionen att de om-

ständigheter som nämndes i Magill och IMS Health inte var uttömmande och 

                                                 
71 Ibid. p. 49 
72 Mål T-201/04 R, Microsoft mot kommissionen, REG 2004, s. II-2977 
73 COMP/C-3/37.792 Microsoft den 24 maj 2004 p. 435 



att således även andra förhållanden kan medföra att en licensvägran är otillå-

ten.74 Dessutom menade kommissionen att en vägran som avser upphovsrätts-

ligt skyddade produkter inte ska anses utgöra en egen kategori skild från övriga 

former av leveransvägran.75 Kommissionens konstaterade därefter att det do-

minanta företagets agerande enligt rättspraxis måste ska bedömas utifrån ”an 

entirety of circumstances” snarare än särskilda omständigheter.76  

I sitt beslut gör kommissionen ingen utredning om Microsofts agerande för-

hindrar införandet av en ny produkt. Däremot konstaterar man att Microsofts 

agerande minskar den tekniska utvecklingen till nackdel för konsumenterna.77 

 

 

Kommissionens slutsats blev att Microsofts a riskerade eliminera konkurrensen 

eftersom den efterfrågade produkten var oundgänglig på marknaden.78 Dessu-

tom skulle Microsofts licensvägran minska den tekniska utvecklingen till 

nackdel för konsumenterna.79 Sammantaget bedöms agerandet vara i strid med 

art 102. Kommissionens dom överklagades till Tribunalen.  

 

Särskilda omständigheter 

Med hänvisning till tidigare rättspraxis bekräftade Tribunalen i sin dom doktri-

nen om särskilda omständigheter gällande licensvägran: “den omständigheten 

att ett företag med dominerande ställning vägrar att upplåta en licens till en 

utomstående för användning av en upphovsrättsligt skyddad produkt inte som 

sådan kan utgöra missbruk av dominerande ställning i den mening som avses i 

artikel [102 FEUF]. Det är endast under särskilda omständigheter som det kan 

leda till ett sådant missbruk när innehavaren av en immateriell rättighet utövar 

ensamrätten.”80  

 

Enligt domstolen föreligger dessa särskilda omständigheter när, förutom av-
                                                 
74 Ibid. p. 548 - 550 
75 Ibid, p. 550 
76 Ibid. p. 558 
77 Ibid. p. 693 - 701 
78 Ibid. p. 692 
79 Ibid. p. 701 
80 T-201/04 R, Microsoft Corp. mot Kommissionen p. 331 



saknad av sakliga skäl för vägran:81 

”– Vägran avser en produkt eller en tjänst som är nödvändig för utövandet av 

en viss verksamhet på en angränsande marknad. 

– Vägran kan leda till att all konkurrens från en angränsande marknad ute-

stängs.  

– Vägran förhindrar tillkomsten av en ny produkt för vilken det finns en poten-

tiell efterfrågan hos konsumenterna.”82 

 

 

 

 

 

Ny produkt-villkoret 

 

