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Sammanfattning 
Tekniska standarder definierar tekniska krav för produkter i syfte att 
åstadkomma kompatibilitet och interoperabilitet. Standarder fastställs i stor 
utsträckning genom avtal i standardiseringsorganisationer. 
Standardiseringsavtal är avtal mellan konkurrerande företag och innebär en 
underförstådd överenskommelse att avstå tillverkning av icke-
standardkonforma produkter. Standardiseringsavtal är därför inte 
oproblematiska ur konkurrensrättslig synpunkt. Standardisering medför 
dock stora ekonomiska fördelar och är i många fall en nödvändig 
förutsättning för teknisk utveckling. Europeiska kommissionen ser i regel 
positivt på standardiseringsavtal som utformas genom öppna och 
transparenta förfaranden och på objektiva, icke-diskriminerande grunder.  
 
När en standard antagits och börjat tillämpas blir, på grund av nätverks- och 
inlåsningseffekter, alternativ teknologi påtagligt mindre attraktiv. När en 
standard omfattas av immaterialrätter, ökar därför marknadsvärdet och 
marknadskraften för patent som är essentiella för standarden. Det har anförts 
att rättighetsinnehavare har motiv att orättmätigt försöka tillskansa sig det 
mervärde som själva standardiseringen tillfört. Det har förekommit att 
rättighetsinnehavare undanhållit innehav av patent från standardiserings-
processer de deltagit i, för att efter att standarden antagits kräva högre 
royalties än vad som annars hade varit möjligt. Sådant beteende har 
benämnts ”patentbakhåll”. För att förhindra att rättighetsinnehavare 
obstruerar, försenar eller fördyrar standarder har föreslagits att licensvillkor 
diskuteras och avtalas inom standardiseringsorganisationer innan standarder 
antas. Sådan ex ante licensiering väcker konkurrensrättsliga frågor om, 
bland annat, utestängning, missbruk av köpkraft, olaglig samverkan och 
informationsutbyte.  
 
Rättsläget beträffande ex ante licensiering är tämligen oklart. Europeiska 
kommissionen har intagit en försiktigt positiv inställning till ex ante 
licensiering förutsatt att sådan licensiering underkastas lämpliga 
säkerhetsmekanismer och inte onödigt begränsar konkurrensen. 
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Summary 
The purpose of technical standards is to define technical requirements for 
products in order to achieve compatibility and interoperability. To a large 
extent standards are established through agreement in standard-setting 
organisations. Standardisation agreements are agreements between 
competing firms and imply an agreement to refrain from manufacturing 
products non-compliant with the standard. Standardisation agreements may 
therefore raise competition law concerns. Standardisation, however, can 
have great economic benefits and is often necessary for technological 
development. The European Commission, in general, has a positive view on 
standardisation agreements that are established through open and transparent 
procedures and that are set on an objective and non-discriminatory basis.   
 
Once a standard has been established, network-, and lock-in effects will 
make alternative technologies far less attractive. If a standard is covered by 
intellectual property rights, patents essential to the standard will increase in 
value and market power. It has been argued that intellectual property right 
holders have motive, to try, to unfairly appropriate the value created by 
standardisation itself. Right holders have deliberately withheld information 
about patents from standard setting projects in which they have participated, 
in order to, once the market was locked in, demand higher royalties than 
would have been otherwise possible. Such behaviour has been described as 
a “patent-ambush”. It has been suggested that licensing terms should be 
discussed and set before the adoption of a standard in order to prevent right 
holders from obstructing, delaying or making standards unnecessarily 
costly. Such ex ante licensing raises competition law concerns. In particular 
questions of foreclosure, abuse of buyer power, illegal information 
exchange and collusion are relevant.  
  
The current European legal position regarding ex ante licensing is quite 
unclear. The European Commission has indicated that it may take a positive 
view on ex ante licensing if subject to appropriate safeguards and if not 
unduly restricting competition.   
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Förkortningar 
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1 Inledning  
En teknisk standard kan sägas definiera de egenskaper en produkt bör 
uppfylla i syfte att möjliggöra interoperabilitet med andra 
standardkompatibla produkter eller system.1 Standarder kan uppkomma av 
sig själva genom marknadens försorg, så kallade de facto standarder eller 
genom offentlig reglering, så kallade legala, eller de jure standarder. 
Standarder kan också skapas genom standardiseringsavtal inom ramen för 
privata standardiseringsorganisationer, sammansatta av berörda parter. I 
synnerhet inom teknikintensiva fält där innovationstakten är hög är det av 
stor betydelse att nya standarder snabbt kan utformas och börja tillämpas. 
Detta låter sig endast göras genom privata standardiseringsavtal mellan 
marknadens parter.    
 
Standardisering har många ekonomiska fördelar. Interoperabilitet och 
kompatibilitet kan minska inträdesbarriärerna på en given marknad, 
produktionen kan rationaliseras, enhetliga plattformar för nya produkter kan 
skapas, forskning och utveckling kan effektiviseras, stordriftsfördelar och 
nätverkseffekter kan uppnås. Dessutom kan gemensamma europeiska 
standarder bidra till ökad marknadsintegration, en av målsättningarna för 
den europeiska unionen. Kommissionen förhåller sig  därför i regel positiv 
till standardiseringsavtal.2  
 
Samtidigt kan standardiseringsavtal, liksom andra horisontella 
samarbetsavtal, vara problematiska ur konkurrenssynpunkt. Konkurrenter 
samarbetar för att utveckla en gemensam standard men förväntas sedan 
konkurrera beträffande tillverkning och försäljning. Utöver risken för 
olaglig samverkan och andra konkurrensrättsliga frågor som normalt 
aktualiseras av horisontella avtal, kan tekniska standarder som sådana 
medföra särskilda konkurrensrättsliga problem. Standarder kan ge upphov 
till inträdesbarriärer och utestängningseffekter på produkt- och 
innovationsmarknader. Konkurrensrätten uppställer därför en rad krav på 
standardiseringsorganisationer och standardiseringsavtal för att försäkra att 
de positiva effekterna överväger. Exempelvis ställs krav på öppenhet, 
transparens och objektivitet.3  
 
Inom de teknologiintensiva fält där standardiseringsorganisationer är 
särkskilt viktiga har immateriella rättigheter stor betydelse och det är vanligt 
att standarder innefattar patenterad teknologi. Förhållandet mellan 
patentsystemets legala rätt till exklusion och standardiserings kontrasterande 
målsättningar, öppenhet och allmän spridning, är inte alltid friktionsfritt.  
 

                                                 
1 Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81 EG-fördraget på horisontella 
samarbetsavtal, EGT C3, 6.1.2001, s. 2. (fortsättningsvis horisontella riktlinjerna) p.159.  
2 Ibid. p.169 
3 Ibid. p.163 
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Enligt de regler som normalt tillämpas av standardiseringsorganisationer 
beträffande patent, skall rättighetsinnehavare tillkännage eventuellt innehav 
av patent som kan komma att omfattas av standarden ifråga innan 
standarden antagits. I samband med tillkännagivandet förbinder sig 
rättighetsinnehavaren normalt att licensiera på lika, rimliga och icke-
diskriminerande villkor. Det har anförts att dessa regler är otillräckliga. 
Osäkerheten kring innebörden, av lika, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, gör att potentiella tillämpare av en standard inte i tid kan göra sig en 
tillräcklig uppfattning om implementeringskostnaderna för 
standardiseringen av en given teknik. Det är därför också omöjligt att 
jämföra de relativa kostnaderna mellan olika tekniska lösningar och 
fastställa den mest kostnadseffektiva standarden.4 När en standard antagits 
och börjat tillämpas skapas inlåsnings- och nätverkseffekter som, om 
standarden omfattas av patent, kan ge innehavare av immaterialrätter en 
marknadskraft som påtagligt överstiger den som förelåg före 
standardiseringen och som eventuellt vida överstiger värdet av den 
patenterade innovationen. Rättighetsinnehavare kan komma lockas att 
utnyttja dessa omständigheter för att begära royalties som märkbart 
överstiger värdet av tekniken i fråga och därmed, otillbörligt, lägga beslag 
på värdet som skapats av standardiseringen som sådan. Sådant förfarande 
har beskrivits som ”patentbakhåll”.5 För det fall att en standard omfattas av 
patent tillhörande flera olika rättighetsinnehavare, vilket är vanligt, kan de 
sammantagna royaltykraven bli orimligt betungande för tillämpare av 
standarden, även om royaltykraven var för sig är högst rimliga. Det har 
hävdats att ingen av rättighetsinnehavarna har incitament att acceptera 
kostnaden för att den sammanlagda royaltynivån skall vara rimlig. Detta 
fenomen har benämnts ”patentsnår” eller ”royaltystackning”.6   
 
För att förhindra dessa påstådda problem har föreslagits att 
licensieringsvillkor i större utsträckning skall fastslås innan en standard 
antas. Sådan ex ante licensiering har traditionellt undvikits i 
standardiseringssammanhang, bland annat, på grund av oro för 
konkurrensrättsligt ansvar.7    

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget beträffande ex ante 
licensiering ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.  

