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Sammanfattning 
 

Kommissionen inledde i februari 2000 en omfattande utredning mot Microsoft 
baserad på Sun Microsystems klagan om Microsofts konkurrensbegränsande 
förfaranden 1998. Utredningen bestod av två delar; interoperabilitet mellan PC-
klientoperativsystemsmarknaden och servermarknaden och integrationen av 
Windows Media Player i Windows. I mars 2004 kom Kommissionens beslut där 
de drog slutsatsen att Microsoft dubbelt missbrukat en dominerande ställning 
genom att förhindra effektiv konkurrens på arbetsgruppsservermarknaden och 
bundit sin mediaspelare till sitt operativsystem. Microsoft överklagade 
Kommissionens beslut till Förstainstansrätten och den 17 september 2007 kom 
domen, vilken i huvudsak bekräftade Kommissionens beslut. Mitt syfte i denna 
uppsats är att undersöka den första delen av Kommissionens beslut angående 
interoperabilitet och sedermera Förstainstansrättens dom, för att avgöra hur väl de 
dragna slutsatserna överrensstämmer med praxis, vad prejudikatet kan innebära 
för framtiden samt i vilken mån företag kan bli skyldiga att lämna ut information. 

I min analys och de avslutande kommentarerna redogör jag för min slutsats att 
Kommissionens beslut och Förstainstansrättens dom faktiskt är skäliga, men att 
prejudikatet måste vaktas av de exceptionella omständigheter som föreligger i 
fallet. Dessutom anser jag att den tolkning som gjorts av rättspraxis är alltför vid 
och kanske inte bör bekräfta beslutet och domen i samma utsträckning som den 
gjort. Läget för företag i en dominant ställning anser jag vara mer osäker efter 
domen, angående i vilken mån de kan bli skyldiga att lämna ut information. 

 

 

 

Nyckelord: Microsoft mot Kommissionen, Konkurrensrätt, EG-rätt, 
Interoperabilitet, Immaterialrätt. 
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Abstract 
 

In February the European Commission initiated a comprehensive investigation in 
Microsoft based on Sun Microsystems complaint about Microsoft’s anti-
competitive behavior in 1998. The investigation consisted of two parts; 
interoperability between the operation systems market and the integration of 
Windows Media Player in Windows. In March 2004 the Commission put forward 
their decision where they concluded that Microsoft twice abused a dominant 
position by constraining effective competition on the work group server market 
and by having tied their media player to their operating system. Microsoft 
appealed the Commission decision to the Court of First Instance and the 17th of 
September 2007 their judgment was released, which in substance confirms the 
Commission decision. My purpose in this thesis is to examine the first part of the 
Commission decision relating to interoperability and the Court of First Instance’s 
judgment, to determine how well the conclusions agrees with case-law, what this 
precedent may constitute for the future and to what extent undertakings may be 
obliged to share information. 

In my analysis and in the concluding remarks I draw the conclusion that the 
Commission’s decision and the Court of First Instance’s judgment is legitimate, 
but that the precedent must be guarded by the exceptional circumstances present. 
In addition, I regard the assessment of case-law to be too extensive and perhaps it 
shouldn’t confirm the decision and the judgment to the same extent as it has. The 
present case for when an undertaking in a dominant position may be obliged to 
leave information seems to be more uncertain now after the judgment than before. 

 

 

 

Keywords: Microsoft vs Commission, Interoperability, Competition, EG Law, 
Intellectual Property Rights.
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1 Inledning 
 
Sun Microsystems skickade den 15 september 1998 ett brev till Microsoft där de 
begärde specifik information för att få sin serverplattform Solaris att fungera 
tillsammans med Microsofts egna produkter. Sun ville att deras nätverkssystem 
skulle vara ett konkurrenskraftigt alternativ till Microsofts och behövde därför så 
kallad interoperabilitetsinformation för att få sina system att fungera sömlöst 
(”seamlessly”) och transparent mot Microsofts. Microsoft åtnjöt redan då en starkt 
dominant ställning på marknaden för operativsystem för persondatorer/klienter 
och det fanns därmed ett incitament för konsumenter att även välja Microsofts 
nätverksprodukter. I sitt svar till Sun menar Microsoft att sådan 
interoperabilitetsinformation redan fanns tillgänglig genom deras nätverk för 
utvecklare och att vidare informationsutlämning inte var nödvändig. Detta menade 
Sun var en konkurrensinskränkade åtgärd och lämnade in ett klagomål till 
Kommissionen. 

Kommissionen inledde en utredning mot Microsoft där de, bland annat, 
undersökte Microsofts speciella dominans på operativsystemsmarknaden och det 
nära förhållande den hade till marknaden för serversystem. Vidare undersökte de 
vilken eventuell skyldighet Microsoft har att lämna ut information om de skulle 
omfattas av artikel 82. 

Den 24 mars 2004 kom Kommissionens beslut. Kommissionen konstaterade att 
överträdelser skett mot artikel 82 på flera punkter, däribland vägran att lämna ut 
information till sina konkurrenter vilket enligt Kommissionen har en snedvridande 
verkan på marknaden. Genom att förvägra sina konkurrenter den 
interoperabilitetsinformation de behövde för att konkurrera på marknaden gjorde 
sig Microsoft skyldiga till brott mot artikel 82.  

Microsoft sökte i Förstainstansrätten överprövning och undanröjande av 
Kommissionens beslut. Den 17 september 2007 kom domen, vilken i huvudsak 
bekräftar Kommissionens beslut och lämnar Microsoft utan bifall. 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka interoperabilitetsdelen i fallet 
Microsoft mot Kommissionen. Hur väl kan Kommissionens och 
Förstainstansrättens agerande styrkas av praxis? Jag ämnar ägna den tekniska 
delen särskild uppmärksamhet då den ligger till grund för Kommissionens beslut. 
Jag anser den vara av nyckelkaraktär för att beskriva de implikationer som 
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beslutet och domen innebär. Dessutom ska jag göra en bedömning av vad 
prejudikatet i sin helhet innebär för framtiden och göra en uppskattning i vilken 
mån företag generellt kan bli tvungna att lämna ut information.  

 

1.2 Avgränsning 
 
Mitt intresse av fallet begränsas till delar som behandlar frågan om 
interoperabilitet och konkurrensrätt kontra immaterialrätt, och därmed enbart den 
praxis och doktrin som kan anses relevant. Mitt resonemang i uppsatsen kommer 
att förutsätta viss grundläggande kunskap i immaterialrätt och konkurrensrätt på 
gemenskapsnivå. Jag kommer i och med det inte gå in på vidare resonemang om 
relevant marknad och dominerande ställning och de partier där de beskrivs i 
beslutet och domen kommer att behandlas perifert. Fallet kommer enbart att 
belysas i gemenskapskontext. WTO-aspekten faller utanför mitt syfte. 

 

1.3 Metod och material 
 
Jag kommer att genom traditionell juridisk metod göra en analys de lege lata i 
Microsoft mot Kommissionens interoperabilitetsdel, genom att studera tidigare 
rättspraxis, EG-direktiv och viss doktrin för att nå en slutsats om dess 
prejudicerande verkning inför framtiden samt integriteten i Förstainstansrättens 
dom. Med rättspraxis avser jag den praxis som kommissionen och 
förstainstansrätten hänvisar till i sina beslut och som är relevant för min 
frågeställning. I delen rörande teknisk interoperabilitet blir jag tvungen att ta in 
litteratur utan rättskällestatus för att med god grund beskriva de 
kommunikationsprotokoll som avses. För att definiera det juridiska begreppet 
interoperabilitet kommer jag undersöka Rådets Direktiv 91/250/ECC. När jag 
undersöker relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt kommer jag 
redogöra för olika resonemang jag funnit i doktrin och hur rättsläget ser ut i 
praxis.  

 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis undersöker jag hur förhållandet mellan konkurrensrätt och 
immaterialrätt regleras idag och hur olika perspektiv och fokus påverkat praxis, 
till exempel i vilka fall man har bedömt konkurrensrätten överlägsen 
immaterialrätten. Resonemanget fortsätter i avsnittet om leveransvägran och 
tvångslicensiering där jag undersöker hur rättsläget kan definieras idag och hur 
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gemenskapsinstanserna visat detta genom praxis. Genom en kronologisk 
redogörelse av relevant praxis kan jag ta mig från leveransvägran fram till den 
aktuella tvångslicensieringen. På vägen redovisar jag dessutom för doktrinen om 
oumbärliga resurser, då det är ett viktigt teoretiskt resonemang som kan appliceras 
på Microsoftfallet.  

Jag ska utöver redogörelse av praxis i kapitel två även undersöka invändningen 
objektivt rättfärdigande - och hur en sådan bevisning kan rättfärdiga ett potentiellt 
brott mot artikel 82 - samt definiera vad som egentligen avses med termen 
interoperabilitet och vad det innebär i både teknisk och juridisk mening. 

Förstainstansrättens beslut hanteras i min tredje del tillsammans med 
Kommissionens beslut och Microsofts invändningar. Jag kommer framställa 
argumentationen i punktform för att läsaren lättare ska få en överblick över 
huvudfrågorna. 

Slutligen som del fyra och fem analyserar jag de delar som jag anser vara kritiska 
för domen och prejudikatet mot tidigare praxis och doktrin. Jag kommer i 
punktform ta upp fördelar och nackdelar med domen och vad prejudikatet kan 
komma att innebära för framtiden. Jag vill även belysa den process som jag själv 
gått igenom under tiden för min undersökning.



2 Bedömningsgrunder 
 

I detta kapitel kommer jag presentera de grunder man bör ha för att göra en 
bedömning av Kommissionens beslut och Förstainstansrättens dom, med fokus på 
immaterialrätt kontra konkurrensrätt, relevant rättspraxis och framförallt den 
tekniska beskrivningen av interoperabilitet. 

 

2.1 Immaterialrätt kontra konkurrensrätt 
 

Det är intressant att inledningsvis undersöka på vilka grunder immaterialrättsliga 
bestämmelser får ge vika för konkurrensrättsliga. Detta är en grundläggande fråga 
och rättsläget förefaller oklart. Har konkurrensmyndigheter rätt bakgrund för att 
avgöra sådana frågor genom policy? När är den konkurrensrättsliga skyddssfären 
mer värd än det ekonomiska incitamentet?1 (Jag begränsar mitt resonemang i 
frågan till de delar jag anser vara relevanta för uppsatsens syfte, då en 
helhetsbeskrivning skulle bli allt för omfattande.) 