Med hänvisning till IMS Health konstaterande man vidare att: ”en ”ny pro-

dukt” är en produkt som inte utgör en efterbildning av en produkt som upp-

hovsrättsinnehavaren redan erbjuder på marknaden. Det räcker således att 

produkten i fråga innehåller betydande delar som är resultatet av licensinne-

havarens egna satsningar.”83 Tribunalen konstaterade därefter att ny produkt-

villkoret ska tolkas mot bakgrund av art 102(b).84  Med art 102 (b) som tolk-

ningsgrund för ny produkt-villkoret kunde enligt Tribunalen ”det kriterium 

avseende tillkomsten av en ny produkt som avses i domarna i de ovan i punkt 

107 nämnda målen Magill och IMS Health inte utgöra den enda parameter 

som kan användas för att fastställa huruvida en vägran att upplåta en licens 

för immateriella rättigheter kan skada konsumenterna i den mening som avses 

i artikel 82 andra stycket b EG. Såsom framgår av bestämmelsens lydelse kan 

en sådan skada uppstå när det föreligger en begränsning inte bara av produkt-

ionen eller marknader, utan också av den tekniska utvecklingen.”85 

                                                 
81 Ibid p. 333 
82 Ibid p. 332 
83 Ibid p. 631 
84 T-201/04 R, Microsoft Corp. mot Kommissionen, p.  
85 Ibid p. 647 



Enligt domstolen begränsades den tekniska utvecklingen i det aktuella fallet 

eftersom konkurrenterna, om de haft tillgång till Microsofts gränssnittsinform-

ation, hade utvecklat produkter med originella funktioner som är betydelsefulla 

för konsumenterna.86  Domstolen konstaterade också att kompabilitet med 

Windows var så viktigt för konsumenterna att de valde bort operativsystem för 

servrar om det inte var kompatibla med Windows även om de egentligen ansåg 

operativsystemet vara överlägset.87 

Således krävde inte domstolen såsom i tidigare rättspraxis att det skulle visas 

att licensvägra hindrade framträdandet av en ny produkt med potentiell konsu-

mentefterfrågan. Istället utvidgades ny produkt-villkoret på så vis att det även 

omfattar det fall att den tekniska utvecklingen begränsas på ett sådant sätt att 

det är till nackdel för konsumenterna. Ett resultat av detta blev att kommission-

ens slutsats avseende begränsning av teknisk utveckling ansågs förenlig med 

domstolens utvidgade ny produkt-villkor.88 Noterbart är också att domstolen 

ansåg att argument avseende Microsofts minskade incitament till innovation 

ansågs irrelevanta för ny produkt-villkoret. 

 

 

Eliminering av konkurrens 

Tribunalen tolkade inte eliminering av konkurrens-villkoret som att det måste 

visas att all konkurrens på marknaden eliminerats. Domstolen konstaterade att 

det inte föreligger någon skillnad mellan ”risk för eliminering av konkurren-

sen” och att en licensvägran är av ”beskaffenheten att eliminera all konkur-

rens”, vilket Microsoft anfört i sitt försvar. Det som istället är avgörande för 

bedömningen är om ” vägran riskerar att, eller är av beskaffenheten att, elimi-

nera all konkurrens på marknaden”.89 Att avvakta fram tills konkurrensen 

eliminerats helt, eller åtminstone är nära förestående, skulle enligt domstolen 

strida mot syftet att upprätthålla en sund konkurrens.90 

 

                                                 
86 Ibid p. 656 
87 Ibid p. 651 - 652 
88 Ibid. p. 665 
89 Ibid. p. 563 
90 Ibid. p. 561 



 

Nödvändig produkt 

Tribunalen ansåg att nödvändighetsvillkoret var uppfyllt i Microsoft. Domsto-

len konstaterade att kompabilitet mellan operativsystemet för klientdatorer 

samt operativsystemet för arbetsgruppservern var ett ”särskilt stort behov”.91 

Eftersom Windows var installerat på i stort sett samtliga klientdatorer skulle 

det inte vara ekonomiskt lönsamt för en konkurrent att sälja ett operativsystem 

för arbetsgruppservrar som inte var kompatibelt med Windows.92  

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

 

I rättspraxis har domstolen tolkat förbudet mot dominansmissbruk i art 102 så 

att det kan omfatta ageranden där dominanta företag ägnar sig åt både leverans- 

och licensvägran. Förbudet mot leveransvägran i vissa fall konstaterades i 

Commercial Solvents. Efter att ha genomfört vertikal integration, och därmed 

blivit aktörer på sekundärmarknaden kunde företaget utnyttja sin dominerande 

ställning på primärmarknaden och stänga ute etablerande konkurrenter och 

hindra potentiella konkurrenter från att ta sig in på marknaden. De kriterier 

domstolen ställt upp i fall av leveransvägran är att (i) produkten som efterfrå-

gas var oundgänglig på sådant vis att det saknas reella eller potentiella substi-

tut93, (ii) leveransvägran riskerar eliminera all konkurrens, (iii) inga objekt rätt-

färdigande omständigheter föreligger.  