1.2 Avgränsning 
Arbetet är begränsat till den europeiska konkurrensrätten. Frågeställningarna 
är dock i stor utsträckning av principiell natur och således kan även 

                                                 
4 Ohana, Hansen & Shah, 2003, s. 648 
5 ”Patent ambush.” Se Kommissionens pressmeddelande MEMO/07/330 av den 23 augusti 
2007 
6 patent-thickets och royalty-stacking. 
7 Ohana, Hansen & Shah, 2003, s. 649 
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främmande rättsordningars perspektiv hjälpa belysa frågorna. Analysen 
syftar till att utreda rättsläget beträffande frivilliga, privata 
standardiseringsavtal och organisationer. Det kommer att förutsättas att 
handeln mellan medlemsstater påverkas och att europeisk konkurrensrätt 
därför är tillämplig.  Jag kommer även utgå ifrån att de minimis 
bestämmelser eller andra undantag inte är tillämpliga på de avhandlade 
förfarandena. 

1.3 Metod 
Jag avser tillämpa framförallt klassisk juridisk metod. I den utsträckning jag 
tror att det kan hjälpa belysa det europeiska rättsläget kommer komparativ 
juridisk metod tillämpas.  

1.4 Material 
Europeisk praxis eller lagstiftning som direkt berör frågan om ex ante 
licensiering inom ramen för standardisering är obefintlig. Reglering och 
rättspraxis beträffande standardisering är överhuvudtaget knapphändig. 
Vissa slutsatser låter sig eventuellt göras genom analogi från beslut och 
praxis beträffande tekniklicensiering och konkurrensrätt i andra 
sammanhang. Standardisering av patenterad teknik väcker dock väldigt 
specifika frågeställningar, så även möjligheten att göra analogislut är ofta 
högst begränsad. Övriga rättskällor, såsom riktlinjer, beslut och 
rekommendationer utfärdade av europeiska kommissionen utgör därför en 
stor del av underlaget. 
  
En övervägande del av doktrinen i frågan om ex ante licensiering är ur det 
amerikanska perspektivet. Då frågan till stor del är av principiell natur är 
detta inte nödvändigtvis av avgörande betydelse. Frågan om ex ante 
licensiering och dess förenlighet med europeisk konkurrensrätt är knappt 
berörd i doktrinen. 

1.5 Språk  
Svenskspråkig litteratur på området är närmast obefintlig och vedertagna 
översättningar av engelska uttryck står i sammanhanget inte alltid att finna. I 
de fall jag använder översättningar som inte är allmänt vedertagna, eller som 
jag misstänker kan ge upphov till missförstånd, anger jag i fotnot det 
engelska uttrycket. 

1.6 Översikt 
Kapitel 2 berör huvuddragen i förhållandet mellan standardiseringsavtal och 
konkurrensrätt och belyser några av de konkurrensrättsliga frågeställningar 
som generellt aktualiseras i sammanhanget. Mycket kortfattad berörs även 
de facto standarder. 
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I kapitel 3 smalnas diskussionen av för att behandla frågan om 
immaterialrätter och standardiseringsavtal, samt de därmed förknippade 
konkurrensrättsliga frågorna. De påstådda problem som föranlett 
diskussionen om ex ante licensiering presenteras.  
 
Kapitel 4 behandlar specifikt frågan om ex ante licensiering. Kapitlet inleds 
med en allmän diskussion om de konkurrensrättsliga frågeställningar som är 
aktuella inom ramen för diskussionen om ex ante licensiering. Därefter 
analyseras vissa specifika ex ante lösningar som föreslagits eller tillämpas i 
standardiseringssammanhang. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 
analys av rättsläget beträffande ex ante licensiering. 
 
I kapitel 5 återfinns några avslutande tankar och kommentarer.   
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2 Standardiseringsavtal och 
konkurrensrätt 

Någon entydig och allmänt vedertagen definition av begreppet standard 
existerar inte. Ordet kan brukas i en rad sammanhang med varierande 
betydelse. I sitt meddelande från 1992 om immateriella rättigheter och 
standardisering ger kommissionen en förhållandevis bred definition av 
uttrycket standard.8

 
”En standard är en teknisk specifikation avseende en produkt eller process 
som är erkänd av ett stort antal tillverkare och användare”.9

 
Standarder kan uppstå på flera olika sätt. Legala eller de jure standarder är 
standarder fastställda genom offentlig försorg eller med offentligt mandat. 
De fastställs ofta av formella standardiseringsorganisationer, såsom 
nationella eller regionala standardiseringsinstitut och är ofta obligatoriska. 
Traditionellt utformas de jure standarder så att de inte omfattas av 
immaterialrätter.10  De facto standarder uppstår när en produkt eller teknisk 
specifikation accepteras och anammas av en omfattande del av användarna 
på den relevanta marknaden. Detta arbete fokuserar på frivilliga standarder 
uppkomna genom standardiseringsavtal. Sådana avtal ingås ofta inom ramen 
för standardiseringsorganisationer.11  
 
Kommissionens riktlinjer för horisontella samarbetsavtal definierar 
standardiseringsavtal som sådana avtal, vars syfte är att definiera tekniska 
krav eller kvalitetskrav, som befintliga eller framtida produkter, 
tillverkningsprocesser eller metoder skall uppfylla. Standardiseringsavtal 
kan omfatta olika områden, såsom standardisering av olika grader eller 
storlekar av en viss produkt eller tekniska specifikationer på marknader där 
det är nödvändigt med kompatibilitet och interoperabilitet med andra 
produkter eller system.12  
 
Standardiseringsavtal ingås mellan företag som sinsemellan har vertikala 
och horisontella förbindelser. Standardisering förekommer i allmänhet 
endast när det finns olika tekniska lösningar och syftet är att begränsa 
utbudet. Trots detta är kommissionen generellt sett välvilligt inställd till 

                                                 
8 Kommissionens meddelande COM(92)445 slutlig version av den 27 oktober 1992 om 
immateriella rättigheter och standardisering. 
9 COM(92)445 p. 2.1.1 Egen översättning. ”A standard is a technical specification relating 
to a product or an operation which is recognized by a large number of manufacturers and 
users”. 
10 Alberts, 2007, s. 5  
11 Skillnaden mellan olika typer av standarder kan vara diffus och praxis rörande en typ av 
standard kan vara relevant även för andra sorters standarder. För en omfattande uppräkning 
av eventuellt relevant EG-rättsligt material beträffande andra standardtyper än sådana 
uppkomna genom standardiseringsavtal se Dolmans, 2002, fotnoter 2-5.   
12 Horisontella riktlinjerna p.159 
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sådana avtal. Kommissionen anser att såtillvida standardiseringsavtal inte 
innebär någon skyldighet att tillämpa standarden och tillträde till 
standardiseringsarbetet är obegränsat och öppet, begränsas normalt sett inte 
konkurrensen.13 Standardiseringsavtal som omfattas av artikel 81(1) EG, är 
exempelvis sådana som hindrar parterna från att utveckla alternativa 
standarder, saluföra varor oförenliga med standarden eller som ger parterna 
gemensam kontroll över produktion eller innovation. Bedömningen av 
standardiseringsavtal skall beakta dess effekt på de berörda marknaderna, 
standardens art, omfattningen av restriktioner som går utöver det främsta 
syftet med standardisering samt i synnerhet eventuella inträdesbarriärer som 
avtalet kan ge upphov till.14 Annat än vid uppenbart missbruk av 
standardiseringsprocessen torde en bedömning från fall till fall alltså vara 
påkallad.15 Även för det fall att ett standardiseringsavtal begränsar 
konkurrensen kan det vara undantaget enligt artikel 81(3) EG.16

 
Standardiseringsavtal kan komma att påverka konkurrensen på 
produktmarknaden standarden berör samt därmed förknippade 
innovationsmarknader, tjänstemarknaden för standardisering och i de fall 
tillämpligt, marknaden för provning och certifiering.17  

2.1  Olovlig samverkan 
Standardiseringsavtal ingås mellan företag som har både vertikala och 
horisontella affärsförhållanden. Avtalet är dessutom i sig en underförstådd 
överenskommelse om att avstå tillverkning, distribution eller inhandling av 
icke-standardkonforma produkter. Det kan antas att medlemmar i 
standardiseringsorganisationer ofta har ekonomiska incitament att agera 
konkurrensbegränsande. Det föreligger en fara, som vid alla horisontella 
avtal, att parterna fastställer priser och produktion, delar upp marknader 
eller ägnar sig åt andra typer av olovlig samverkan.18 Standardiseringsavtal 
vars egentliga syfte är att utestänga konkurrerande företag från en given 
marknad omfattas normalt av artikel 81(1) EG.19 Standardisering förutsätter 
även utbyte av åtminstone viss information beträffande kundbehov och 
teknik. Informationsutbyte mellan konkurrenter kan vara problematiskt ur 
konkurrensrättslig synpunkt20. Standardiseringsorganisationer bör ha regler 
som minimerar risken att organisationen blir en plattform för olovlig 
samverkan.21