I de fall som behandlar tvångslicensiering har man tydligt sett ett åsidosättande av 
immaterialrättsligt skydd. (Se del 2.2 nedan.) Rådets Direktiv 91/250/EEC om 
skydd för datorprogram harmoniserar upphovsrättsskyddet för alla medlemsstater, 
men innehåller en klausul som åsidosätter alla rättigheter i enlighet med direktivet 
om ett företag bryter mot artikel 82 EC.2 (Direktivets tekniska innehåll beskrivs 
nedan i 2.5.1) Men det är bara ett exempel på skyddade immaterialrätter. Ett annat 
klassiskt exempel på en immaterialrätt är patent. Patent skapar ett ekonomiskt 
incitament till investeringar då dess exklusiva karaktär ger en skyddad ensamrätt 
till investeringen. Dessutom kan man anse ett patent vara en belöning för en 
kreativ ansträngning. Ett patent kan du licensiera ut eller sälja. Men ett patent kan 
också ha en konkurrensbegränsande sida då de hindrar andra från att dra nytta av 
innovationen och de kan skapa inträdesbarriärer och ojämna konkurrensvillkor. 
Många uppfinningar hade kanske varit helt otillgängliga idag om patentets 
funktion hade reducerats; det blir särskilt tydligt inom läkemedelsbranschen då det 
tar många år att utveckla en medicin men när den väl är på marknaden är den lätt 
kopiera. Hade man inte haft ensamrätten i begynnelsestadiet och utvecklingen lätt 
kunde kopieras redan då, hade det ekonomiska incitamentet reducerats betydligt. 

                                                 
1 V. Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 2007, s. 178 
2 Rådets Direktiv 91/250/EEC. I händelse av konflikt går fördrag före direktiv. 
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Ett annat exempel är författare som utan ett upphovsrättsligt skydd hade haft svårt 
att tjäna någonting överhuvudtaget.3 

Även då EG-domstolen vid många tillfällen klargjort att en dominant aktör kan 
vara tvungen att bevilja en immaterialrättslig licens enbart under extraordinära 
omständigheter, så visar praxis att enbart vetskapen att dominant aktör äger en 
immaterialrättighet inte rättfärdigar en vägran att licensiera (”refusal to license”).4 
Kommissionen skriver specifikt om interoperabilitet i förhållande till 
immaterialrätter i sitt diskussionsunderlag för en modernisering av artikel 825 att 
”although there is no general obligation even for dominant companies to ensure 
interoperability, leveraging market power from one market to another by refusing 
interoperability information may be an abuse of a dominant position.”6 Det är 
alltså svårt att generalisera en regel om när en immaterialrätt kan åsidosättas. 
Argumentationen går hand i hand med bedömningen av objektivt rättfärdigande 
(”objective justification”); om en aktör inte objektivt kan rättfärdiga hans 
ensamrätt till resursen så finns det förmodligen en god anledning att tro att en 
utlicensiering skulle gynna konkurrensen. (Se vidare 2.4) 

 

2.2 Leveransvägran och tvångslicensiering 
 
Företag i dominerande ställning ådrar sig vissa speciella skyldigheter som regleras 
av artikel 82 EG. Tillämpningen av artikel 82 regleras i sin tur genom Rådets 
Förordning 1/2003. En av skyldigheterna är att företaget i vissa fall påtvingas en 
form av kontraheringsplikt. Hur företag drar på sig denna kontraheringsplikt 
varierar i enlighet med olika faktorer (relevant marknad, resurser och 
konkurrerande aktörer exempelvis) men alla fall har det gemensamt att företaget 
har en ensamrätt till något som andra aktörer behöver för att konkurrera. 

Historiskt sett har lagpraxis på området grundats på fall som Commercial 
Solvents7 och United Brands8 där företag i dominanta positioner har blivit 
tvungna att leverera vissa varor. Fallet Commercial Solvents handlar om ett 
företag som var den enda producenten på världsmarknaden som i industriell skala 
producerade ett råmaterial till en medicin mot tuberkulos. Företaget Zoja (som var 

                                                 
3 V. Korah, Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules, 2006, s. 39 
4 E. Rousseva, The Concept of ‘Objective Justification’ of an Abuse of a Dominant Position: Can 
it help to Modernise the Analysis under Article 82 EC?, 2006, s. 38 och European Commission, 
DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary 
abuses, 2005, punkt 238-239 
5 European Commission, DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty to exclusionary abuses, 2005 
6 European Commission, a.a, punkt 241 
7 6/73 & 7/73 [1974] ECR 223 (Commercial Solvents) 
8 27/76 [1978] ECR 207 (United Brands) 
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en av tre tillverkare av ethambutol, en av ingredienserna till ett läkemedel mot 
tuberkulos) anmälde Commercial Solvents till kommissionen då de förvägrades 
leverans av råmaterialet. Kommissionen antog ett beslut mot Commercial 
Solvents och ålade dem att genom artikel 82 EC upphöra med det 
konkurrensbegränsande förfarandet och att leverera till Zoja.9 I det andra fallet, 
United Brands, handlar det om bananer och producentens anledning att minska 
leveransen till distributören. Danska Olesen distribuerade United Brands bananer i 
Danmark och valde att ingå ett distibutionsavtal även med företaget Standard 
Fruit Company. Fyra år senare samarbetade Standard Fruit Company och Olesen 
tillsammans i en marknadsföringskampanj och i och med det hävdade United 
Brands att Olesens avsikt var att sälja mer bananer av märket ”Dole” (Standard 
Fruit Company) än av märket ”Chiquita” (United Brands) och slutade därmed att 
leverera till Olesen. Fallet anmäldes till Kommissionen och både de och EG-
domstolen ansåg att detta var ett vägledande fall där det var viktigt att se till att 
små och medelstora företags självständighet inte inskränktes och att incitamenten 
för att driva sådana företag inte minskade.10 

                                                

Fallen ovan är från 1970-talet och både Kommissionen och EG-domstolen hade 
vid den tidpunkten ett fokus som låg på att främja konkurrensen och att hindra 
konkurrensbegränsande åtgärder. I senare fall har vi sett detta fokus skifta mot ett 
mer konsumentinriktat förhållningssätt där man har ett större intresse av att gynna 
den enskilde konsumenten. Om vilken väg vi bör gå tvista de lärde och debatten 
avspeglas i bland annat det diskussionsunderlag som Kommissionen gjorde 
officiellt år 2004.11 

I ljuset av leveransvägran (”refusal to supply”) kommer licensieringsvägran 
(”refusal to license”), eller som beskriver läget bättre; tvångslicensiering. 
Skillnaden är att istället för en fysisk vara finns en immaterialrätt. Om en firma 
äger en immaterialrätt som i sig ger firman en dominant ställning kan firman bli 
tvungen att licensiera ut denna immaterialrätt till sina konkurrenter, oftast knutet 
till ett royaltyavtal.12 I flera fall har detta yttrat sig i praxis. I fallet Magill13 från 
1989 handlade det om sändningsinformation från tre tv-stationer på Irland och 
Nordirland. De tre tv-stationerna publicerade individuellt sina tv-tablåer veckovis. 
När Magill introducerade sin tv-guide som omfattade alla tre kanalerna 
tillsammans stämde de tre bolagen Magill för intrång i upphovsrätten. 
Kommissionen ansåg att stämningen var ett brott mot artikel 82 och att de tre tv-
stationerna var tvungna att licensiera ut sina respektive immaterialrätter till 

 
9 Commercial Solvents p. 25f . Se även p. 49f.  
10 United Brands p. 159-162 
11 European Commission, DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty to exclusionary abuses, 2005. Se även V. Korah, An Introductory Guide to EC Competition 
Law and Practice, 2007,  s. 174. 
12 V. Korah, a.a,  s. 175f 
13 C-241/91 P & C-242/91 P [1995] ECR I-743 (Magill) 
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Magill. EG-domstolen sa att enbart ägandet av en immaterialrätt inte 
konstituerade en dominerande ställning, men att de tre tv-stationerna var och en 
ansågs ha en dominerande ställning i och med att de var de enda som besatt den 
information som behövdes för att ge ut en tv-tablå. Informationen kunde omöjligt 
tas någon annanstans ifrån och därmed fanns ingen substituerbarhet. Detta ledde i 
förlängningen till att de tre tv-stationerna förhindrade en ny produkt, för vilken 
det fanns en potentiell efterfrågan, att komma ut på marknaden vilket är direkt 
stridigt mot artikel 82 EC (b). Domstolen kunde inte heller finna en anledning 
som objektivt skulle rättfärdiga tv-stationernas förfaranden.14 (Se del 2.4) Detta 
kunde därmed inte accepteras och de tre tv-stationerna blev ålagda att licensiera ut 
sin information.15 

I spåren av Magill följer ännu ett relevant rättsfall där ett tyskt företag, IMS 
Health,16 blev tvungna att licensiera ut information om deras datasystem för 
medicinska laboratorier. Deras system hade blivit en de facto standard och 
klassades enligt Kommissionen som en oumbärlig resurs. Kommissionen menade 
att även om en de facto industristandard är skyddad av en upphovsrätt, vilken 
förhindrar konkurrens på närliggande marknader, är ägaren tvungen att licensiera 
ut den. När en industristandard skapar ett inträdeshinder på en marknad bör man 
kunna kräva en licens.17 EG-domstolen menar att om man ska följa den praxis 
man satt upp i till exempel fallet Magill så måste tre kumulativa rekvisit vara 
uppfyllda för att kunna klassa en leveransvägran som ett missbruk av en 
dominerande ställning. Dessa är; (i) vägran förhindrar skapandet av en ny produkt 
för vilken det finns en potentiell efterfrågan; (ii) det går inte att rättfärdiga; (iii) 
skulle förhindra konkurrens på en sekundär marknad.18 Även då IMS Health var 
ett förhandsavgörande på begäran av tysk nationell domstol kan man dra flera 
värdefulla slutsatser ur deras kommentarer. Till exempel så måste licenstagaren 
presentera en ”ny” produkt på marknaden för att den dominanta aktören ska bli 
skyldig att licensiera information. Vad ”ny” innebär och var man gör 
gränsdragningen mellan värdet av en ny produkt kontra en gammal är oklart.19 