 

Att art 102 även kan tvinga fram licensiering immaterialrättsligt skyddade pro-

dukter har klargjordes i Volvo och utvecklas vidare i Magill, IMS Health och 

Microsoft. Redan från det tidiga avgörandet i Volvo framgår också att EU-
                                                 
91 Ibid. p. 384 
92 Ibid. p. 388 
93 Se Bronner 



domstolen ställer högre krav på licensiering av skyddade produkter än för leve-

ranser av andra sorters tillgångar. Detta visar att EU-domstolen tagit särskilda 

hänsyn till immaterialrättens särskilda föremål (specific subject matter), vilket i 

Volvo definieras som rätten att vägra en tredje part att tillverka, sälja eller im-

portera produkter med samma mönster som den skyddade.  I EU-domstolens 

avgörande i Magill, IMS Health och Microsoft konstaterades att en licensväg-

ran kan vara otillåten när särskilda omständigheter föreligger. I det senaste fal-

let Microsoft räknas dessa upp med hänvisning till de tidigare rättspraxis94: 

 

(i) Vägran avser en produkt eller en tjänst som är nödvändig för utö-

vandet av en viss verksamhet på en angränsande marknad. 

 

(ii) Vägran kan leda till att all konkurrens från en angränsande marknad 

utestängs.  

 
(iii) Vägran förhindrar tillkomsten av en ny produkt för vilken det finns 

en potentiell efterfrågan hos konsumenterna. 

 
(iv) Avsaknad av sakliga skäl för vägran 

 
 

Nödvändig produkt 

 

Bronner är det avgörande där EU-domstolen lade grunden för tolkningen av 

nödvändig produkt-villkoret.95 I sin dom satte domstolen tröskeln högt för om 

tillgången till en viss produkt ska betraktas som oundgänglig/nödvändig. Enligt 

domen ska det inte finnas några potentiella substitut till den begärda produk-

ten/tjänsten. Som substitut räknas även produkter/tjänster som är mindre eko-

nomiskt fördelaktiga. I målet krävdes också att det för sökande inte var eko-

nomiskt försvarligt att ta fram ett eget distributionssystem, även om man hade 

haft samma upplaga som det dominerade företaget. Detta bekräftades i IMS 

                                                 
94 Microsoft, p. 332 -333 
95 I fallet användes dock begreppet oundgänglig 



Health där domstolen underströk att även mindre fördelaktiga alternativ ska ses 

utredas innan en produkt/tjänst ska anses nödvändig i den mening som här av-

ses. 

 

I Microsoft ansågs nödvändig produkt-villkoret vara uppfyllt avseende intero-

perabilitetsinformationen trots att viss konkurrens existerade från konkurrenter 

som saknade tillgång till informationen. Det krävdes således inte att konkurren-

terna exkluderades från marknaden utan det ansågs tillräckligt att dessa hade.96  

 

Eliminering av konkurrens 

 

Avseende eliminering av konkurrens-villkoret kan antingen innebära att ett 

licenstvång förutsätter att all konkurrens på marknaden utestängs eller att kon-

kurrensen ska elimineras till en viss grad. I det tidiga avgörandet Commercial 

Solvents ansåg domstolen att leveransvägran var otillåten eftersom den riske-

rade eliminera konkurrensen på sekundärmarknaden.  

I Microsoft tolkades villkoret som att det är den effektiva konkurrensen som ska 

blivit eliminerad på sekundärmarknaden. Detta är i linje med EU-domstolens 

tidigare rättspraxis. 

 

Ny produkt-villkoret 

 

 Från och med Volvo har EU-domstolen ställt upp ett ny produkt-villkor för 

licensering av en immaterialrättsligt skyddad produkt, vilket går utöver vad 

som krävdes i Commercial Solvents som avsåg leveransvägran.  I Magill un-

dersökte domstolen om den förhindrade produkten hade särskilda egenskaper 

som särskilde den från existerande produkter på marknaden. En jämförelse 

mellan den tv-tablå som kunde hittas i tidningar visade att Magill:s produkt 

hade egenskaper som gick utöver denna och som tillfredsställde en konsument-

efterfrågan som hittills inte blivit mött. 

 
                                                 
96 Sufrin & Jones, p. 518 



Skillnaden i avgörandet IMS Health var att konkurrenten ansökte om licens för 

att saluföra en produkt som redan existerade på marknaden. Efter en avvägning 

mellan rättighetsinnehavarens ekonomiska frihet och skyddet för konkurrensen 

kom domstolen fram till att en licens bara kan tvingas fram om det är till nack-

del för konsumenterna. Således måste den produkt som kommer ut på mark-

naden till följd av licensering vara något utöver en kopia av den skyddade pro-

dukten.       I Microsoft gick domstolen längre och konstaterade att även ett 

agerande som påverkar den tekniska utvecklingen negativt till nackdel för kon-

sumenterna kan uppfylla ny produkt-kravet. Det ska dock noteras att Microsoft 

rörde avbrytande av tidigare leveranser till konkurrenter som redan var etable-

rade på marknaden påverkade sannolikt bedömningen. Det är därför knappast 

klart att samma ny produkt-villkor hade tillämpats om en  ny konkurrent begärt 

den efterfrågade informationen.97 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
97 Anderman, “The Epithet That Dares Not Speak its Name”, Article 82 EC: Reflections on its 
recent Evolution (Hart Publishing, 2009), s. 87 