                                                 
13 Horisontella riktlinjerna p.163 
14 Ibid. p.166-168 
15 Sigismondi, 2006. s. 60, hänvisar till horisontella riktlinjerna p. 166 
16 Horisontella riktlinjerna p.169 
17 Ibid. p.161 - hänvisar till p.43 
18 Jfr horisontella riktlinjerna p.2 
19 Ibid. p.165 
20 Jones, Sufrin, 2004, s. 812 
21 Dolmans, 2002, s. 173f.  
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2.2 Teknikval 
Utformningen av standarder bör ske på icke-diskriminerande grunder. Det är 
kommissionens uppfattning att det måste kunna motiveras varför en viss 
teknik har valts framför en annan.22 Kommissionen torde dock i allmänhet 
sakna den tekniska kompetens som krävs för att bedöma frågan och 
eventuella utvärderingar av teknikval skulle sannolikt begränsas till att avse 
den bakomliggande proceduren.23     
 
Vid standardisering genom avtal föreligger en fara att förhållandevis sämre 
teknik standardiseras och på grund av nätverkseffekter utkonkurrerar bättre 
teknik. Standardiseringsavtal innebär också att konkurrensen olika tekniker 
emellan begränsas.24 Förhoppningsvis uppvägs denna konkurrens-
begränsning av lägre inträdesbarriärer och ökad konkurrens inom den 
standardiserade produktmarknaden. Kommissionen är mån om att 
konkurrensen mellan olika tekniker ej onödigt begränsas. Företrädesvis bör 
standarder vara teknikneutrala och begränsas till att avse funktion snarare än 
utformning.25 För det fall flera tekniska lösningar uppfyller en viss standard 
bör konkurrens dem emellan inte begränsas onödigt.26 I beslutet Philips 
VCR27 underkände kommissionen ett standardiseringsavtal som innehöll 
klausuler varigenom tillverkning av produkter som inte uppfyllde den nya 
standarden begränsades samt påbjöd en viss produktionsvolym av produkter 
förenliga med standarden. Dessa bestämmelser var inte nödvändiga för att 
uppnå de eftersträvade fördelarna. Kommissionen påpekade att tillämpning 
av avtalet kunde leda till att andra, kanske bättre, system utestängdes från 
marknaden.28 Huruvida en standard begränsar innovation måste bedömas 
från fall till fall. Det kan också komma att krävas av parterna att de bevisar 
att standarden är effektivitetsfrämjande för konsumenterna.29

2.3 Tillträde till standardiseringsarbetet 
Kommissionen betonar i standardiseringssammanhang noga betydelsen av 
öppenhet. Såväl beträffande möjligheten att tillämpa standarder, som 
beträffande standardiseringsprocessen och tillträde därtill. Kommissionens 
välvilliga inställning till standardiseringsavtal förutsätter ett brett deltagande 
i standardiseringsarbetet. Detta för att de ekonomiska fördelar som 
standardisering kan medföra bäst kan uppnås om en stor del av branschen 
deltar i arbetet med standardisering. Utan ett brett deltagande uppnås inte de 
                                                 
22 Horisontella riktlinjerna p.171 
23 Brenning, 2002, s. 1f. 
24 När produktdiversiteten drivs ner under sin optimala nivå benämns det av ekonomer om 
överstandardisering.  Sigismondi, 2006, s. 59 
25 Horisontella riktlinjerna p.171, 173 
26 Kommissionens pressmeddelande IP/02/1651 av den 12 november 2002 
27 Kommissionens beslut 78/156/EEG av den 20 december 1977 om ett förfarande enligt 
artikel 85 EEG-fördraget (IV / 29.151 – Video casette recorders),  EGT L 47, 18.02.1978 s. 
42-47. 
28 Ibid. p. 29-31 
29 Horisontella riktlinjerna p. 170 
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nödvändiga nätverkseffekter som en standards framgång är beroende av och 
riskerna för spill-over-effekter uppvägs inte. Dessutom är ett brett 
deltagande i arbetet av betydelse för möjligheten att standardisera de bästa 
tekniska lösningarna.30  
 
Möjligheten för företag att delta i standardiseringsarbete kan i många fall 
vara av avgörande betydelse ur konkurrenssynpunkt. Insyn i arbetet 
möjliggör en snabb anpassning och omställning av produktion till den nya 
standarden. Deltagande i standardiseringsarbetet är också en förutsättning 
för att kunna påverka valet av teknik för den nya standarden.  Teknikvalet är 
av avgörande betydelse då det kan utmynna i betydande konkurrensfördelar 
för de företag som utvecklat tekniken eller som av andra skäl är väl 
positionerade för att producera produkter som inkorporerar tekniken. 
Företag som satsat på annan teknik kan bli tvungna till kostsamma 
omläggningar av produktionen. För det fall immateriella rättigheter är av 
betydelse för standarden har rättighetsinnehavare starka skäl att vilja delta i 
och påverka standardiseringsarbetet. På grund av alla de konkurrensfördelar 
deltagande i standardiseringsarbete kan medföra är kommissionen mån om 
att företag ges lika möjligheter att delta.31 Möjligheten att inträda som 
medlem i standardiseringsorganisationer bör inte begränsas genom 
diskriminerande eller obefogat betungande villkor. Ju mer betydelsefull en 
standardiseringsorganisation är desto hårdare torde eventuella 
medlemsvillkor granskas. Ledande standardiseringsorganisationer får inte 
utnyttja sin position för att framtvinga orimliga och onödiga eftergifter i 
utbyte mot medlemskap. Villkoren får inte heller utformas så att de i sig 
begränsar konkurrensen. Eventuella begränsningar som uppställs på tillträde 
till standardiseringsorganisationer bör vara objektiva, relevanta och 
nödvändiga för att uppnå de ekonomiska fördelar standardiseringsarbetet 
syftar till.32 I fallet X/open group33 godkände kommissionen begränsningar 
av tillträdet till organisationen med motiveringen att ett obegränsat tillträde 
hade inneburit praktiska och logistiska hinder som hade omöjliggjort 
standardiseringen och förverkligandet av de därmed förknippade fördelarna. 
Av betydelse tycks även ha varit omständigheten att deltagarna avsåg sprida 
standarden så ”vitt och snabbt som möjligt”. Avtalet innehöll heller ingen 
skyldighet att tillämpa standarden eller att avstå från att tillämpa andra 
standarder. 

2.4 Tillgång till standarder och därmed 
förknippade immaterialrätter 

Även för det fall att ett standardiseringsavtal omfattas av artikel 81(1) EG 
kan det vara undantaget enligt artikel 81(3) EG, detta förutsätter, bland 
annat, att nödvändig information för tillämpning av standarden är tillgänglig 

                                                 
30 Ibid. p. 168-169 
31 Ibid. p.168-169, 172 
32 Dolmans, 2002, s. 172ff. 
33 Kommissionens beslut 87/69/EEG av den 15 december 1986 om ett förfarande enligt 
artikel 85 EEG-fördraget (IV/31.458 – X/open Group), EGT L 35, 06.02.1987 s. 36. 

 11



för alla som önskar inträda på marknaden. 34 Detta torde normalt även 
omfatta möjlighet att licensiera nödvändiga intellektuella rättigheter. 
Licenser bör vara tillgängliga på lika, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor.35

 
I fallet IGR Stereo Television36 hade en sammanslutning av tyska tv-
tillverkare samlat patent, nödvändiga för att tillverka tv-apparater med 
stereomottagning kompatibel med de tyska tv-sändningarna, i det 
gemensamt ägda företaget IGR. Patenten licensierades sedan till 
medlemmarna. Det finska företaget Salora, verksamt på marknaden, erbjöds 
dock endast licens efter ett visst datum och endast för ett begränsat antal tv-
apparater. Efter påtryckningar från europeiska kommissionen erbjöds Salora 
omedelbart licens utan begränsningar beträffande kvantitet. Tre år senare 
ingrep återigen kommissionen för att få ner licensavgifterna, som enligt 
kommissionens tycke var för höga.37     
 
Även för det fall att ett standardiseringsavtal inte innehåller 
konkurrensbegränsande bestämmelser, och därmed inte omfattas av artikel 
81(1) EG,38 kan en skyldighet att licensiera tredje part ändå föreligga i det 
fall standarden är så pass framgångsrik att den blir de facto branschstandard.  
Under sådana omständigheter skall licenser tillhandahållas på lika, rimliga 
och icke-diskriminerande villkor.39  
 
Ofta är innehavare av, för en standard, nödvändiga patent i dominerande 
ställning på teknikmarknaden. När så är fallet, kan under särskilda 
omständigheter en skyldighet att licensiera under artikel 82 EG föreligga, 
om vägran att licensiera utgör missbruk av dominerande ställning.40  
 
I den nyligen avkunnade domen i Microsoft-fallet41 fastslogs att Microsofts 
vägran att tillhandahålla viss information till sina konkurrenter beträffande 
sitt operativsystem för klientdatorer42 Microsoft Windows utgjorde missbruk 
av dominerande ställning.43 Informationen var nödvändig för att kunna 