 

2.3 Oumbärliga resurser 
 
Genom de ovan nämnda rättsfallen får vi en bild av vad som kan anses utgöra 
leveransvägran och tvångslicensiering. Domstolarna gör ingen vidare distinktion 

                                                 
14 Magill p. 54 
15 Magill p. 56 Se även V. Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 
2007,  s. 177. 
16 C-418/01 [2004] ECR I-5039 (IMS Health) 
17 V. Korah, a.a,  s. 181 
18 IMS Health p. 37-38 
19 IMS Health p. 49 Se även V. Korah, a.a,  s. 182 
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mellan de olika formerna i fallen, utan den praxis som finns används universellt.20 
I ljuset av dessa prejudikat har en diskurs om speciella förutsättningar växt fram 
som benämns doktrinen om oumbärliga resurser (”essential facilities doctrine”).21 
Diskursen innebär ett resonemang om vad som kan anses utgöra en oumbärlig 
resurs, det vill säga en ”källa” som inte kan förvägras en konkurrent. Det kan vara 
allt ifrån den enda bron på hundra mil, en särskild flygplats eller ett datasystem 
som blivit standard.22 Problemet är hur man ska definiera ”oumbärlig”. Vilka 
resurser är egentligen nödvändiga och vilka är enbart ”ett bättre alternativ”? Ofta 
ger en resurs en konkurrensfördel till en aktör gentemot andra aktörer med mindre 
resurser, men man kan inte kalla en resurs som bara ger en mindre 
konkurrensfördel till ett företag för oumbärlig. Däremot så finns det resurser som 
är så betydelsefulla att utan dem så kan det överhuvudtaget inte finnas någon 
konkurrens. Gränsdragningen är svår mellan resurser som är överlägsna och de 
som är livsviktiga – vilka resurser kan man till exempel replikera? Och hur svårt 
och kostsamt måste det vara för att kunna räkna resursen som oumbärlig? Ovan 
har jag gått igen två fall som är viktiga i diskussionen om oumbärliga resurser – 
Magill och IMS Health – där det i båda fall har handlat om en immaterialrätt som 
ansetts vara livsviktig för ett företags överlevnad.23 Dessa fall är vägledande i 
Microsoft-fallet, då de berör samma huvudfrågor och är de som Kommissionen 
väljer att analogisera med. 
 

2.4 Objektivt rättfärdigande enligt artikel 82 
 
Ett rekvisit som vi funnit ovan för att konstatera brott mot artikel 82 är att 
förfarandet inte ska vara objektivt rättfärdigat (”objectively justified”), det vill 
säga att det inte ska, på objektiv basis, gå att rättfärdiga förfarandet. Begreppet 
anses komma ifrån den metod som gemenskapsdomstolarna använder för att skilja 
mellan ett förfarande som kan räknas som ett missbruk och förfaranden som är 
utformade för att skydda kommersiella intressen hos en dominant aktör. Objektivt 
rättfärdigande bygger på proportionalitetsprincipen.24 Principen avgör huruvida 
ett förfarande kan rättfärdigas av målet, om handlingen kan komma att leda till 
något som är värt lagligt skydd samt om åtgärden verkligen är nödvändig eller om 
det finns andra sätt att gå tillväga för att nå samma mål. Applicerandet av 
principen, i enlighet med artikel 82, förutsätter att förfarande som bryter mot 
artikel 82 ska vara tillåtet så länge som det är passande, nödvändigt och inte 
överdrivet för att tillvarata ett legitimt, kommersiellt intresse (i enlighet med 

                                                 
20 V. Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 2007, s. 176 
21 M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, 2007, s. 67 
22 Se till exempel IMS Health. 
23 M. Motta, a.a, s. 68 
24 Artikel 5 tredje stycket EG; ”Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag”. 
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ovan). Frågan är vad som kan räknas som ett legitimt kommersiellt intresse. Är 
det blott målet att överleva på en marknad som kan konstitueras som legitimt, 
eller är ett profitintresse lika legitimt? Och hur passar en sådan syn in i 
konkurrensmyndighetens allmänt beskrivna mål att skydda konsumenter?25  

Med grund i fallet Télémarketing26 så har objektivt rättfärdigande fått en 
bekräftad roll i leveransvägran/tvångslicensieringspraxis. I Magill, som nämnts 
ovan, fann EG-domstolen att avsaknaden av ett objektivt rättfärdigande från tv-
stationernas sida var ett kriterium för brott mot artikel 82.27 Men vi har också sett 
i fallet Commercial Solvents att enbart en aktörs vilja att expandera på en ny 
marknad som anledning för att vägra leverera inte kan rättfärdigas objektivt om 
det innebär att konkurrensen snedvrids.28  

                                                

 

2.5 Interoperabilitet och hävstångseffekten 
 
Frågan om interoperabilitet, eller kompabilitet, väcks när en aktör marknadsför 
två komplementära produkter och en utsätts för konkurrens eller när samma aktör 
marknadsför en produkt som karaktäriseras av en nätverkseffekt och möter 
konkurrens av en substituerbar produkt. Ponera att en monopolist säljer en 
produkt A och en kompletterande produkt B, där den senare också säljs av 
konkurrerande företag till konsumenter. Genom att inte erbjuda kompabilitet 
mellan produkten A och de konkurrerande versionerna av B så kan monopolisten 
genom en hävstångseffekt få en konglomeratverkning på marknaden för B.29  

Frågan om kompabilitet är väldigt viktig i nätverksindustrier, som till exempel 
mobiltelefonibranschen, där man ofta finner stora inträdesbarriärer och där 
marknaden ofta domineras av en stor aktör utan incitament att erbjuda 
interoperabilitet till en mindre aktör. I sådana lägen är det lockande för 
konkurrensmyndigheter att tvinga fram interoperabilitet för att öppna marknaden 
för konkurrens, men man bör ta hänsyn till marknadens historia. Ofta har ett 
framgångsrikt företag utsatts för intensiv konkurrens i ett tidigt skede i 
marknadens utveckling och därmed blir en stark marknadsposition en belöning för 
ett sådant arbete. Om en myndighet skulle påtvinga en sådan aktör ett krav om 

 
25 E. Rousseva, The Concept of ‘Objective Justification’ of an Abuse of a Dominant Position: Can 
it help to Modernise the Analysis under Article 82 EC?, 2006, s. 33 
26 311/84 [1985] ECR 3261 (Télémarketing) 
27 E. Rousseva, a.a, s. 11 
28 Principen om objektivt rättfärdigande kan uppfattas som arbiträrt och svårbedömligt, men är ett 
effektivt instrument när den fungerar som våg mellan konsumentnyttan (”consumer welfare”) och 
konkurrensaspekten. Vilken inställning är värd att beskyddas? Ekaterina drar slutsatsen att 
principen är av nyckelkaraktär för ett framtida bruk av art. 82 – men att fundera på vad som är 
rättfärdigat innan vi vet vad som är förbjudet är knappast lönt. 
29 M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, 2007, s. 483 

14 

 



kompabilitet skulle det vara att beröva företaget den vinst som de rättfärdigat och 
det skulle i förlängningen minska de ekonomiska incitamenten för inte bara det 
företaget utan hela marknaden.30  

Fallet Tetra Pak II31  är ett exempel på hur en marknad kan ha en hävstångseffekt 
på en annan, även då fallet inte behandlar interoperabilitet.32 Kommissionen 
visade att Tetra Paks dominans på marknaden för aseptiska system (med en 
ungefärlig marknadsandel på 90 %) skulle få tydliga konglomeratverkningar på 
marknaden för septiska system i framtiden. De menade att marknaderna var 
såpass nära besläktade att även om Tetra Pak bara åtnjöt en marknadsandel med 
presumtion om dominans på marknaden för septiska system så skulle deras 
inträde ha en hävstångseffekt och eventuellt hämma konkurrensen. Kommissionen 
hade flera skäl till att misstänka detta; (i) marknaderna var nära besläktade då de 
hade 35 % av kunderna gemensamt; (ii) Tetra Pak och deras konkurrenter fanns 
på båda marknaderna; (iii) dels att eftersom Tetra Pak var en stor leverantör av 
aseptiska system blev de också en favoriserad leverantör av septiska system. 
Dessutom hade de ryggen fri att konkurrera på den septiska marknaden utan att 
behöva vara rädda för någon särskild konkurrens på den aseptiska marknaden.33 
Detta resulterade i att EG-domstolen fann artikel 82 tillämplig på en marknad där 
dominans ännu inte hade etablerats, men där det fanns en stark presumtion att 
dominansen på en närliggande marknad skulle smitta.34  

Att genom hävstångseffekten överföra dominans från en marknad till en annan 
genom att använda en immaterialrätt kan konstituera ett brott mot artikel 82. 
Genom att förhindra interoperabilitet kan en aktörs immaterialrättsliga skydd 
inskränkas. Aktören kan bli tvungen att lämna ut information om interoperabilitet 
till sina konkurrenter.35 

 

2.5.1 Speciellt om teknisk interoperabilitet 
 
Rådets direktiv 91/250/EEC om skydd för datorprogram (nedan benämnt 
direktivet) som är tillämpligt i alla medlemsstater ger i sin preambel en 
beskrivning av vad som menas med ”interoperabilitet” eller 

                                                 
30 M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, 2007, s. 484 
31 C-333/94 P [1996] E.C.R. I-5951 (Tetra Pak II) 
32 Se till exempel p.13 Tetra Pak II 
33 Tetra Pak II, p. 28 - 30 
34 Tetra Pak II, p. 31 
35 European Commission, DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the 
Treaty to exclusionary abuses, 2005 punkt 241. Se även E. Rousseva, The Concept of ‘Objective 
Justification’ of an Abuse of a Dominant Position: Can it help to Modernise the Analysis under 
Article 82 EC?, 2006, s. 38. 
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”samverkansförmåga”36; ”Ett datorprograms funktion är att kommunicera och 
verka tillsammans med andra komponenter i ett datorsystem och med användare. 
För detta ändamål krävs en logisk, i förekommande fall även fysisk, 
sammankoppling och växelverkan så att alla detaljer i hårdvara och mjukvara 
kan fungera på alla de sätt som de är avsedda att fungera på [min 
understrykning] tillsammans med annan hårdvara och mjukvara samt med 
användare av datorprogrammet.”37 

Detta är ett mycket relevant stycke, då det ligger till grund för Kommissionens 
uppfattning om vad interoperabilitet egentligen innebär. Även om texten är av en 
generell karaktär så torde det vara relativt klart vad interoperabilitet egentligen 
innebär. Men vad interoperabilitet enligt denna definition innebär i praktiken är 
inte klart. I Kommissionens beslut i fallet Microsoft anser både Kommissionen 
och Microsoft att interoperabilitet är en fråga om grader: ”[I]nteroperability is a 
matter of degree [min understrykning] and that various software products in a 
system ’interoperate’ (at least partially) when they are able to exchange 
information and mutually to use the information which has been exchanged.”38 
Men att analysera Microsoft i ljuset av Microsoft är knappast fruktsamt.  Utan 
tillgång till tidigare praxis på området måste vi ta oss utanför den juridiska sfären 
för att få en uppfattning vad som är gängse uppfattning om ”interoperabilitet” och 
hur det fungerar i praktiken.  