Avsnitt III 
Kommissionens prioriteringsdokument 
 

 

Bakgrund 

 

Den europeiska konkurrensrätten är ständigt under förändring och modernise-

ring. Som framförs ovan var många kritiker framfört att tillämpningen av art 

102 varit alltför formalistisk. Kritikerna förespråkade istället en tillämpning 

som grundade sig mer på faktiska och förväntade ekonomiska effekter snarare 

än formen för missbruket.98 Som en följd av detta initierade Generaldirektora-

tet för konkurrens under 2003 en översyn av artikel 102 FEUF. Tidigare hade 

liknande översyn genomförts avseende art. 101(1) FEUF där det bl.a. fastslogs 

att målet ”när kommissionen tillämpar EU:s konkurrensregler, kommer den att till-

lämpa en ekonomisk metod som bygger på en undersökning av effekterna på mark-

naden.”99 

 

Generaldirektorat publicerade under år 2005 sina slutsatser av översynen i ett 

diskussionspapper.100 Resultatet var dokument som förespråkade en effektbase-

rad tillämpning. I paragraf 4 av diskussionspapperet konstateras att syftet med 

art 102 är höja konsumentvälfärden och säkerställa effektiv allokering av resur-

ser genom att skydda marknaden.  

 

Efter diskussionspapperets publicering fortsatte debatten fram tills kommiss-

ionens prioriteringsdokument publicerades i december 2008, ett dokument är 

                                                 
98 Se t.ex. 'THE REFORM OF ARTICLE 82: RECOMMENDATIONS ON KEY POLICY 
OBJECTIVES'. euro comp j 1.1 (2005): 179-183. 
http://www.biicl.org/files/53_the_reform_of_article_82_recommendations_on_key_policy_obj
ectives.pdf 
99 Riktlinjer om vertikala begränsningar (2000/C 291/01) p. 2(7) 
100 Brussels, December 2005, DG Competition discussion paper on the application of Article 
82 of the Treaty to exclusionary abuses 



klart mindre detaljerat än diskussionspapperet.101  

 

 

Allmänt 

 

Prioriteringsdokumentet är indelat i fyra avsitt. De första två innehåller all-

männa formuleringar om kommissionens syfte med dokumentet samt vilken 

typ av missbruk man främst kommer agera mot. Det tredje avsnittet avhandlar 

kommissionens allmänna strategi för utestängande åtgärder. I det avslutande 

avsnittet IV kommenteras olika former av missbruk separat.  

 

I avsnitt II av prioriteringsdokumentet anförs att syftet med dokumentet är att 

fastställa ”de prioriteringar som kommer att vara vägledande för kommission-

ens agerande vid tillämpningen av artikel 82 på dominerande företags ute-

stängande åtgärder”.  Detta, tillsammans med kommissionens tidigare beslut i 

enskilda ärenden, ska skapa en tydligare och mer förutsägbar ram för kommiss-

ionens analys vid bedömningen av om den ska gå vidare med fall som handlar 

om olika former av utestängande åtgärder.102  För enskilda företag blir därför 

dokumentet ett viktigt verktyg för att bedöma om ett visst agerande eventuellt 

kommer föranleda en reaktion från kommissionen.  