                                                 
34 Horisontella riktlinjerna p. 169 
35 Dolmans, 2002, s. 179. se även COM(92)445 p. 4.7.1. jfr horisontella riktlinjerna p.174. 
36 Kommissionens elfte rapport om konkurrenspolitiken, 1981, s. 63. Inget formellt beslut. 
37 Kommissionens fjortonde rapport om konkurrenspolitiken, 1983, s. 76. Inget formellt 
beslut. 
38 D v s att standarden grundar sig på öppna och icke-diskriminerande procedurer, tvingar 
inte parterna att tillämpa standarden eller att avstå att tillämpa andra standarder samt i 
övrigt inte innehåller konkurrensbegränsande villkor.  
39 Horisontella riktlinjerna p.174, 175 
40 För en översyn av tillämpningen av artikel 82 EG, doktrinen om nödvändiga faciliteter 
och obligatoriska licenser i standardsammanhang se exempelvis Dolmans, 2002, s. 188ff. 
eller Alberts, 2007, kap. 4.2.2. Se även  nedan om nyligen avgjorda Microsoft-fallet. 
41 Microsoft mot Kommissionen Mål T-201/04. Ännu ej infört i rättsfallssamlingen.  
42 Operativsystem är ett ”systemprogram” som kontrollerar en dators grundfunktioner och 
möjliggör för användaren att använda datorn och köra tillämpningsprogram på den.  Med 
klientdator avses datorer vilka är designade för att användas av en person åt gången men 
som kan sammankopplas till nätverk. Mål T-201/04 p. 25 
43 Mål T-201/04 p.813 Förstainstansrätten underkände Microsofts överklagan av 
kommissionens beslut 2007/53/EG av den 24 maj 2004 om ett förfarande enligt artikel 82 i 
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utveckla operativsystem för arbetsgruppsservrar44 interoperabla med 
Microsoft Windows operativsystem för klientdatorer. Domen poängterar 
särskilt att Windows är att betraktas som de facto standard vad beträffar 
operativsystem för klientdatorer och att denna omständighet är ett 
”extraordinärt särdrag” hos Microsofts dominerande ställning.45 Vägran att 
utlämna information ”avskräckte konkurrenterna från att utveckla 
operativsystem för arbetsgruppsservrar med innovativa egenskaper och att 
introducera dem på marknaden, vilket är till nackdel bland annat för 
konsumenterna”.46  
 
I samma dom uttalade även förstainstansrätten angående Microsofts 
sammankoppling av mediaspelaren Windows Media Player och 
operativsystemet att ”även om en standardisering allmänt sett faktiskt kan 
ha vissa fördelar kan det emellertid inte vara tillåtet att ett företag i 
dominerande ställning ensidigt påtvingar en standardisering med hjälp av 
kopplingsförbehåll”.47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet mot Microsoft Corporation (Ärende COMP/C-
3/37.792 – Microsoft), EGT L32 06.02.2007 s. 23 
44 Operativsystem för arbetsgruppservrar utformas och säljs för att tillhandahålla tjänster för 
”grundläggande infrastruktur” till ett litet eller medelstort nätverk av klientdatorer och 
möjliggör exempelvis fildelning och delning av skrivare mellan klientdatorer.  
Mål T-201 p. 25-26 
45 Mål T-201/04 p. 387 
46 Ibid. p.653 
47 Ibid. p. 1130, 1152 
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3 Standardisering och 
immaterialrätter 

Standardisering och immaterialrätt har det gemensamma målet att främja 
handel och teknisk utveckling. Trots detta gemensamma övergripande syfte 
föreligger klara konceptuella skillnader mellan standardisering och 
immaterialrätt. Immaterialrätten ger rättighetsinnehavaren ett monopol och 
en laglig rätt att utestänga konkurrenter medan standardisering i allmänhet 
syftar till just motsatsen.48 En standards framgång är beroende av allmän 
spridning och tillämpning. Det är därför föga förvånande att inkorporering 
av patenterad teknik i standarder har gett upphov till mycket diskussion.49  
 
Många standardiseringsorganisationer undviker medvetet att utforma 
standarder som kan komma att omfattas av immaterialrätter för att undvika 
konflikter om licensiering eller obstruktion från rättighetsinnehavares håll. I 
vissa fall kan patenterad teknologi dock vara att föredra, i synnerhet om 
teknologin är beprövad, stabil och redan etablerad. På många områden, 
särskilt inom vissa högteknologiska branscher, är det överhuvudtaget inte 
möjligt att undvika patenterad teknologi. Oavsett skälet till att inkludera 
patenterad teknologi i en standard måste, anser kommissionen, frågan om 
licensiering kunna lösas på ett tillfredställande sett.50  
 
Kommissionen har i sitt meddelande från 1992 om immateriella rättigheter 
och standardisering51 presenterat en rad principer som den anser bör vara 
vägledande vid utformningen av standardiseringsorganisationers stadgar. 

3.1 Standardisering och patent – olika 
intressen 

Standardiseringsorganisationer är sammansatta av olika aktörer med skilda 
intressen och strategier vad beträffar patent. Dynamiken dessa olika 
intressen emellan påverkar utformningen av standardiserings-
organisationerna och deras arbete. Intressena kan ofta vara överlappande 
och aktörer kan vid olika tidpunkter och i olika sammanhang gestalta många 
och skilda, eller motstridiga intressen. 

3.1.1 Tillämpare 
Dessa aktörer har som affärsverksamhet att tillverka den standardiserade 
tekniken. Preferenser beträffande val av teknik för standardisering kommer i 

                                                 
48 jfr COM(92)445 p. 1.1.1 
49 Enligt Lemley, 2007 s. 154f. ökar sannolikheten att ett patent blir föremål för rättssak 
trettonfaldigt, om det berör en standard. Lemley syftar på amerikanska förhållanden. 
50 Eklund, 2001, s. 55-57 samt COM(92)445 p. 4.2.8 och 4.3.1 - 4.3.2  
51 COM(92)445 
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huvudsak vara avhängigt företagets positionering för tillverkning av 
tekniken i fråga samt eventuella avtal eller förhållanden med 
rättighetsinnehavare. De saknar, eller har obetydliga patentportföljer och är 
därför i allmänhet intresserade av att licensavgifter hålls nere, samtidigt 
behöver inte detta vara av avgörande betydelse så länge som 
licenskostnaderna för företaget inte är påtagligt högre än för konkurrenterna. 
Licenskostnaderna kan överföras på konsumenterna förutsatt att det inte 
försvagar företagets konkurrenskraft.52

3.1.2 Innovatörer 
Innovatörer är de som ägnar sig åt utveckling och forskning. Ofta vilar hela 
affärskonceptet på licensiering av teknik och de har därför ofta ett starkt 
intresse av just deras lösningar väljs för standardisering. Dessa aktörer torde 
generellt sett ha ett intresse av att royaltynivåerna inte pressas nedåt. 
Samtidigt kan dessa aktörer ha affärsmodeller som inte alls vilar på royalties 
utan exempelvis på tillhandahållande av support, utbildning och know-how. 
Rättighetsinnehavare kan dessutom ha ett intresse av att delta i 
standardiseringsarbetet för att hålla sig uppdaterade och för att knyta 
kommersiella kontakter.53    

3.1.3 Vertikalt integrerade företag 
Vertikalt integrerade aktörer är verksamma inom både innovation och 
tillverkning. Dessa aktörer har en stor strategisk flexibilitet vad beträffar 
patentlicensiering och standarder. Till skillnad från de andra typerna av 
aktörer har de ofta intresse av, och möjlighet att korslicensiera patent. 
Önskemål om licensavgifter och val av teknologi torde i allmänhet skilja sig 
stort mellan olika tidpunkter, projekt och organisationer de agerar inom. 
Avgörande faktorer kan vara egna patentinnehav, möjligheter att 
korslicensiera eller andra förmånliga licensmöjligheter samt positionering 
för framtida tillverkning.   

3.1.4 Köpare 
Köpare eller användare av standarder är de som konsumerar den 
standardiserade slutprodukten. De önskar dra nytta av de nätverkseffekter 
och effektivitetsvinster som standardiseringen kan skapa. De är intresserade 
av en så bra och billig produkt som möjligt. Hur mervärdet som 
standardiseringen eventuellt skapat fördelas mellan innovatörer och 
tillverkare spelar mindre roll.  