 

2.5.1.1 Interoperabilitet i nätverk: allmänt 
 
Termen interoperabilitet härleds från möjligheten för mjukvara och hårdvara att 
på olika maskiner och från olika tillverkare, kommunicera pålitligt och 
meningsfullt.39 Datorer kommunicerar genom protokoll; ett regelverk som 
definierar hur språket talas och vilka regler som följer med språket. Det finns 
olika protokoll att tillgå beroende på vilka situationer man befinner sig i. Det 
kommunikationsprotokoll som är vanligast idag är TCP/IP40 och det är det 
protokollet som möjliggjort Internet; det världsomspännande nätverk som finns i 
nästan varje hushåll.41 Men TCP/IP kan också användas för att sammanlänka 

                                                 
36 Jag väljer att använda termen interoperabilitet framför samverkansförmåga därför att jag anser 
interoperabilitet fungera minst lika bra på svenska som engelska. Även då den senare är den som 
återfinns i den svenska översättningen av direktivet. Termen kompabilitet som jag använder i 
stycke 3.2 anser jag vara för diffus och inte tillämplig vid undersökningen. Jag tror att man har 
mycket att tjäna om man kan harmonisera vissa begrepp. 
37 Se Rådets Direktiv 91/250/EEC, stycke 10. 
38 Commission Decision COMP/C-3/37.792 Microsoft (Nedan ”Beslutet”) p.33 
39 D. E. Comer, Internetworking with TCP/IP – Principles, Protocols and Architecture, 2006, s. 
603 
40 TCP/IP; Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
41 D. E. Comer, a.a, s. 2 
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enstaka datorer i ett LAN eller WAN.42 TCP/IP är en standardimplementering i 
alla kommersiella operativsystem idag vilket gör protokollet till en ovärderlig 
standard och tillåter oss att ansluta till resten av världen, till exempel genom 
Internet. Det föreligger alltså en hög grad av interoperabilitet; Internet verkar 
bestå av en uppsättning program som använder det underliggande nätverket för att 
utföra användbara kommunikationsuppgifter. Förenklat kan man tala om många 
olika datorsystem som samarbetar för att lösa ett problem.43  

 

2.5.1.2 Interoperabilitet i nätverk: arbetsgrupper och domäner 
 
Ovanpå det fysiska nätverket lägger man domäner och arbetsgrupper 
(”workgroups”). De är ett sätt att logiskt dela in grupper inom nätverk för att 
kunna hantera de tjänster som är tillgängliga – exempelvis fil- och skrivardelning. 
Microsoft gör skillnad på arbetsgrupper och domäner; en arbetsgrupp är ett 
serverlöst system som arbetar med en Peer-to-Peer teknik44 och inte mot en 
central arkitektur som en klient/server teknik45 gör. Detta innebär att den logiskt 
indelade arbetsgruppen bara gör sig lämplig som ett litet nätverk med runt ett 
dussintal anslutna datorer. En domän är, i kontrast, ett centraliserat 
klient/serversystem där alla klienter arbetar mot en dator som konfigurerats som 
domänkontrollant (”domain controller”). Domänkontrollanten kör en databas som 
av Microsoft kallas ”Active Directory”; databasen innehåller konto- och 
säkerhetsinformation om alla användare, resursinformation om de resurser som 
finns tillgängliga på nätverket och hanterar klienter. Varje person som använder 
en dator inom nätverket får ett unikt konto eller användarnamn som sedan 
används för att få tillgång till resurser inom nätverket.46 

För att servern på ett sömlöst, transparent sätt ska kunna leverera tjänster till 
klienten så läses specifika programkodsdelar in direkt ur PC-klientens 
operativsystem. Programkodsdelarna är direkt implementerade i operativsystemet 
och innebär att en Windows-domän snarare bygger på en klient/server- och en 
                                                 
42 LAN; Local Area Network, ett nätverk som oftast inte omfattar mer än ett rum eller ett hus. 
WAN; Wide Area Network, kan omfatta ett län eller ett helt land. 
43 D. E. Comer, Internetworking with TCP/IP – Principles, Protocols and Architecture, 2006, s. 3 
44 Ett icke-hierarkiskt nät. Ett datornätverk av sammankopplade noder som inte kommunicerar 
enligt klient-server-modellen. Detta innebär att man inte tilldelar olika datorer specifika roller i 
kommunkationen och att inga noder har några speciella privilegier gentemot de övriga, utan att 
alla datorer i nätverket kan agera i alla roller. 
45 Klient–server är en mjukvaruarkitektur som kännetecknas av att olika programvarukomponenter 
kommunicerar via ett tydligt gränssnitt (eller protokoll) där den ena komponenten uttryckligen 
begär tjänster av den andra. 
46  Hämtat ut den användardokumentation som Microsoft tillhandahåller på sin webbplats, 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/directory/activedirectory/default.msp
x. Se dessutom speciellt om AD och interoperabilitet: 
http://www.microsoft.com/interop/adinterop.mspx 
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server/server-arkitektur än en protokollsbaserad nätverksstruktur, då gränssnitten 
kommunicerar direkt med varandra. Detta innebär i förlängningen att insikt i 
Microsofts implementerade rutiner är ett krav för utveckling och hantering; utan 
dem försvinner den sömlösa interoperabiliteten och effektiviteten på nätverket 
reduceras. Full interoperabilitet torde i detta läge betyda tillgång till detaljerad 
dokumentation och i förlängningen god insikt i Microsofts subrutiner och 
implementationsteknik.47  
 

2.5.2 Interoperabilitet som konkurrensfördel 
 

Det finns exempel på utvecklare som genom otillåten så kallad ”reverse 
engineering”48 har dekonstruerat Microsofts SMB-protokoll.49 Men det är en 
oändligt tidskrävande process att återskapa ett helt språk med väldigt specifik 
grammatik enbart genom att lyssna på hur det talas, testa uttryck och se reaktionen 
och är knappast lönsamt ur ett företagsperspektiv. Reverse engineering anses 
dessutom inte lagligt i alla fall, trots att rättsläget förefaller oklart.50  

Microsoft använder sin maximala interoperabilitetsteknik som marknadsförings-
argument när de säljer sina system. För någon som vill investera i ett nätverk med 
central databashantering (klient/server) torde det föreligga ett kraftigt incitament 
att välja Microsofts servrar om man redan kör Windows på klienterna (vilket 90 
% ostridigt gör51). Att välja en annan leverantör av servrar kommer de facto att 
reducera nätverkseffektivitet och interoperabilitet noderna emellan, även om de 
kör ett ”reverse engineered”-protokoll då tekniken snabbt blir föråldrad och 
utbytt. Microsoft har dessutom ett incitament till att ofta förändra sina protokoll 
om de vet att det utvecklas olagliga kopior av dem som gör att de förlorar 
marknadsandelar. 

Vilken grad av interoperabilitet som Kommissionen kräver av Microsoft och vad 
det innebär är hittills i undersökningen oklart och ska undersökas vidare nedan. 

                                                 
47 Beslutet p. 182-184 
48 Omvänd ingenjörskonst, en benämning på att ifrån en färdig produkt ta fram detaljerade 
ritningar och specifikationer på hur produkter fungerar. Ordet syftar på att arbetssättet är omvänt 
jämfört med hur en ingenjör vanligen arbetar. 
49 Server Message Block förkortat SMB är det kommunikationsprotokoll som Microsoft använder 
för att sömlöst dela ut tjänster i ett nätverk, dvs den programkod som omfattas av 
interoperabilitetsbeslutet. 
50 Ett känt exempel reverse engineering i just detta fallet är skapandet av Samba; ett gratis 
nätverksprotokoll baserat på SMB som utvecklades av Andrew Tridgell. Enligt honom själv tog 
det 12 år att ”reverse engineera” SMB och göra det möjligt för andra plattformar som Unix, Linux 
och Solaris att fungera tillsammans med Windows Active Directory. Hans noter finns på; 
http://samba.org/ftp/tridge/misc/french_cafe.txt  
Vidare läsning och andra exempel finns på; http://www.techliberation.com/archives/039730.php 
51 CFI Judgement in Microsoft, T-201/04 p. 387 (nedan ”Domen”) 
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3 Microsoft mot Kommissionen 
 

Den 10:e december 1998 lämnade Sun52 in en anmälan mot Microsoft till 
Kommissionen. I anmälan hävdade Sun att Microsoft bröt mot artikel 82 i EG-
fördraget genom att begränsa konkurrensen på arbetsgruppsservermarknaden53. 
Sun menade att med sin dominans på PC-klientoperativsystemmarknaden skapade 
Microsoft orättvisa konkurrensfördelar på arbetsgruppsservermarknaden genom 
att vägra lämna ut interoperabilitetsinformation till sina konkurrenter.54 

Jag ska närmare undersöka hur Kommissionen lagt fram sin talan och presenterat 
sina argument i deras beslut den 24 mars 2004 och samtidigt behandla Microsofts 
invändningar. Förstainstansrättens dom från den 17 september 2007 kommer 
behandlas tillsammans med Kommissionens beslut, då den bekräftar beslutet i sin 
helhet. 