 

Som utgångspunkt konstaterar kommissionen att man främst kommer agera 

mot de exkluderande förfaranden som medför störst skada för konsumenter-

na.103 

 

Konkurrens gynnar konsumenterna i form av lägre priser, bättre kvalitet och 

ett bredare utbud av nya eller förbättrade varor och tjänster. Vid tillämpningen 

kommer kommissionen därför att koncentrera sig på att se till att marknaderna 

fungerar som de ska och att konsumenterna får ta del av den effektivitet och 

produktivitet som uppstår vid effektiv konkurrens mellan företag.  
                                                 
101 För diskussion om motsättningar mellan DG COMP & Kommissionen se Petit, s. 3 f. 
102 Ibid. p. 2 
103 Prioriteringsdokumentet, p. 5 



 

 

 

Rättslig status 

 

Av prioriteringsdokumentets paragraf 3 framgår att dokumentet inte är ett 

rättsutlåtande och att det inte heller ska påverka EU-domstolens tolkning av art 

102 FEUF och är således inte rättsligt bindande för kommissionen. 

 

Kommissionen saknar kompetens att skapa rätt som avviker från primär- och 

sekundärrätt inom EU. Av tidigare avgöranden från EU-domstolen framgår 

dock åtminstone att dokument från kommissionen ska följas av institutionen så 

länge de inte är i strid med primärrätten. EU-domstolen kommer i slutändan 

öka eller minska dokumentets betydelse genom att antingen bekräfta eller av-

vika från prioriteringsdokumentet.104  

 

 

Dominerande ställning 

 

Utgångspunkten för dominansbedömningen enligt prioriteringsdokumentet är 

densamma som fastställts av EU-domstolen i United Brands och Hoffman La-

Rouche. Möjligheten att förhindra upprätthållandet av effektiv konkurrens samt 

oberoende i förhållande till konkurrenter är således grundläggande i bedöm-

ning. 105  Kommissionen anser det osannolikt att företag vars marknadsandel 

understiger 40 procent innehar dominerande ställning.106 Kommissionen kon-

staterar att marknadsandelar utgör en bra första indikation på marknadsstruk-

turen men att i företag med större marknadsandelar inte ska presumeras besitta 

dominerande ställning. Även andra faktorer ska tillmätas betydelse: relevanta 

marknadsvillkor, dynamiken på marknaden, produktdifferentiering och mark-

                                                 
104 Akman 2010, s. 626 f.  
105 Prioriteringsdokumentet p. 10 & fotnot 3 
106 Ibid. p. 14  



nadsandelarnas utveckling på längre sikt.107  

 

Ett företag som innehar dominerande ställning ska enligt kommissionen ha ”en 

betydande marknadsmakt under en längre period”.108 Vad som är en bety-

dande period beror på vilken sorts produkt, men i regel ska två år anses till-

räckligt.109 I punkt 12 räknas upp tre faktorer som ska vara avgörande för om 

företaget har betydande marknadsmakt: (1) trycket från faktiska konkurrenter 

(2) trovärdiga hot från faktiska konkurrenters framtida expansion eller potenti-

ella konkurrenter som kan ta sig in på marknaden (3) förhandlingsstyrkan hos 

företagets kunder.  Sammantaget framstår det således som att kommissionen är 

mer villig att ta hänsyn till flera olika faktorer vid dominansbedömningen, vil-

ket kan vara till fördel för företag med stora marknadsandelar.  

 

 

 

Missbruk 

 

Den generella utgångspunkten för kommissionen angående ingripanden som 

kan utgöra missbruk är “koncentrera sig på de åtgärder som medför störst 

skada för konsumenterna. Konkurrens gynnar konsumenterna i form av lägre 

priser, bättre kvalitet och ett bredare utbud av nya eller förbättrade varor och 

tjänster. Vid tillämpningen kommer kommissionen därför att koncentrera sig 

på att se till att marknaderna fungerar som de ska och att konsumenterna får ta 

del av den effektivitet och produktivitet som uppstår vid effektiv konkurrens 

mellan företag.”110 

 

Kommissionen fastslår att det främsta målet för dess ingripanden är ageranden 

som utestängande åtgärder111 är att stoppa ”konkurrenshämmande avskärm-

ning”. Med begreppet avses ageranden av dominanta företag som gör det svå-
                                                 
107 Ibid. 13 
108 Ibid. p. 10 
109 Ibid. p. 11 & fotnot 2.  
110 Prioriteringsdokumentet, p. 5 
111 Se avsnitt 4.2 



rare eller omöjligt för faktiska eller potentiella konkurrenter att få tillgång till 

marknader eller leveranser samt att agerandet leder till skada för konsumenter-

na.” 112   

 

Licensvägran 

 

I prioriteringsdokumentet avhandlas licenstvång i avsnitt IV D med rubriken 

”Leveranstvång och marginalpress”. Enligt kommissionen omfattar leverans-

vägran en lång rad förfaranden, däribland vägran att licensiera immateriella 

rättigheter.113 Det ges inte någon närmare förklaring till varför kommissionen 

valt att avhandla licensvägran inom ramen för leveransvägran. Inte heller 

framgår att kommissionen avser uppställa några särskilda villkor för licensväg-

ran av immaterialrättsligt skyddade produkt.  