3.1.5 Institutioner och myndigheter 
Olika institutioner och myndigheter kan också ha starka intressen rörande 
standardisering. Myndigheters intresse för standardiseringsarbetet rör sig 

                                                 
52 Baumol & Swanson, 2005, i fotnot 48 
53 Eklund, 2001, s. 56  
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dock i allmänhet på en mer övergripande nivå och syftar normalt till att 
standardiseringsarbetet skall uppfylla vissa givna legala och politiska 
målsättningar.54  

3.2 Essentiella patent 
Med essentiella patent avses sådana patent som omfattar teknik nödvändig 
för att implementera en standard. För att ett patent skall vara essentiellt skall 
det vara tekniskt omöjligt att kringgå patentet vid tillämpning av standarden 
i fråga. Det är inte alltid helt problemfritt att avgöra huruvida ett patent är 
essentiellt eller inte. Alternativa lösningar kan existera utan att vara kända, 
eller så kan alternativen vara ekonomiskt omöjliga att tillämpa, eller 
resultera i påtagligt sämre slutprodukter. Det är alltså i många fall en 
bedömningsfråga huruvida patent är essentiella och bedömningen kan 
dessutom komma att behöva revideras vartefter.55 I praktiken brukar denna 
bedömning göras av rättighetsinnehavaren.56     
 

3.3 Standarder, tekniklicensiering och 
konkurrensrätt 

3.3.1 Teknik- och produktmarkaden 
Kommissionens riktlinjer för tillämpning av artikel 81 EG på avtal om 
tekniköverföring identifierar teknik som en insatsvara, integrerad i antingen 
en produkt eller produktionsprocess. Tekniklicensiering kan därför påverka 
konkurrensen på både insatsvarumarknaderna och produktmarknaden. 
Insatsvarumarknader är i första hand teknikmarknaden.57 Licensieringsavtal 
kan även påverka innovationsmarknaden.58  
 
Produktmarknaden består av de produkter som med hänsyn till pris, avsett 
användningsområde och egenskaper av köparen betraktas som utbytbara 
mot de produkter som innehåller den licensierade teknologin.59

   
Teknikmarknaden består av den licensierade teknologin och dess substitut. 
Substitut är sådan teknik som med hänsyn till egenskaper, royalties och 
avsedd användning är utbytbar med den licensierade tekniken. Sådan teknik 
kan identifieras med hjälp av SSNIP-testet.60

                                                 
54 Ibid. s. 54 
55 Bekkers, Blind, Coenen, Iverson, Jacobs & Hossain, 2006, s. 83 
56 Eklund, 2001, s. 68 
57 Kommissionens tillkännagivande av den 27 april 2004 om riktlinjer för tillämpningen av 
artikel 81 EG-fördraget på avtal om tekniköverföring, C 101, 27.4.2004 s. 2 
(fortsättningsvis riktlinjerna för tekniköverföring). p.20  
58 Ibid. p.25  
59 Riktlinjerna för tekniköverföring p.21 samt horisontella riktlinjerna p.47-48 
60 Riktlinjerna för tekniköverföring p.22 
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3.3.2 Tillämpning av artiklarna 81 och 82 EG     
på tekniklicensieringsavtal i 
standardiseringssammanhang 

Licensieringsavtal skall i regel bedömas från fall till fall.61 Huruvida ett 
licensieringsavtal är konkurrensbegränsande skall bedömas med 
utgångspunkt i de omständigheter som hade förelegat i frånvaro av avtalet i 
fråga. Eventuell konkurrensbegränsning mellan olika sorters tekniker såväl 
som inom en teknik skall beaktas.62 Riktlinjerna identifierar två 
grundläggande frågor att ställa för att identifiera konkurrensbegränsande 
avtal. För det första skall undersökas huruvida licensavtalet begränsar den 
faktiska eller potentiella konkurrens som hade förekommit om avtalet inte 
funnits. För det andra skall undersökas huruvida avtalet begränsar faktisk 
eller potentiell konkurrens som hade förelegat förutan avtals-
begränsningarna i fråga.63  
 
I standardiseringssammanhang kan artikel 81 EG komma att tillämpas på 
standardiseringsorganisationens stadgar och organisationen som sådan. 
Artikel 81 EG kan även tillämpas på specifika standardiseringsavtal och 
standarder. För det fall enskilda medlemmar av en standardiserings-
organisation ingår konkurrensbegränsande avtal kan även detta omfattas av 
artikel 81 EG.  
 
Även om ett avtal begränsar konkurrensen kan det vara undantaget från 
tillämpning av artikel 81 EG om samtliga villkor i artikel 81(3) EG är 
uppfyllda. Av särskild betydelse för sådant undantag är avtalets art, 
parternas och konkurrenters marknadsställning, köparna av de licensierade 
produkternas marknadsställning, inträdeshinder och marknadens 
mognadsgrad.64   
 
Artikel 82 EG kan i sammanhanget, i synnerhet, tänkas äga tillämpning på 
enskilda rättighetsinnehavare eller på standardiseringsorganisationer och 
dess medlemmar, som det kan antas, ofta befinner sig i kollektivt 
dominerande ställning.65  

3.4 Standardiseringsorganisationer och  
patent 

Standardiseringsorganisationernas stadgar är ett resultat av, och syftar till, 
att balansera de olika intressen som parterna i standardiserings-
organisationerna har avseende patent och licensieringsstrategier. Empiriska 
studier av standardiseringsorganisationers stadgar har visat att nästan 

                                                 
61 Ibid. p.3 
62 Ibid. p.11 
63 Ibid. p.12 
64 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 130, 132 
65 COM(92)445 p. 5.1.5 
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samtliga reglerar frågan om immateriella rättigheter. De flesta 
organisationer uppställer krav på medlemmarna att tillkännage66 potentiellt 
relevanta patent de förfogar över eller känner till, om de kan tänkas bli 
essentiella för standarden under utveckling. För det fall rättighets-
innehavaren är beredd att låta tekniken i fråga ingå i standarden kräver 
närmast samtliga standardiseringsorganisationer en utfästelse att licensiera 
på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND-villkor).67 Det är 
sedan upp till eventuella tillämpare att ingå licensieringsavtal genom 
bilaterala förhandlingar med rättighetsinnehavaren. Även om tidpunkten, 
omfattningen och andra detaljer skiljer sig åt olika organisationer emellan, 
kan krav på tillkännagivande och licensiering på FRAND-villkor sägas 
utgöra de typiska villkor, beträffande immaterialrätter, som tillämpas av 
standardiseringsorganisationer. I mindre utsträckning förekommer det även 
att organisationer undviker att standardisera patenterad teknologi om inte 
rättighetsinnehavaren är villig att tillhandahålla royaltyfria licenser.68   

3.4.1 Tillkännagivande av patentinnehav 
Som ovan nämnts innehåller de flesta standardiseringsorganisationers 
stadgar bestämmelser med innebörden att medlemmarna är skyldiga att 
tillkännage patent som kan komma att bli essentiella vid tillämpning av 
standarder under utformning. Tidpunkten för tillkännagivande skiljer sig åt 
mellan olika organisationer. Vissa organisationer uppställer specifika 
tidsgränser med utgångspunkt i olika moment i standardiseringsprocessen, 
medan andra organisationers stadgar innehåller formuleringar av typen 
”från början” eller ”i tid” och liknande.69 Kravet på tillkännagivande 
omfattar i allmänhet endast patent och inte patentansökningar eller andra 
immaterialrätter70, även om det blir allt vanligare att standardiserings-
organisationers stadgar omfattar även sådana tillgångar.71  
 
Det uppställs normalt inga krav på medlemmar i standardiserings-
organisationer att genomföra sökningar72 i sina patentportföljer efter 
eventuellt relevanta patent. Sådana krav skulle vara orimligt betungande, i 
synnerhet för de stora företag vars deltagande ofta är av avgörande 
betydelse, och vars patentportföljer kan omfatta tiotusentals patent. 
Omfattningen av patentansökningar och patent i förhållande till en standard 
under utveckling torde vara svåröverblicklig. Stora företag kan dessutom 
tänkas delta i ett stort antal standardiseringsorganisationer, vardera med 
flera standardiseringsprojekt. Att uppställa krav på att aktivt söka efter 

                                                 
66 Disclose 
67 Lemley, 2002, s. 1904-1907 se även Chiao, Lerner & Tirole, 2005 
I Europa används normalt uttrycket FRAND. I USA används dock i allmänhet uttrycket 
RAND. Detta saknar praktisk betydelse och begreppen tolkas liktydigt.  
68 Se exempelvis ETSI IPR Policy 4.1 “Timely fashion” eller W3C Patent Policy 6.8 ”As 
soon as practically possible” däremot uppställer exempelvis VITA specifika tidsgränser. Se 
VITA Patent Policy 10.2.3. 
69 Updergrove, 2007 
70 Lemley, 2002, s. 1904 
71 Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, 2007 
72 Search 
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relevanta patent är därför ogenomförbart i de flesta organisationer. Tvärtom 
fastslår flertalet standardiseringsorganisationer uttryckligen att 
medlemmarna inte behöver genomföra patentsökningar.73 Inte heller kan 
standardiseringsorganisationerna rimligen genomföra sökningar efter patent. 
Kostnaderna skulle vara, om inte orimliga, åtminstone påtagliga. Dessutom 
kan uppfattningen om ett patents omfattning skilja sig påtagligt mellan 
ägare och övriga parter.74   
  
Det förekommer att rättighetsinnehavare väljer som strategi att tillkännage 
så många patent som möjligt, dels i syfte att undvika ansvar för uteblivet 
tillkännagivande och dels i syfte att försöka erhålla royaltys. Det kan 
dessutom tänkas förekomma att företag tillkännager sina eller andras patent, 
vars relevans är osäker, i syfte att sabotera och avskräcka från antagandet av 
en standard som de finner ogynnsam.75