Med den tekniska interoperabilitetsbeskrivningen i minnet börjar jag med att 
undersöka vad Kommissionen egentligen begär av Microsoft i sak. Kommissionen 
vill säkerställa en interoperabilitet leverantörer emellan, men vad innebär det i 
praktiken? Och hur framställer Kommissionen sitt krav på Microsoft i beslutet? 
Efter det undersöker jag Kommissionens åsidosättande av Microsofts immateriella 
skydd, vilket utgör huvudresonemanget ifråga. För att slutligen landa i det brott 
Kommissionen och Förstainstansrätten konstaterat, undersöker jag dessutom 
Microsofts möjlighet till objektivt rättfärdigande. 

 

3.1 Interoperabilitet kontra kloning 
 
Kommissionen går i sitt beslut igenom de delar av Microsofts domänstruktur som 
jag gjort ovan, med det undantag att de i sin definition av den relevanta 
marknaden inte gör den skillnad på arbetsgrupper (”workgroups”) och domäner 
som Microsoft gör i sin tekniska dokumentation.55 Detta har ingen betydelse för 
målet i sig, men man bör ha det i minne. Genom att tillämpa den teknologi för 

                                                 
52 Sun Microsystems med bas i Palo Alto, Kalifornien, USA. Konkurrent till Microsoft som bland 
annat levererar mjuk- och hårdvarulösningar för nätverk.  
53 Översatt från “work group server” – arbetsgruppserver är Microsofts svenska översättning 
enligt deras dokumentation. 
54 Beslutet, p. 3 
55 Domen p. 447, 481 och 482. Microsoft ifrågasätter Kommissionens definition av work group 
server som relevant marknad och menar att det går emot den terminologi och det sätt man 
definierar serverfunktionalitet inom branschen. Kommissionen antar definitionen för domäner och 
klient/server-struktur som den relevanta marknaden work group server/arbetsgruppsserver. 
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nätverkskommunikation mellan sina PC-klientoperativsystem och sina 
serversystem som beskrivits ovan anser Kommissionen att den 
interoperabilitetsinformation som utlämnats av Microsoft inte är tillräcklig.56 
Kommissionen antar den definition av interoperabilitet som definieras i Rådets 
Direktiv 91/250/EEC, och menar att den typ av interoperabilitet som Microsoft 
förespråkar inte går hand i hand med direktivet.57 För att Microsofts konkurrenter 
ska kunna utveckla system med så pass god interoperabilitet i förhållande till 
Microsofts egna produkter är det vitalt att de har tillgång till den information som 
Microsoft grundar sin domänarkitektur på. Den informationen har Microsoft inte 
lämnat ut.58 Microsofts försvar i frågan baseras på konstaterandet att det måste 
finnas olika grader av interoperabilitet och att den åsikt Kommissionen har av vad 
som kan anses vara full interoperabilitet går långt utöver den som är definierad i 
direktivet. Kommissionen håller med om att det finns olika grader av 
interoperabilitet, men att Microsofts argumentation om att full interoperabilitet är 
någonting mindre än ”total” interoperabilitet är absurd.59 Kommissionen hävdar 
att den interoperabilitet som är nödvändig för marknaden måste vara tillräcklig för 
att skapa en ”funktionell ekvivalent” och inte, som Microsoft menar, en 
”funktionell klon”.60 För att öppna marknaden och för att aktörer ska kunna 
konkurrera på lika villkor är det viktigt att det transparenta system Microsoft 
tillämpar kan licensieras ut. 

Microsoft menar att en sådan utlicensiering skulle tillåta plagiering av deras 
servrar, genom att låta andra utvecklare skapa system som fungerar i varje aspekt 
så som en server från Microsoft.61 Detta påstående undanröjer Förstainstansrätten 
och hänvisar till Kommissionens beslut punkt 1003 där Kommissionen skriver att 
målet med beslutet är att; ”ensure that Microsoft’s competitors can develop 
products that interoperate with the Windows domain architecture natively 
supported in the Windows PC client [min understrykning] operating system and 
hence viably compete with Microsoft’s work group server operating system”.62  

Microsoft uttrycker således en allmän rädsla att beslutet kan komma att 
möjliggöra kloning av sina system.63 Detta argument förefaller för mig 
rättfärdigat. Även om det är stor skillnad på att offentliggöra programkod för att 

                                                 
56 Som beskrivs i punkterna 546-791 i Beslutet. 
57 Beslutet p. 749-763 
58 Beslutet p. 183-184 
59 Förstainstansrätten undanröjer Microsofts argumentation i p. 266. Formuleringen av stycket i 
fråga är personligt, men jag använder ordet ”absurd” för att understryka den i min åsikt förvirrade 
argumentationen.  
60 Domen p. 142 
61 Domen p. 212 
62 Domen p. 236 
63 Beslutet p. 713 Se även kommentar från Microsofts officiella hemsida: 
(http://www.microsoft.com/presspass/legal/european/EU_Competition_Overview.mspx) p.2 tredje 
stycket. 
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tillåta en viss funktion att kopieras (som Kommissionen hävdar64), så kan 
resultatet av kopieringen eventuellt ge upphov till kloner, i den meningen att två 
system kan, trots uppenbara skillnader, fylla precis samma funktion.65 Detta i sig 
skulle, enligt Microsoft, skada innovationsincitamenten. Denna slutsats drar inte 
Kommissionen.66 Kommissionen menar att Microsoft underskattar tiden det tar att 
implementera kod från en specifikation och att denna process inte konstituerar 
kloning.67 Förstainstansrätter reitererar Kommissionens argument i domen och 
tillägger att beslutet i verkligheten inte innebär att icke-microsoftservrar måste 
fungera precis som servrarna de facto gör.68 

Som ett sista argument menar Microsoft att den relevanta marknaden för 
arbetsgruppsservrar (”work group servers”) redan åtnjuter en tillfredställande 
konkurrens.69 Från tiden då Kommissionen först gjorde gällande ett brott mot 
artikel 82 så har det funnits åtskilliga konkurrenskraftiga aktörer på marknaden, 
där vissa av dem till och med har tagit marknadsandelar. Detta menar Microsoft 
kommer i förlängningen innebära att Kommissionens definition av den relevanta 
marknaden varit felaktig.70 Dessa argument undanröjer Förstainstansrätten i sin 
dom.71 

 

3.2 Kommissionens åsidosättande av Microsofts immateriella skydd 
 
Microsoft gör gällande att protokollen i fråga är en teknisk innovation, att de 
åtnjuter patent i flera länder och att de utgör företagshemligheter (”trade secrets”). 
Dessutom är de specifikationer som de skulle bli tvungna att rita upp 
upphovsrättsskyddade. Microsoft drar slutsatsen att om de skulle bli tvungna att 
licensiera ut specifikationer så skulle de berövas den belöning de rättmätigt 
åtnjuter och det skulle dessutom minska incitamenten för hela branschen att 

                                                 
64 Beslutet p. 717 
65 Jag vill påstå att även om två system är uppenbart olika så kan de ha en önskad funktion 
gemensamt och blir därmed fullkomligt utbytbara för konsumenten. Var man drar gränsen för vad 
som är kloning och vad som konstituerar en ny produkt är enligt mig oklart och behandlas särskilt 
i analyskapitlet nedan. 
66 Beslutet p. 729 
67 Beslutet p. 719 
68 Beslutet p. 234. Man måste skilja på kloning av protokollet och kloning av ”produkten”. Som 
Kommissionen menar så utgör eventuell kopiering av kommunikationsprotokollet inte en kloning. 
Men man ska inte glömma att beslutet de facto kan göra kloning möjlig, det verkar vara en fråga 
om hur man definierar produkten i fråga. Se vidare analyskapitlet nedan. 
69 Domen p. 442 
70 Till exempel IBM, Sun, Red Hat, Novell. Microsoft menar att de olika leverantörerna av Linux 
åtnjuter större och större marknadsandelar på servermarknaden. Förstainstansrättens beslut p. 442. 
71 Punkterna 480-557 i Domen. Jag går inte vidare in på definitionen av den relevanta marknaden 
då jag anser frågan vara alltför omfattande i förhållande till mitt tidsperspektiv och omfattas av 
mina avgränsningar. 
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investera i liknande protokoll.72 Kommissionen och Förstainstansrätten är av en 
annan åsikt. Kommissionen menar att implementationen av de protokoll som 
avses inte kan anses vara skyddade av patent, därför att de delar kod som avses 
knappast kan anses vara innovativa. Dessutom hävdar Kommissionen att även om 
specifikationerna kan vara upphovsrättsligt skyddade konstituerar användandet 
och implementerandet av informationen inte ett brott mot upphovsskyddet; ”[t]he 
implementation of a specification is not a copy but results in a clearly distinct 
work”.73 Argumentationen gällande företagshemligheter är enligt Kommissionen 
inte heller välgrundad; företagshemligheter är per definition inte skyddade av 
upphovsrättslig lagstiftning. Ett sådant skydd är inte relevant i frågan då; (i) 
upphovsrättslagstiftning och patent är ett starkare skydd och (ii) 
företagshemligheter är bara aktuellt på nationell nivå och är inte upplyft till 
gemenskapsnivå.74 

Förstainstansrätten menar att eftersom Kommissionen i sin argumentation gått in 
med föresatsen att Microsofts protokoll och dokumentation inte kan vara 
skyddade av upphovsrättsliga regler måste det undersökas huruvida 
Kommissionen har rätt att åsidosätta dessa. Microsofts huvudargument är att (i) 
deras licensieringsvägran inte kan utgöra ett brott mot artikel 82 därför att 
informationen som krävs skyddas i första hand av upphovsrättsliga regler och i 
andra hand av regler gällande företagshemligheter och (ii) att de kriterier som 
fastställts i tidigare praxis inte uppfylls i detta fall.75 Kommissionen menar att 
med bakgrund i den rättspraxis som fastslås i Magill och IMS Health blir 
Microsoft skyldiga att licensiera ut information då de kriterier som är uppställda 
därigenom uppfylls även här. Kommissionen framhåller dessutom tre speciella 
kriterier som karakteriserar Microsofts uppförande som missbruk; (i) 
informationen som Microsoft vägrar lämna ut hänför sig till interoperabilitet inom 
mjukvaruindustrin, något som Gemenskapen ger extra tyngd; (ii) Microsoft 
använder sin makt på PC-klientoperativsystemsmarknaden för att slå ut 
konkurrensen på den närliggande marknaden för arbetsgruppsservrar; (iii) 
uppförandet innebär en störning av tidigare leveransnivåer.76  