 

För bedömningen om en licensvägran ska anses otillåten ställer kommissionen 

upp tre villkor: (i) vägran gäller en produkt eller tjänst som är objektivt nöd-

vändig för att kunna konkurrera effektivt i ett senare marknadsled, (ii) vägran 

sannolikt kommer att leda till att effektiv konkurrens sätts ur spel i ett senare 

marknadsled, (iii) vägran kommer sannolikt att skada konsumenterna.114 

 

På flera sätt stämmer således det synsätt som framkommer av prioriteringsdo-

kumentet med kommissionen beslut i Microsoft.115   

 

 

Objektiv nödvändighet 

En insatsvara är enligt kommissionen en nödvändig nyttighet om det saknas 

faktiska eller potentiella alternativ som konkurrenter långsiktigt kan förlita sig 

på för att motverka vägrans negativa effekter. En bedömning ska göras av om 

konkurrenterna har möjlighet att inom en överskådlig framtid kopiera insats-

                                                 
112 Prioriteringsdokumentet p. 19 
113 Ibid p. 78 
114 Prioriteringsdokumentet p. 81 
115 Se avsnitt om Microsoft  



produkten.116 Det står klart att kommissionen i och med detta lämnar stort ut-

rymme för sina framtida bedömning av om en objektiv nödvändighet förelig-

ger.  

Enligt kommission ska de ovan nämnda villkoren i paragraf 81 gälla både vid 

avbrott av tidigare leveranser samt vägran att leverera varor eller tjänster som 

inte levererats tidigare. Kommissionen menar dock att det är mer sannolikt att 

en vägran ska anses oskälig när det gäller uppsägning av befintliga leverenas-

avtal. Att ägaren till insatsvaran tidigare ansett det förmånligt att leverera är 

enligt kommissionen en indikator på att företaget kommer få skälig ersättning 

för sin investering.117 

 

Sätta effektiv konkurrens ur spel 

Enligt kommissionen ska risken för att ett företags agerande ska sätta en effek-

tiv konkurrens på sekundärmarknaden ur spel bedömas utifrån (i) företagets 

marknadsandel (ii) företagets kapacitetsbegränsningar jämfört med konkurren-

terna (iii) utbytbarheten mellan företagets och konkurrenternas produkter (iv) 

andelen av konkurrenterna som påverkas (v) sannolikheten att efterfrågan som 

kunde ha tillfredsställts av de avskärmade konkurrenterna istället riktas mot det 

dominerande företaget.   

Kommissionen säger också att om villkoren för objektiv nödvändighet är upp-

fyllda ska också i allmänhet konkurrensen anses vara satt ur spel på sekundär-

marknaden. 

 

 

Effektivitetsvinster 

 

Kommissionen erkänner i prioriteringsdokumentet flera av de invändningar 

som ett dominant företag kan rikta mot ett ingripande avseende licenstvång: (i) 

vägran är nödvändig för att företaget ska kunna få en tillräcklig avkastning på 

investeringar (ii) risken för att företagets incitament för fortsatta investeringar 

                                                 
116 Prioriteringsdokumentet p. 83 
117 Prioriteringsdokumentet p. 84 



skulle påverkas negativt (iii) de strukturella förändringar av marknadsvillkor 

som ett licenstvång skull medföra, däribland konkurrenternas utveckling av 

efterföljande innovation. 118 Kommissionen konstaterar också att sannolikheten 

för att en licensvägran ska anses oskälig om det gäller uppsägning av ett befint-

ligt avtal än att vägra ingå ett nytt.  