 
Kommissionens position är att standardiseringsorganisationers stadgar bör 
innehålla regler som straffar medlemmar som inte tillkännager, eller sent 
tillkännager, relevanta immaterialrätter som de känt till eller som det kan 
förutsättas att de har känt till.76 Om standardiseringsorganisationen effektivt 
kan förmedla information om framtida standardiseringsaktiviteter bör det, 
enligt kommissionen, företrädesvis vara medlemmarnas ansvar att 
undersöka huruvida de innehar immaterialrätter av betydelse. 
Kommissionen är på det klara med att uppgiften att identifiera relevanta 
rättigheter kan vara betungande för företag med omfattande patentportföljer 
och anser att standardiseringsorganisationer bör ta hänsyn till denna 
omständighet. Exempelvis genom att tillåta längre tidsfrister för företag som 
kan påvisa att det krävs ett mer omfattande undersökningsarbete i ett visst 
fall. För det fall organisationen tagit på sig uppgiften att undersöka 
förekomsten av relevanta immaterialrätter kan det inte längre anses vara 
deltagarnas skyldighet att uppmärksamma sådana rättigheter och dessa kan 
inte anses ha handlat i ond vid uteblivet tillkännagivande.77 En 
rättighetsinnehavare som avslöjar eller åberopar sina rättigheter sent i 
processen, eller först efter att en standard fastslagits, i syfte att obstruera 
standardiseringsprocessen eller i syfte att erhålla högre royaltys än vad 
denne hade kunnat erhålla tidigare i processen får, enligt kommissionen, 
anses handla i ond tro. Detta förutsatt att denne meddelats om 
organisationens avsikt att inkorporera tekniken i fråga i standarden.78 Sådant 
handlande i ond tro kan tänkas, om stadgar därom finns, sanktioneras av 
organisationen eller tillmätas betydelse vid eventuella domstolstvister om 
patentintrång eller licensavgifter.79  
 
                                                 
73 Updergrove, 2007 Se även exempelvis ETSI IPR Policy 4.2 eller IEEE Standard Board 
Bylaws 6.2 
74 Updergrove, 2007 
75 Lemley, 2002, s. 1959 
76 COM(92)445  p. 4.4.2 samt  kommissionens pressmedelande IP/05/1565 av den 12 
december 2005 
77 COM(92)445 p. 4.5.1-2 
78 Ibid. 4.4.1 
79 Ibid. 4.4.2 
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Det är ett rimligt antagande att ansvar under artikel 81 EG föreligger för det 
fall två eller flera företag samverkar för att undanhålla vetskap om patent 
som är essentiella för standarden80. Att i god tro underlåta att meddela 
information beträffande intellektuella rättigheter borde i allmänhet inte 
medföra konkurrensrättsligt ansvar, med reservation för hur 
rättighetsinnehavaren sedan förfogar över rättigheten.81  

3.4.2 FRAND - Lika, rimliga och icke-
diskriminerande villkor 

När innehav av relevanta immaterialrätter tillkännagivits förväntas normalt 
att rättighetsinnehavaren klargör huruvida denne är villig att licensiera 
tekniken i fråga. Kommissionen anser att innan en viss teknik 
standardiserats bör rättighetsinnehavarens rätt att vägra licens betraktas som 
närmast absolut. Standardisering bör därför inte ske mot 
rättighetsinnehavarens invändning.82 För det fall rättighetsinnehavaren är 
villig att låta sin teknik ingå i en standard förväntas denne normalt göra en 
utfästelse om villighet att licensiera på, åtminstone, FRAND-villkor.83 Det 
förekommer även att företag frivilligt, i förväg, när standardiseringsarbetet 
påbörjas, lämnar en generell deklaration med innebörden att om företaget 
visar sig inneha för standarden relevanta patent, är de villiga att licensiera 
dessa på FRAND-villkor.84 FRAND-villkor kan sägas bestå av två led. För 
det första skall villkoren vara ”lika och rimliga” och för det andra ”icke-
diskriminerande”. 

3.4.2.1 Lika och rimliga villkor 
Vad som utgör en rättvis och rimlig licens är ytterst svårt att avgöra in 
abstractum. Utöver royaltynivåer måste hänsyn tas till senare kundstöd, 
fortsatt utveckling, kostnader för att hantera och kontrollera licensavtalet 
och övriga transaktionskostnader. Beräkning av kostanden för patentets 
utveckling bör ta i hänsyn inte bara de konkreta forsknings- och 
utvecklingskostnaderna utan även riskerna som är hänförliga därtill. Att 
riktigt bedöma en uppfinnings betydelse och värde på förhand låter sig 
svårligen göras.  
 
Det är kommissionens ståndpunkt att FRAND-villkor bör relatera till 
normala, fritt framförhandlade kommersiella villkor, med hänsyn tagen till 
den större marknad för tekniken som standardiseringen innebär.85 En vägran 
att licensiera teknik innebär sannolikt att en annan teknisk lösning 
standardiseras och utmanar rättighetsinnehavarens ställning på marknaden. 
Det ligger därför normalt inte i en rättighetsinnehavares intresse att vägra 
licenser, annat än om villkoren inte motsvarar dennes affärsmässiga 

                                                 
80 Dolmans, 2002, s. 186. Se också nedan 3.5.4 
81 Ibid. s. 189 
82 COM(92)445 p. 4.3.1 - 4.3.6 
83 Se till exempel ETSI IPR Policy 6.1 
84 Taffet, 2006, s. 6 
85 COM(92)445 p. 4.3.3 
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förväntningar.86 Denna omständighet, sammantaget med de större 
marknadsmöjligheter standardiseringen kan komma att medföra, bör beaktas 
vid tolkningen av ”lika och rimliga” villkor.87 Kommissionen finner det 
vare sig möjligt eller lämpligt att närmare än så definiera dessa begrepp, då 
dessa är subjektiva faktorer som bestäms av omständigheterna kring 
förhandlingarna.88  
 
I fallet IMS Health89  ålade kommissionen parterna av att själva avtala om 
den tvångslicens som kommissionen beslutat om. För det fall parterna inte 
kunde nå en överenskommelse skulle ärendet överlämnas till oberoende 
experter. Experterna skulle utses genom överenskommelse mellan parterna.  
 
Inte heller EG-domstolen har givit någon närmare vägledning rörande 
rimliga licensavgifter. Avgörandet Ministere Public v. Jean-Luc Tournier90  
behandlar frågan om vad som kan anses vara orättvisa royaltykrav i 
musikbranschen och fastslår att orättvisa royaltykrav utgör missbruk av 
dominerande ställning men ger ringa vägledning beträffande vad som 
kännetecknar sådana orättvisa villkor. Det bör även beaktas, att vad som kan 
anses utgöra normala villkor för licenser och royaltys, skiljer sig märkbart 
mellan olika branscher.  
 
I doktrinen har olika modeller föreslagits för att närmare precisera 
begreppen ”lika och rimliga”91. Ingen av dessa modeller tycks dock ha 
vunnit något bredare erkännande. Snarare tycks råda konsensus om att det 
saknas allmänt accepterade metoder för att fastställa huruvida royalties är 
rimliga.92 Standardiseringsorganisationer har heller inte preciserat 
begreppen närmare i sina stadgar93 och det är ovanligt att standardiserings-
organisationer har mekanismer för att lösa konflikter beträffande 
licensvillkor.94 Det har anförts att begreppet FRAND är så pass obestämt att 
det i praktiken saknar mening.95

 
Ett antal författare har framfört att en part som förbundit sig att licensiera på 
FRAND-villkor inte bör yrka på interimistiska förbudsförelägganden96 mot 
tillämpare, utan bör begränsa sig till att kräva skadestånd för intrång. 
Yrkande på förbudsföreläggande skulle, enligt detta synsätt, vara oförenligt 
                                                 
86 Ibid. p. 4.3.5 
87 Ibid. p. 4.3.6 
88 Ibid. p. 4.3.3 - 4.3.4 
89 Kommissionens beslut 2002/165/EG av den 3 juli 2001 om ett förfarande enligt artikel 
82 i EG-Fördraget (Ärende COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: Interimistiska 
åtgärder), EGT L 059, 28/02/2002 s. 18 – 49. Beslutet sedermera upphävt.
90 Ministere Public v. Jean Luc Tournier C-398/87 ECR [1989] s. 2521 p. 34-46. 
Domstolen fann att skillnader i royaltynivåer mellan olika medlemsländer som inte kunde 
förklaras av objektiva och relevanta skillnader var orättvisa. Möjligen är det alltså så att 
kravet på icke-diskriminerande villkor framgår redan av begreppet rimliga villkor.   
91 Se exempelvis Baumol & Swanson, 2005, s. 10ff. eller Dolmans, 2002, s. 200-204  
92 Baumol & Swanson, 2005, s. 5 
93 Lemley, 2002, s. 1906 
94 Chiao, Lerner & Tirole, 2005, Tabell 1 
95 Se exempelvis Ohana, Hansen & Shah, 2003 s. 648 
96 Injunctive relief 
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med den uttryckliga utfästelsen att licensiera som gjorts. Det bör vara 
möjligt för en tillverkare att ifrågasätta royaltykraven utan att riskera att helt 
utestängas från marknaden. Rättighetsinnehavaren har oproportionerlig 
marknadskraft i förhållande till tillverkare beträffande standardiserade 
produkter. Denna marknadskraft kan, utöver nätverks- och 
inlåsningseffekter, vara hänförlig till tillämpares specifika investeringar, 
utvecklingar och eventuellt även andra innovationer inkorporerade i 
standarden. Under sådana omständigheter hotar ett förbudsföreläggande att 
undandra ett mycket större mervärde än den patenterade tekniken tillfört. 
Tillämpares valmöjligheter är mycket begränsande när hotet är att helt 
utestängas från marknaden. Ett interimistiskt förbudsföreläggande riskerar 
därför att allvarligt skada konkurrensen i väntan på domstolsavgörande, till 
men för konsumenterna.97 Möjligen skulle artikel 82 EG kunna vara 
tillämplig.98 Det har dock ifrågasatts att det skulle vara möjligt att frånsäga 
sig rätten till säkerhetsåtgärder utan uttrycklig eftergift.99 Det torde däremot 
inte föreligga hinder för en rättighetsinnehavare som lovat licensiera på 
FRAND-villkor att vägra licenser till motparter som inte är villiga att 
korslicensiera sina essentiella patent.100     