Utöver de specifika argument som presenterats är Kommissionen och 
Förstainstansrätten överrens om att även om aktörer i regel omfattas av den 
grundläggande avtalsfriheten så kan en leveransvägran eller licensieringsvägran 

                                                 
72 Domen p. 267-274. Microsoft har fått något enstaka patent på tekniken i Europa. Se vidare s. 55 
Beslutet fotnot 249. 
73 Domen p. 279 
74 Domen p. 280 
75 Domen p. 312 
76 Domen p. 317 
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av en dominant aktör konstituera ett brott mot artikel 82, om det inte går att 
objektivt rättfärdiga.77 

Genom att undersöka tidigare praxis får vi en uppfattning om vilka premisser som 
måste uppfyllas för att en aktör ska anklagas för brott mot artikel 82. I Magill (se 
kapitel två ovan) fann EG-domstolen att följande omständigheter var relevanta för 
att avgöra om förfarandet konstituerade brott mot artikel 82; (i) leveransvägran 
gällde en produkt som inte var substituerbar för att rättfärdiga förfarandet i fråga; 
(ii) vägran hindrade framtagningen av en ny produkt för vilken det fanns en 
potentiell efterfrågan; (iii) vägran gick inte att objektivt rättfärdiga; (iv) tv-
stationerna reserverade en sekundär marknad till sig själva genom att slå ut all 
konkurrens på den marknaden.78 

Men Förstainstansrätten påpekar att precis som EG-domstolen påtalade i Magill så 
behöver inte en licensieringsvägran av en aktör i dominerande ställning 
nödvändigtvis konstituera ett brott mot artikel 82. Det är bara under exceptionella 
omständigheter (”exceptional circumstances”) som utövandet av exklusiva 
rättigheter gör upphovsrättsinnehavaren skyldig till brott mot artikel 82.79  

Förstainstansrätten drar slutsatsen att det dock följer av rättspraxis (likt påvisat i 
Magill ovan) att följande exceptionella omständigheter skall anses vara relevanta i 
detta fall; (i) vägran hänför sig till en aktivitet som är oumbärlig för en 
angränsande marknad; (ii) vägran är av en sådan natur att den exkluderar den 
effektiva konkurrensen på den angränsande marknaden; (iii) vägran förhindrar 
framträdandet av en ny produkt för vilken det finns en potentiell efterfrågan.80 

Kommissionen menar att punkt (i) ovan uppfylls genom ett tvåstegstest som de 
genomfört. För det första har de undersökt vilken grad av interoperabilitet som 
krävs för att Microsofts konkurrenter ska kunna konkurrera på marknaden och 
sedan har de undersökt huruvida den information som Microsoft vägrade 
licensiera var nödvändig för att nå den graden av interoperabilitet. Microsoft 
menar att det är ett extremt test och att den graden av interoperabilitet som 
Kommissionen åsyftar endast nås genom att konkurrenterna tillåts utveckla exakta 
kopior av Microsofts system.81 

Förstainstansrätten går på Kommissionens linje och avfärdar Microsofts 
argumentation; som redan visats av Kommissionen så innebär inte den nivå av 
interoperabilitet som Kommissionen kräver en kopiering eller kloning av system. 
Det innebär inte heller att konkurrenter ska kunna utveckla identiska system. 
                                                 
77 Domen p. 319 
78 Domen p. 324 
79 Domen p. 327 och 331 samt p. 49 och 50 i Magill. Detta har vi även sett i IMS Health som 
beskrivits ovan. 
80 Domen p. 332 
81 Domen p. 339, 351, 369, 372 
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Informationen som krävs för full interoperabilitet hänför sig till dokumentation 
och beskrivning av de protokoll som Microsoft implementerat i sina system.82  

I enlighet med punkt (ii) ovan argumenterar Kommissionen och 
Förstainstansrätten att genom det obestridda faktum att Microsoft åtnjuter en 
extraordinärt dominant position på marknaden för PC-klientoperativsystem (med 
en ungefärlig marknadsandel på 90 %) så är det vitalt att konkurrenternas system 
fungerar tillsammans med detta operativsystem. Det innebär i förlängningen att de 
system som inte uppnår den interoperabilitet med det operativsystem som 90% av 
marknaden använder, blir utestängda från marknaden.83 Microsoft framhäver 
själva deras interoperabilitet med windowsmiljön som ett viktigt argument i deras 
marknadsföring.84 I och med det konstaterar Förstainstansrätten att även det andra 
kriteriet är uppfyllt. 

Sista punkten (iii) om kravet på framträdandet av en ny produkt säger Microsoft i 
Förstainstansrättens dom; ”the contested decision fails to identify any new product 
that [our] competitors would develop using [our] communication protocols and to 
demonstrate that there is demand for such a product”.85 De menar vidare att det 
ursprungliga brevet från Sun inte innehöll något tecken på att de skulle använda 
informationen till något annat än att skapa ett arbetsgruppsserversystem. De drar 
slutsatsen att Kommissionens föreställning om att det skulle räcka för en 
konkurrerande aktör att implementera vissa element från den utlicensierade 
informationen knappast skulle kunna klassas som en ny produkt. Vilket i 
förlängningen innebär att man inte kan konstatera skada för konsumenterna i 
samband med uppkomsten av en ny produkt.86 

Kommissionen tillbakavisar Microsofts påståenden. I enlighet med IMS Health 
paragraf 49 så räcker det att den nya produkten till större del innehåller 
licenstagarens egna prestationer. Licenstagaren behöver inte kopiera Microsofts 
produkt utan det räcker med att de använder interoperabilitetsinformationen för att 
förbättra sina produkter och höja marknadsvärdet; ”[to] offer added value over 
their own and Microsofts previous offerings”. Alternativet är att uteslutas från 
marknaden.87 I fråga om konsumenternas nytta menar Kommissionen; ”the 
refusal does not directly impair competitors’ ability to innovate, but rather the 
consumer’s ability to benefit from such innovation, as well as the competitors’ 
ability to earn a return on their innovation – and hence in the longer term their 
incenives to innovate”.88 Förstainstansrätten håller med Kommissionen om att 

                                                 
82 Domen p. 374-375 
83 Domen p. 378-390 
84 Domen p. 394-395 
85 Domen p. 624 
86 Domen p. 626-628 
87 Domen p. 631 
88 Domen p. 636 
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samtliga ovan omständigheter föreligger och att Microsofts tolkning av praxis 
därmed är felaktig.89 

 

3.3 Objektivt rättfärdigande 
 
För att Kommissionen inte ska kunna påvisa ett brott mot artikel 82 måste 
Microsoft objektivt rättfärdiga sin licensieringsvägran. Microsoft menar att de för 
det första anser deras förfarande vara objektivt rättfärdigat genom de 
immaterialrättigheter som skyddar deras information; utan det skyddet skulle 
incitamenten för nyskapande försvinna och dessutom skulle den belöning som de 
rättmätigt erhållit genom upphovsrättsskydden försvinna. För det andra menar 
Microsoft att det nya test som Kommissionen tillämpat för att balansera mellan 
immaterialrättigheter och konkurrensmässiga förfaranden är felaktigt; det får som 
konsekvens att dominanta aktörer får mindre incitament till att utveckla och 
investera, då de måste dela med sig av de frukter de åtnjuter av arbetet.90 
Microsoft kritiserar också testets vaghet och att konsekvenserna är svåra att 
förutse. Microsoft menar att Kommissionen inte ger någon vägledning för att 
hjälpa aktörer i en dominerande ställning med att uppskatta huruvida deras 
incitament för innovation kan rättfärdiga ett beslut att behålla deras 
upphovsrättsskyddade material för sig själva.91  

Kommissionen avfärdar Microsofts argument. För det första baseras Microsofts 
försvar i sin helhet på att deras förfarande skyddas av lagregler för 
immaterialrättigheter. Sådant försvar kan inte accepteras, speciellt inte med en 
bakomliggande praxis som Magill, där EG-domstolen tvingade de berörda 
företagen att licensiera ut information därför att förfarandet inte kunde objektivt 
rättfärdigas genom immaterialrättslig lagstiftning. Dessutom menar 
Kommissionen att Microsofts påstående om att en tvångslicensiering skulle skada 
innovationsincitamenten inte har bevisats i sak av Microsoft, som har bevisbördan 
för att påvisa att deras förfarande är objektivt rättfärdigat.92 Microsoft har bara 
lagt fram teoretiska och väldigt svagt underbyggda argument för att en 
tvångslicensiering skulle ha den effekten. För det andra förnekar Kommissionen 
att de har använt ett ”nytt” test genom; (i) Microsofts föresats att även om de tre 

                                                 
89 Domen p. 638 
90 Punkt 666-670 i Domen. Men detta argument är inga nyheter – Microsoft för samma kamp 
igenom hela domen. Det torde vara uppenbart att de inte har stöd i praxis för sin argumentation 
och att Förstainstansrätten således kommer avfärda den. 
91 Punkt 671 i Domen. Detta argument förefaller för mig rättfärdigat, även då det inte påverkar 
Kommissionens resonemang i sak. Det måste anses viktigt för framtida tillämpning av artikel 82 
att andra aktörer förstår testet och kan applicera det i sina företag.  
92 Även om det är Kommissionens uppgift att påvisa ett brott mot artikel 82 i sin helhet, så är det 
upp till motparten att bevisa att det föreligger ett objektivt rättfärdigande. Se punkt 688 i Domen. 
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första kriterierna som EG-domstolen slagit fast i Magill är uppfyllda så kan en 
aktör fortfarande vägra licensiera ut en immaterialrätt felaktig. Microsofts 
argumentation att det skulle vara skillnad på att licensiera information som gäller 
teknologi och icke-teknologi är för diffus och det skulle vara väldigt svårt att dra 
en skiljelinje dem emellan; (ii) Microsofts argument om att 
innovationsincitamenten skulle reduceras drastiskt på marknaden om de blev 
ålagda att tvångslicensiera tar inte hänsyn till Kommissionens ståndpunkt i punkt 
697 i beslutet där de menar att Microsofts kvasimonopol på marknaden i fråga 
redan hindrar andra aktörer från att utveckla gångbara alternativ till 
kommunikationsprotokollen; (iii) Microsoft relaterar enbart till 
innovationsincitamenten för sina kommunikationsprotokoll och inte till sina 
produkter i helhet93; (iv) Microsoft missar det faktum att den interoperabilitet som 
Kommissionen eftersträvar är den som definieras i direktivet. Det är 
Kommissionens åsikt att den definition av interoperabilitet som slås fast i 
direktivet är den som behövs för att gynna konkurrensen.94  