 

 

I avsnitt III D av vägledningdokumentet avhandlas kommissionens syn på ob-

jektiva nödvändigheter och effektivitetsvinster. I paragraf 30 uppräknas fyra 

kriteriet som vara uppfyllda för ett lyckat effektivitetsförsvar: 

- effektivitetsvinsterna har uppstått eller kommer sannolikt att uppstå till 

följd av beteendet  

- beteendet är nödvändigt för att uppnå dessa effektivitetsvinster  

- de effektivitetsvinster som beteendet förväntas leda till uppväger den 

eventuella negativa inverkan på konkurrensen och konsumenternas välfärd på 

de berörda marknaderna,  

- beteendet sätter inte den effektiva konkurrensen ur spel genom att un-

danröja alla eller de flesta källorna till faktisk eller potentiell konkurrens. 
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Avsnitt IV 
 

Slutsatser 
 

Att säkerställa att konkurrensen inte snedvrids på den inre marknaden är ett 

grundläggande mål för EU. Som ett led i detta har det genom konkurrensrätts-

lig lagstiftning och rättstillämpning fastställts att vissa ageranden från domi-

nanta företag är otillåtna. Konkurrensrätten och upphovsrätten beskrivs ofta 

felaktigt som två rättsområden som står i konflikt med varandra. En bättre be-

skrivning är att de tar olika vägar till samma mål: ökad effektivitet. En upp-

hovsrätt tillförsäkrar rättighetsinnehavaren ett legalt monopol, vars gränser 

sätts av konkurrensrätten. 

Det har sedan länge stått klart att innehavet av en immateriell rättighet i sig 

självt inte kan medföra dominerande ställning. I och med avgörandet i Volvo 

blev det klart att licensvägran kan vara oförenlig med förbudet mot missbruk 

av dominerande ställning samt att denna bedömning skiljde sig från bedöm-

ningen avseende leveransvägran. 

Efter Volvo avhandlades licensvägran i Magill och IMS Health. I domarna ut-

vecklades en doktrin om särskilda omständigheter. Klart är att avgörandet i 

Microsoft både bekräftar och modifierar den tidigare framställda doktrinen om 

särskilda omständigheter från Magill och IMS Health.  

I kommissionens prioriteringsdokument är det tydligt att man vill frigöra sig 

från den tidigare bedömningen som fastställts i rättspraxis. Istället vill man 

åstadkomma en mer effektbaserad tillämpning som kan ta hänsyn till samtliga 

relevanta omständigheter. 

 



Det finns goda skäl att hålla fast vid en restriktiv tillämpning art. 102 gällande 

licensvägran. För det första är nyttan av de incitament till intellektuellt skap-

ande som upphovsrätten medför av grundläggande betydelse i vår samhällse-

konomi och ifrågasätts knappast av någon. Även ett ökat processande skulle 

påverka incitamenten negativt eftersom de ofta blir långdragna och medför 

stora kostnader för parterna.  

 

Ett steg mot en mer ekonomisk effektbaserad tillämpning av art 102 vore väl-

kommen. Den formalistiska tillämpningen av art. 102 kan möjliggöra för do-

minanta företag att genom anpassning av sitt kommersiella agerande kringgå 

lagstiftningen. En effektbaserade skulle försvåra detta eftersom det uteslutande 

beaktar effekten av företagets agerande. Samtidigt vore en sådan reformering 

inte utan svårigheter. Införandet av en effektbaserad tillämpning kommer 

ofrånkomligen medföra osäkerhet avseende hur denna bedömning ska genom-

föras. Sannolikt skulle en effektbaserad tillämpning dessutom vara mindre för-

utsägbar jämfört med den formbaserade. Mer osäkerhet medför större kostna-

der för företagen när de ska utvärdera vilka konkurrensrättsliga effekter deras 

ageranden kan få. I en sådan utveckling kommer större företag som har de eko-

nomiska förutsättningarna att anlita rätt expertis kommer gynnas framför 

mindre företag.  Därtill krävs ofta stora investeringar för att ta fram nya skyd-

dade produkter. Även kostnaderna för konkurrensmyndigheter och domstolar 

kommer öka när utvärderingen blir mer komplicerad.119  

 

Som ensam uttolkare av EU-rätten är det EU-domstolen som slutligen kommer 

att avgöra vilken ställning prioriteringsdokumentet har.120 Så länge pri-

oriteringsdokumentets inte bekräftats av EU-domstolens är dess framtid således 

alltjämt oviss. Tills vidare riskerar det alltså uppstå en lucka mellan kommiss-

ionens bedömning och den som görs av EU-domstolen.  
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