3.4.2.2 Icke-diskriminerande villkor 
I doktrinen tycks den dominerande uppfattningen vara att ”icke-
diskriminerande” innebär att rättighetsinnehavare bör erbjuda lika villkor 
om omständigheterna är likartade.101 Vad som kan anses utgöra 
diskriminering kan dock vara svårt att avgöra i praktiken. Exempelvis är 
royalties beräknade på produktens slutkostnad mer betungade för tillverkare 
av dyrare produkter medan höga fasta avgifter kan tänkas diskriminera mot 
mindre företag. Bedömningen kompliceras än mer om man ska beakta 
korslicenser. Dessa skulle kunna anses diskriminera mot företag med 
mindre patentportföljer.102 Enligt kommissionen bör, i 
standardiseringssammanhang, erbjudas licensvillkor tillräckligt flexibla för 
att, om parterna så önskar, möjliggöra korslicensiering.103 Licenstagare bör 
dock inte diskrimineras beroende på om de själva licensierar eller inte.104  
 
En alltför snäv tolkning av ”icke-diskriminerande villkor” skulle kunna 
tänkas föranleda likgiltighet bland tillverkare inför höga, men lika royaltys. 
Kostnaden skulle debiteras slutanvändaren. Dessutom skulle incitamenten 
att på ett tidigt stadium förhandla licenser kraftigt minska. Tillämpare av en 
standard skulle lockas att försöka fri-åka på varandras transaktions-

                                                 
97 Se exempelvis Dolmans 2002, s. 205 eller Lemley, 2002, s. 1964-1967 eller Miller, 2007, 
s. 358. Enligt ett pressmeddelande från Nokia, från 9 augusti, 2006, har Nokia stämt 
företaget Qualcomm vid en domstol i Delaware, USA och kräver att Qualcomms FRAND-
löften infrias, samt även att domstolen fastslår att Qualcomm inte har rätt till interimistiskt 
förbudsföreläggande avseende patent som Qualcomm lovat licensiera på FRAND-villkor.  
98 Dolmans, 2002, s. 192 
99 Se Global Competition Review, 10 Maj 2007 samt Geradin & Rato, 2006, s. 14f.   
100 Se exempelvis Dolmans, 2002, s. 206  
101 Geradin & Rato, 2006, s. 13 
102 Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan 2007, s. 28 
103 COM(92)445 p. 4.3.4 
104 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 226 jfr nedan 4.1.1 
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kostnader.105 Tillämpares och köpares roll som vakter mot överpriser på 
konsumentmarknaden skulle undergrävas.106   
 
Det har även anförts att begreppet ”icke-diskriminerande” skulle kunna 
tänkas utgöra en begränsning för de villkor vertikalt integrerade 
rättighetsinnehavare skulle tillåtas uppställa för sina konkurrenter på 
produktmarknaden. Detta skulle motiveras av att det normalt inte borde 
finnas skäl att diskriminera mellan olika licenstagare om inte 
rättighetsinnehavaren är vertikalt integrerad och önskar utestänga 
konkurrenter.107

 

3.4.3 Royalty-fria licenser 
World Wide Web Consortium (W3C)108 har sedan sin tillblivelse 1994 haft 
en royaltyfri patentpolicy.109 Ingen standard kan, i princip, antas av W3C 
om det är känt att den omfattas av patent som rättighetsinnehavaren inte är 
beredd att licensiera royaltyfritt.110 Enligt W3Cs policy skall alla de som 
aktivt deltar i standardiseringsarbetet, i så kallade arbetsgrupper, vara 
beredda att tillhandahålla royaltyfria licenser på alla essentiella patent de 
besitter som kan komma att omfattas av standarden i fråga.111 Deltagarna i 
arbetsgrupperna tillåts att, med verkan, inom en tidsfrist om 150 dagar efter 
att första utkastet till standard publicerats, specificera patent de inte är 
villiga licensiera på royaltyfria vilkor112. Dessutom innehåller W3Cs stadgar 
det gängse kravet på att tillkännage patent och patentansökningar som 
medlemmarna känner till, om de kan tänkas komma att omfatta en standard. 
Det krävs inga aktiva sökningar efter patent.113 Endast de medlemmar av 
W3C som aktivt deltar i en arbetsgrupp, i utformningen av en given standard 
är skyldiga att licensiera på royaltyfria villkor och endast för tillämpning av 
standarden i fråga. Övriga medlemmar omfattas endast av det gängse kravet 
att i god tro tillkännage patent.  
 
W3Cs policy har ifrågasatts på konkurrensrättsliga grunder114 men de flesta 
aktörer tycks acceptera policyn och den har existerat i många år utan att 

                                                 
105 Baumol & Swanson, 2005, i fotnot 48 
106 Farrel, Hayes, Shapiro & Sullivan, 2007, s. 29 
107 Baumol, Swanson, 2005, s.26 
108 W3C utvecklar standarder för Internet och är möjligen i dominerande ställning på 
marknaden för Internetstandarder, Se Dolmans, 2002, s. 183. Se även www.w3.org (senast 
besökt 19 december, 2007) 
109 Dolmans, 2002, s. 183 
110 W3C Patent Policy p.2   
111 Ibid. p. 3.1 skyldigheten omfattar endast de patent som omfattas av utkastet. När den 
slutgiltiga rekommendationen publicerats medges ytterligare 60 dagar att undanta patent, 
om det inte framgick av utkastet att de skulle kunna bli essentiella.  
112 Ibid. p. 4.1 
113 Ibid. p. 6.1 - 6.11 
114 Dolmans, 2002, s 182-185. Se även nedan 4.2.6 
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någon ingripit mot den.115 Royaltyfri licensiering är även vanligt 
förekommande i halvledarbranschen.116

3.5 Påstådda problem med patent i 
standardiseringssammmanhang 

Det har anförts att de stadgar, rörande immaterialrätter, som normalt 
tillämpas av standardiseringsorganisationer117 är otillräckliga och innebär 
att standarder och konkurrens riskerar att obstrueras.  Nedan identifieras de 
problem med immaterialrätter som påstås förekomma, eller som kan tänkas 
förekomma i standardiseringssammanhang. Förekomsten och omfattningen 
av dessa problem har ifrågasatts.118    

3.5.1 The Tragedy of the Anticommons 
Allmänningens dilemma119 är enligt ekonomisk teori det problem som 
uppstår när flera parter delar en viss egendom och ingen har rätt att hindra 
någon annan från att utnyttja den. Sådana omständigheter leder till 
överutnyttjande och i värsta fall till att egendomen förstörs. Teorin om the 
tragedy of the anticommons120 innebär motsatsvis att för det fall flera ägare 
delar en tillgång men var och en har möjlighet att förhindra de andra från att 
utnyttja den så kommer tillgången underutnyttjas.121 I standardiserings-
sammanhang skulle förekomsten av flera essentiella patent med skilda ägare 
kunna tänkas leda till ett underutnyttjande av teknik genom att försvåra 
antagning och tillämpning av standarder. Ett sådant underutnyttjande skulle 
skilja sig från det underutnyttjande som finns inbyggt i patentsystemet.122 
Teorin utgör grunden för teorierna om patentsnår och royaltystackning.123   

3.5.2 Patentsnår och royaltystackning  
Moderna produkter baserade på standarder kan omfattas av bokstavligen 
tusentals patent.124 Tillämpare av ny teknik kan komma att tvingas lösa 
licenser av ett stort antal rättighetsinnehavare med överlappande patent.125 
Denna situation har liknats vid ett snår av patent.  
 