 

3.4 Beslutseffekten 
 
I och med Förstainstansrättens bekräftande av Kommissionens argumentation i sin 
helhet, som visats ovan, blir Microsoft skyldiga till brott mot artikel 82 genom att; 
”vägra leverera interoperabilitetsinformation och inte tillåta dess användning för 
att utveckla och distribuera operativsystem för arbetsgruppsservrar, från och med 
oktober 1998 till tidpunkten för Kommissionens beslut.”95 (24 mars 2004) 

Microsoft skriver på deras hemsida att de sedan Kommissionens beslut utformat 
något som de kallar ”Work Group Server Protocol Program (WSPP)”; Microsoft 
has designed the [WSPP] to meet the obligation to make protocol technology 
available to relevant undertakings and allow the use of its technology in the 
manner required by the European Commission's Decision […]. In this regard, 
Microsoft has established a licensing program in consultation with the 
Commission that includes a process for evaluating the protocol technology, a 
royalty structure, and various license forms. In addition, Microsoft is committed 
to working constructively and in a spirit of good faith to craft appropriate 
royalties and licenses that may depart from programmatic offerings in order to 
address the needs of particular undertakings.96 

                                                 
93 Beslutet p. 724 – 729 
94 Domen p. 677-686. Förstainstansrätten understryker och bekräftar Kommissionens ståndpunkt i 
punkterna 688-712 Domen. 
95 Artikel 2(a) Beslutet 
96 http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/protocols/wspp/wspp.mspx 
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Trots det förhåller Microsoft sig uppenbart skeptiska mot beslutet och sedermera 
domen. De skriver vidare på sin hemsida (med text reviderad i september 2007); 
”The Commission reached this conclusion despite the fact that many of the 
world’s most powerful IT companies […] compete vigorously in the supply of 
server operating systems”97 samt att “the Commission’s compulsory license is 
incompatible with EU law. In essence, the Commission claims it may impose 
compulsory licenses on leading firms whenever it determines that, on balance, 
this would spur innovation.”98 

Microsoft vidhåller också att även om Kommissionen menar att en 
tvångslicensiering rättfärdigas av att interoperabilitetsinformationen krävs för en 
meningsfull konkurrens, så är resultatet snedvridande då informationen i fråga är 
av mycket större värde än Kommissionen insett. Slutsatsen jag drar är att 
Microsoft faktiskt implementerat de förändringar Kommissionen krävt, om än 
motvilligt.

                                                 
97 http://www.microsoft.com/presspass/legal/european/EU_Competition_Overview.mspx Punkt 2 
första stycket. 
98 http://www.microsoft.com/presspass/legal/european/EU_Competition_Overview.mspx Punkt 2 
andra stycket. 
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4 Analys och slutsats 

 

Efter att ha undersökt allt mitt relevanta material – praxis, doktrin, teknisk 
dokumentation, beslutet och domen i fråga – återstår i huvudsak några få 
oklarhetsmoment. De redogör jag närmre för nedan. Först vill jag nämna 
interoperabilitetsdelen i stort. 

Det verkar underligt nog som att Microsoft har tagit ärendet till 
Förstainstansrätten med en föresats; vi är skyddade av immaterialrättigheter. Detta 
är intressant på flera sätt. Tidigare praxis på gemenskapsområdet har inte tagit 
hänsyn till immaterialrättigheter i stor utsträckning, det har vi sett i till exempel 
Magill och IMS Health. Ett stort multinationellt företag som Microsoft bör 
dessutom veta att den givmildhet som råder i USA med att dela ut patent, inte 
avspeglas i Europa. Även om Microsoft faktiskt är beviljat något enstaka patent i 
Europa på tekniken i fråga så är det inte en speciell omständighet för ett objektivt 
rättfärdigande, som praxis visar. Och som Kommissionen menar, det är inte 
protokollet i sig som frågan härrör sig till, utan implementationen av protokollet. 
Dokumentationen och instruktionerna för implementering av en sådan teknik är 
inte skyddade av patent, utan i bästa fall av allmän upphovsrätt, vilket kan anses 
vara ett svagt skydd. Dessutom står det explicit i ”datorprogramsdirektivet” att det 
speciella skydd som omfattar datorprogram och programkod inom gemenskapen 
inte gäller i en situation då aktören kan stå i strid med artikel 82. Argumentationen 
om att Microsofts teknologiska patent är en outforskad del i praxis och därmed 
inte direkt kan avfärdas anser jag vara perifer. Det skulle, som Kommissionen 
säger, vara väldigt svårt att göra en gränsdragning mellan teknologiskt innovativa 
patent och övriga patent och framförallt skulle det inte vara motiverat. Med 
utgångspunkt i den faktiska huvudargumentationen kan jag inte se ett utfall annat 
än det som Kommissionen och Förstainstansrätten konstaterat; svagt förankrade 
argument och ett resonemang som rimmar illa med tidigare praxis. Trots det anser 
jag att tolkningen av tidigare praxis har varit väl bred. Kommissionen har varit 
generös i sitt analogiserande till framförallt Magill, vilket jag anser är väl 
frikostigt. Magill var ett mycket enklare fall både immaterialrättsligt och 
konkurrensmässigt. Dessutom var det ett uppenbart faktum att tv-stationernas 
förfaranden hindrade en ny produkt med högt konsumentvärde. Detta är inte alls 
lika tydligt i Microsoft med en mycket högre komplexitet. Frågan är i vilken 
utsträckning man ens kan prata om en ”ny” produkt, eller överhuvudtaget en 
konsumentefterfrågan. Kommissionen verkar försöka pressa ner ett helt nytt 
företagssystem i mallen för trettio år gammal praxis; i Microsoft stöter vi på ett 
system som bygger på plattformar, inte produkter. 
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Den del som faktiskt sett härrör sig till interoperabilitet är den till synes 
semantiska debatten om vad ordet betyder och vad det innebär i praktiken. Båda 
parter är ense om att det finns olika grader av interoperabilitet, men de är inte ense 
om vilken grad som det här ska vara frågan om. Jag anser Kommissionens 
ståndpunkt vara glasklar: de vill att Microsofts konkurrenter ska kunna interagera 
med Microsofts system på precis det sömlösa, transparenta, sätt som Microsofts 
interna system gör. Däremot är Kommissionens resonemang luddigt. De faller 
hela tiden tillbaka på ”datorprogramdirektivets” definition av interoperabilitet, 
vilket enligt mig är försvårande. Microsoft menar att de har uppfyllt det krav 
Kommissionen ställt på utlämning av uppgifter för att främja en sådan 
interoperabilitet, medan Kommissionen menar att så inte är fallet. Och det är det, i 
praktiken, inte heller. Om kravet är att alla aktörers individuella serversystem ska 
fungera precis lika bra i en windowsdomän som Microsofts egna system, så måste 
alla aktörer ha tillgång till de exakta rutiner och implementeringar som Microsoft 
använder. I praktiken innebär det en enorm eftergift; Microsoft måste avslöja 
teknik till ett värde av miljoner dollar, ge upp den marknadsföringsstrategi de för 
angående total interoperabilitet mellan deras produkter samt bistå sina 
konkurrenter med implementationen av tekniken. Trots det är jag övertygad om 
att Microsofts förlust är marknadens gagn. Men vad prejudikatet innebär för 
framtiden är ovisst. 

I direkt förhållande till utlämnandet av den information som jag beskrivit ovan 
står rädslan för kloning. Microsofts rädsla för kloning av deras produkter 
förefaller rättfärdigad även då jag anser den vara av liten betydelse i praktiken. 
För att ge sig in i den debatten måste man först skilja på Microsofts inställning att 
protokollet lätt kan klonas och Kommissionens inställning att protokollet inte 
utgör produkten och att en kopiering av protokollet inte konstituerar en klonad 
produkt. Det är uppenbarligen en definitionsfråga, men poängen måste vara att det 
är produkten, arbetsgruppsservern, som är konkurrensmedlet och även om 
resonemanget mynnar i interoperabiliteten i nätverksprotokollet så är det inte den 
relevanta marknaden för nätverksprotokoll som är i fråga, utan för serversystem. 
Min uppfattning är delad; jag tror att beslutet de facto kan innebära kloning av 
vissa protokollstrukturer, men jag tror också att den klonade delen inte alls kan 
sägas göra Microsoft-arbetsgruppsserverkloner möjliga. Som jag nämnt ovan 
finns det redan ”kloner” av Microsofts SMB-protokoll som det är frågan om här. 
Samba är det klassiska exemplet. Sambas tillverkare har arbetat med att ”reverse 
engineera” Microsofts protokoll i många år för att sen låta andra leverantörer 
använda det gratis. Sambas enorma popularitet är ett tecken på att Kommissionen 
har fog för sitt missnöje och att de bör vara något på spåren. 

Det ”nya” test som Microsoft hävdar att Kommissionen tillämpar i balansakten 
mellan immaterialrätt och konkurrensrätt är intressant att undersöka närmre. 
Microsoft å ena sidan menar att testet avviker från praxis genom att vara felaktigt. 
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(På vilket sätt nämner de inte.) De menar vidare att ett sådant defekt test, även då 
det lätt kan ses som gynnsamt för konkurrensen i själva verket skadar den genom 
att hela branschens innovationsincitament försvinner. Immaterialrätter belönar 
företag och gör det lönsamt att investera i teknik och forskning. Det är inga 
nyheter och ett faktum som Kommissionen väl känner till, men jag tycker 
Microsoft har en poäng. Kommissionen gjorde inga försök till att ”kvantifiera” 
den eventuellt negativa effekt en tvångslicensiering skulle kunna ha på 
marknaden. Även om jag delar Kommissionens åsikt att 
konkurrensinskränkningen i detta fall övervinner immaterialrättsskyddet, så 
kommer beslutet medföra biverkningar. Genom att Kommissionen inte uppskattat 
vilken effekt beslutet kommer att ha på marknaden så blir testet väldigt 
oförutsägbart. Vilka variabler använder Kommissionen? Testet förefaller nästan 
ad-hoc. Jag tror att det är viktigt att framtida dominanta aktörer får vägledning när 
de själva ska uppskatta sin hantering av immaterialrättigheter och hur länge de 
kan behålla dem för sig själva. Testet som Kommissionen använt skvallrar inte 
om något sådant, vilket lämnar något av ett svart hål för företag i en motsvarande 
situation. 

I enlighet med min frågeställning har jag undersökt delen om interoperabilitet i 
Microsoftfallet med utgångspunkt i praxis och teknisk dokumentation. Men jag 
ställde också frågan när företag blir skyldiga att lämna information. Med 
anknytning till mitt resonemang ovan blir jag tvungen att lämna frågan, i 
huvudsak, obesvarad. Rättsläget förefaller mer osäkert efter domen än före. 
Oförutsägbarheten är en stor nackdel med domen och sprider föga ljus på 
rättsläget i stort, men det finns dock tydliga variabler som definierar fallet. För det 
första så definieras fallet av den så kallade hävstångseffekten. Utan den hade 
Kommissionen haft mycket svårt att bevisa att Microsofts kvasimonopol på 
arbetsgruppsservermarknaden sannolikt skulle konsumera all konkurrens. För det 
andra åtnjuter Microsoft en extraordinärt dominant position på en närliggande 
marknad. Utan denna förutsättning hade Kommissionen inte i samma utsträckning 
kunnat kräva Microsoft på den specifika interoperabilitetsinformationen i fråga. 
Det hade varit svårare att visa på att Microsofts system utgör en de facto standard 
i branschen och att konkurrensen skulle gynnas specifikt av en tvångslicensiering 
av Microsofts patent. För det tredje är marknaderna så nära besläktade och fysiskt 
knutna till varandra att interoperabilitet definieras enbart genom marknaderna 
tillsammans. Om inte denna del av IT-branschen definierades av de 
interoperabilitetskrav som utgör dess kärna så hade beslutet varit svårare att 
rättfärdiga. Persondatorer och klienter måste fungera i symbios med servrarna i ett 
nätverk, både logiskt och fysiskt, och interoperabilitet är av en sådan 
nyckelkaraktär att mycket av branschens forsknings- och marknadsföringskapital 
satsas på just interaktion noderna emellan.  
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Detta är väldigt speciella premisser och bör iakttas noga vid framtida tillämpning 
av det prejudikat som Microsoftfallet utgör. De måste användas för att begränsa 
prejudikatets räckvidd. Hänsyn till premisserna bör inte bara tas av alla 
instutitioner på gemenskapsnivå och nationell nivå, utan även av företag med 
långtgående immaterialrättsliga skydd. Att använda Microsoftfallet utan att bejaka 
premisserna blir, i min åsikt, inte bara missvisande utan i förlängningen farligt. 
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5 Avslutande kommentarer 
 

Min handledare gav mig rådet att börja mina avslutande kommentarer med den 
process som jag själv genomgått under arbetets gång. En process som startar i en 
allmän skepsis mot Kommissionen och deras beslut i frågan. Jag var, och är delvis 
fortfarande, av uppfattningen att det behövdes ett ledande företag i 
mjukvarubranschen för att ena och standardisera utvecklingen, inte bara för 
programutvecklare, utan även för hårdvaruföretag. Microsoft har inte bara lyckats 
utveckla en god plattform för mjukvarutvecklare och dataentreprenörer att bygga 
sina applikationer på, de har även satsat enormt mycket på nätverksteknik och 
allmänna programsviter. Detta tillåter oss använda teknik där sömlös 
interoperabilitet är ett krav, till exempel internet. Dessutom har deras dominanta 
marknadsposition förenklat harmoniserandet av olika filtyper, standarder och 
system vilket är till stor hjälp för tredjepartsutvecklare och inte minst för 
konsumenter själva. En ledande och framför allt enande roll ska inte bestraffas, 
utan premieras med stora marknadsandelar och god omsättning. Men det finns en 
gräns då man inte längre kan leva på gamla meriter. Jag tror fortfarande att det är 
en förutsättning och en oundviklighet att ha en aktör som sätter mål och formar 
marknaden när den är i sin linda men Microsoft är, enligt mig, en kostym som 
marknaden växt ur. 

Min tidiga uppfattning har så klart grott ur det faktum att jag alltid använt 
Microsofts operativsystem som mitt primära och i och med det har jag åtnjutit alla 
de fördelar ett system som anses vara marknadsstandard har. Jag har kunnat öppna 
alla dokument, skriva, spela och använda all mediafunktionalitet utan att sakna 
något, urvalet och marknaden för tillbehör har alltid varit störst upptill Windows. 
Jag har egentligen aldrig behövt se mig om efter någonting annat, eller varit 
tvungen att välja bort något på grund av mitt operativsystem. Det ansåg jag vara 
definitionen av användarvänlighet när jag började med min uppsats, och den 
känslan hänger fortfarande kvar även då jag har blivit mer osäker på vad 
användarvänlighet egentligen innebär. Är användarvänlighet, eller låt oss säga 
”konsumentnyttan”, något som definieras av en effektiv konkurrens, eller kan man 
härleda den direkt ifrån den nytta som konsumenten upplever? Den frågan går 
utanför avgränsningarna för denna uppsats, men är intressant att fundera på. 

Jag gick in i detta uppsatsförfattande med en något negativ föresats om 
Kommissionens beslut och därmed Förstainstansrättens dom, men ändrade rätt 
snabbt uppfattning. Efter att ha läst den praxis i bland annat Magill och IMS 
Health som ligger till grund för Kommissionens bedömning i Microsoft 
tillsammans med beslutet och domen insåg jag, med min upplevda 
konsumentnytta till trots, att en inskränkning av konkurrensen på en marknad kan 

32 

 



ha negativa effekter – inte bara för de kommersiella aktörerna – men även för 
konsumenterna. Även om det är en framtida teoretisk effekt att Microsofts 
dominans kommer att lamslå konkurrensen på arbetsgruppsservermarknaden, likt 
den gjort på marknaden för PC-klientoperativsystem, så föreföll idén rättfärdigad. 
Om Microsoft skulle få arbetsgruppsservermarknaden att slå över (”tip-over”) i 
framtiden och konkurrensen helt skulle slås ut, skulle de på motsvarande sätt 
stärka sin ställning på operativsystemsmarknaden; genom hävstångseffekten 
överföra makt till en närliggande marknad. På det sättet skulle marknaderna stärka 
varandra och skapa omöjliga inträdeskrav för konkurrenter, vilket i förlängningen 
skulle leda till ett fullkomligt monopol. 

Som nämnt ovan förhåller jag mig dock skeptisk till prejudikatets eventuella 
effekt. Att verka för 100 % interoperabilitet är som Kommissionen framhåller 
absolut vitalt för en konkurrents möjlighet att stå sig mot Microsoft, men det 
faktum att Microsoft måste lämna ut så detaljerade beskrivningar av deras 
programkod att de praktiskt taget kan ladda upp protokollet som, så kallad, 
”freeware”, anser jag bringa oförutsägbara konsekvenser. Konsekvenser i den 
mening att prejudikatet kan bana väg för rädsla och förvirring för 
företagsledningar som rör sig inom ramen för artikel 82. Kommissionens och 
Förstainstansrättens resonemang förefaller något arbiträrt och är svårt att 
analogisera, men trots det är jag övertygad om att de kommit fram till rätt beslut; 
det är Sambas historia ett gott exempel på. 

33 

 



Referenser 

 

Offentligt tryck 
 
 
Commission Decision 89/205/EEC in Case IV/31.851 - Magill TV Guide/ITP, 
BBC and RTEOJ L 78, 21.3.1989 
 
Commission Decision 92/163/EEC in Case IV/31043 - Tetra Pak II, OJ L 72, 
18.3.1992, p. 1 
 
Commission Decision COMP/C-3/37.792 Microsoft 
 
Commission Decision COMP D3/38.044 IMS Health 

Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen C321E av 29 december 
2006 

Rådets Direktiv 91/250/EEC (Datorprogramsdirektivet) 

 

Litteratur 

 
Comer, Douglas E, 2006. Internetworking with TCP/IP – Principles, Protocols 
and Architecture. Femte upplagan. 
 
European Commission, 2005. DG Competition discussion paper on the 
application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses. Brussels. 
 
Korah,Valentine, 2006. Intellectual Property Rights and the EC Competition 
Rules. London. 
 
Korah, Valentine, 2007. An Introductory Guide to EC Competition Law and 
Practice. Upplaga 9. London. 
 
Motta, Massimo, 2007. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge 
University Press. 
 

34 

 



35 

 

Rousseva, Ekaterina, 2006. The Concept of ‘Objective Justification’ of an Abuse 
of a Dominant Position: Can it help to Modernise the Analysis under Article 82 
EC? Competition Law Review. Vol 2 Issue 2. 
 
 

Rättspraxis 
 

C-418/01 IMS Health [2004] ECR I-5039 
 
C-241/91 P & C-242/91 P Magill [1995] ECR I-743 
 
C-333/94 P Tetra Pak [1996] ECR I-5951 
 
6/73 & 7/73 Commercial Solvents [1974] ECR 223  
 
27/76 United Brands [1978] ECR 207 
 
311/84 Telemarketing [1985] ECR 3261 
 
T-201/04 Microsoft 

 

Internet 
 
Microsoft 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/directory/activedirec
tory/default.mspx (2007-11-30) 

http://www.microsoft.com/interop/adinterop.mspx (2007-12-11) 

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/protocols/wspp/wspp.
mspx (2007-12-15) 

http://www.microsoft.com/presspass/legal/european/EU_Competition_Overview.
mspx (2007-12-15) 

Samba 
http://samba.org/ftp/tridge/misc/french_cafe.txt (2007-11-27) 
 
http://www.techliberation.com/archives/039730.php (2007-11-27) 


	2.2 Leveransvägran och tvångslicensiering
	2.3 Oumbärliga resurser
	2.4 Objektivt rättfärdigande enligt artikel 82
	2.5 Interoperabilitet och hävstångseffekten
	2.5.1 Speciellt om teknisk interoperabilitet
	2.5.1.1 Interoperabilitet i nätverk: allmänt
	2.5.1.2 Interoperabilitet i nätverk: arbetsgrupper och domäner


	3.1 Interoperabilitet kontra kloning
	3.2 Kommissionens åsidosättande av Microsofts immateriella skydd
	3.3 Objektivt rättfärdigande
	3.4 Beslutseffekten
	Offentligt tryck
	Rättspraxis
	Internet