                                                 
115 Bekkers, Blind, Coene, Iverson, Jacobs & Hossain, 2006, s. 87 
116 Updergrove, 2007 
117 Krav på tillkännagivande och licensiering på FRAND-villkor. Se ovan 3.4  
118 Se exempelvis Geradin, Rato, 2006, s. 17-25 
119 The tragedy of the commons 
120 Kan möjligen översättas anti-allmänningens dilemma  
121 Teorin populariserades i slutet på nittiotalet av Michael A. Heller. Se exempelvis Heller 
& Eisenberg, 1998, om hur patentsystemet kan vara ett hinder för kumulativ innovation 
inom biomedicin. Se även exempelvis Lee, 2006. som avhandlar teorin specifikt i  
standardiseringssammanhang. 
122 Heller & Eisenberg, 1998, s. 699 
123 patent-thickets och royalty-stacking. 
124 Lemley & Shapiro, 2007, s. 1992 hävdar exempelvis att tusentals patent identifierats 
som essentiella för en föreslagen ny 3G-standard för mobil telefoni. 
125 Shapiro, 2001, s. 1 
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Detta patentsnår riskerar också leda till det som benämnts som 
royaltystackning, en variant på teorin om the tragedy of the anticommons. 
Med royaltystackning avses den situation då de sammanlagda royaltykraven 
överstiger vad som är rimligt, även om royaltykraven var för sig är högst 
rimliga. Faran är att licensavgifterna resulterar i en alltför stor börda för den 
enskilde tillämparen och att vissa tekniska lösningar riskerar att inte 
tillämpas eller att endast tillämpas efter påtagliga förseningar och extra 
kostnader.126 Sådana höga, sammanlagda royalties, kan också befaras leda 
till att endast mycket resursstarka företag kan absorbera kostnaden för 
tillämpningen av nya standarder.127 Det hävdas att problemen med 
patentsnår och royaltystackning är särskilt påtagliga i standardiserings-
sammanhang på grund av inlåsningseffekter och för att standardisering gör 
det svårt att utforma produkter på ett sätt som kringgår patenterad teknik.128  

3.5.3 Ex post opportunism 
Standardisering förekommer normalt endast när det finns olika tekniska 
lösningar att välja mellan. Innan en standard antas kan det därför på en 
given marknad förmodas finnas olika tekniska lösningar som inbördes tävlar 
om marknadsandelar. Efter att en standard fastställts kommer branschen, 
med stora icke-återvinningsbara kostnader, att påbörja utveckling och ställa 
om tillverkning till standardkonforma produkter. Utöver dessa 
inlåsningseffekter, kommer de nätverkseffekter som genereras göra 
alternativ teknologi påtagligt mindre attraktiv. Standardisering förvandlar en 
tidigare konkurrensutsatt teknikmarknad till en mono- eller 
oligopolmarknad och påför därför rättighetsinnehavare marknadskraft. Det 
har hävdats att under sådana omständigheter kan innehavare av essentiella 
patent komma att kräva licensavgifter som vida överstiger det 
marknadsvärde för innovationen som förelåg ex ante standardisering. 
Rättighetsinnehavare skulle under sådana omständigheter söka tillskansa sig 
det mervärde som själva standardiseringen skapat. Sådant beteende har 
benämnts ex post opportunism.129

3.5.4 Patentbakhåll 
En särskilt form av ex post opportunism är så kallade patentbakhåll. Med 
patentbakhåll avses situationen att en rättighetsinnehavare medvetet 
underlåter att avslöja innehav av för standarden essentiella patent i syfte att 
senare kräva högre licensavgifter än vad som annars hade varit möjligt, 
under hot om att blockera standarden. En liknande problematik skulle kunna 
sägas föreligga om en rättighetsinnehavare bryter sitt löfte om licensiering 
på FRAND-villkor.130  

                                                 
126 Ohana, Hansen & Shah, 2003, s. 645 
127 Eklund, 2001, s. 158. Eklund nämner även, som ett exempel, att de sammanlagda 
licensavgifterna för de första GSM-telefonerna kunde uppgå till så mycket som 35-40% av 
grossistpriset, att jämföra med industrinormen för telekommunikationsbranschen om ca 5%.  
128 Lemley & Shapiro, 2007, s. 1991 
129 Swanson & Baumol, 2005, s. 7-10 
130 Jfr ovan 3.4.2.1 
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Det mest omtalade fallet av patentbakhåll är det så kallade Rambus-fallet.131  
Rambus Inc. var mellan februari 1992 och juni 1996 medlem i 
standardiseringsorganisationen JEDEC132 och dess subkommitté med 
ansvar för att utforma standarder för DRAM-chip133. Rambus skall ha 
utnyttjat information från organisationens möten för att modifiera 
patentansökningar så att patenten sedermera skulle komma att omfatta 
standarden som var under utformning. I syfte att undvika ansvar för att i ond 
tro ha underlåtit tillkännagivande av patent utträdde Rambus ur 
organisationen innan standarden antogs.134 I samband med utträdet ur 
organisation lämnade Rambus en lista över sina relevanta patent. Listan 
innehöll dock inte de nyligen godkända patenten som, såvitt Rambus förstod 
eller kan ha förmodats förstått, omfattade standarden. Även efter utträdet 
fortsatte  Rambus söka information om egenskaper för framtida standarder 
och modifierade sina patentansökningar i enlighet. Rambus avvaktade sedan 
i väntan på att DRAM-chip skulle börja tillverkas i stor skala, innan 
företaget inledde en omfattande kampanj med höga licenskrav mot 
tillverkarna. Rambus beteende uppdagades av den amerikanska federala 
handelskommissionen genom de många rättsprocesser om patentintrång och 
licensavgifter som företaget var inblandat i. Handelskommissionen 
meddelade Rambus i juni 2002 att företaget utreddes för 
konkurrensbegränsande beteende. I februari 2007 beslutade den federala 
handelskommissionen, bland annat, om obligatorisk licensiering och vilka 
licensvillkor som skulle tillämpas.135 Den 30 juli 2007 lät även europeiska 
kommissionen meddela att man skickat Rambus ett meddelande om 
anmärkningar136. Enligt meddelandet är det kommissionens preliminära 
ståndpunkt att Rambus genomfört ett patentbakhåll genom att ha uppträtt 
avsiktligt svekfullt och undanhållit information om patent inom ramen för 
standardiseringsarbetet. Kommissionens provisoriska ståndpunkt är att 
Rambus brutit mot artikel 82 EG genom att sedermera begära orimliga 
royalties för dessa patent. Det är kommissionens preliminära uppfattning att 
Rambus förutan patentbakhållet inte skulle kunna begära så höga 
royalties.137  
 
Det är dock kommissionens ståndpunkt att standardiseringsorganisationer 
inte bör förlita sig på kommissionen i första hand, för att förhindra 
patenbakhåll. Standardiseringsorganisationer bör istället i första hand 
uppställa säkerhetsmekanismer i sina interna stadgar för att förhindra 

                                                 
131 In the Matter of Rambus, Inc., FTC Docket No. 9302, Opinion of the Commission (2 
augusti 2002). Se även MEMO/07/330. För en översikt av fallet rekommenderas Dunlavey 
& Schallop, 2007. För en uppräkning av ytterligare några fall som omnämnts som 
patentbakhåll, se exempelvis Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, 2007, s. 1-3 
132 JEDEC utvecklar standarder för halvledare. Se www.jedec.org (senast besökt 19 
december, 2007)  
133 DRAM är ett slags datorminne. 
134 Rambus hade utifrån tidigare patenbakhålls-fall dragit den felaktiga slutsatsen att utträde 
skulle låta företaget undkomma ansvar. Se ovan not 131. 
135 Dunlavey & Schallop s. 33f. 
136 Statement of objections 
137 MEMO/07/330  
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patentbakhåll och endast om dessa sviker vända sig till kommissionen.138 
Detta dels av praktiska skäl; kommissionen saknar resurser och teknisk 
kompetens att bedöma komplicerade tekniska frågor och har väldigt långa 
handläggningstider, men även av juridiska skäl.139

 
Artikel 82 EG förbjuder inte etableringen av en dominerande ställning och 
normalt torde en rättighetsinnehavare inte anses vara i dominerande 
ställning vid tillfället för undanhållandet av ett patent. Artikel 82 EG är 
därför normalt inte tillämplig innan en standard antagits. När en standard väl 
antagits är det dock sannolikt att innehavare av essentiella patent kan sägas 
befinna sig i dominerande ställning, var för sig, eller gemensamt med övriga 
rättighetsinnehavare, beroende på huruvida standarden vunnit framgång och 
övriga omständigheter. Dominerande ställning utgör dock normalt sett inte 
ett hinder mot att åberopa lagligt erhållna immaterialrätter.140 Vissa 
begränsningar på rättighetsinnehavarens frihet beträffande licensiering kan 
emellertid komma att uppställas.141 Överprissättning eller vägran att 
licensiera kan under exceptionella omständigheter utgöra missbruk av 
dominerande ställning och eventuellt kan tvångslicensiering komma på 
fråga enligt doktrinen om nödvändiga faciliteter.142 Det har spekulerats i att, 
vid eventuell tillämpning av artikel 82 EG, åtskillnad skulle kunna göras 
mellan, å ena sidan, marknadsvärdet hänförligt till innovationen och å andra 
sidan, marknadsvärdet hänförligt till standardiseringen och ett eventuellt 
patentbakhåll. Rättighetsinnehavaren skulle vara berättigad till det 
förstnämnda men inte det senare.143 Det har även föreslagits att det skulle 
kunna hävdas att patentinnehavaren befann sig i dominerande ställning 
redan innan standardiseringen, på marknaden för just dennes patent, och att 
patentbakhållet i så fall skulle kunna anses utgöra missbruk av denna 
dominerande ställning.144  
  
Tillämpning av artikel 81 EG på patentbakhåll skulle förutsätta ett 
konkurrensbegränsande avtal mellan åtminstone två företag. Två företag 
som samverkat för att genomföra ett patentbakhåll skulle rimligtvis anses ha 
handlat i strid med artikel 81 EG. I ett sådant fall kan det, sannolikt, till och 
med förutsättas ha förelegat avsikt att snedvrida konkurrensen, vilket 
innebär att avtalet omfattas av artikel 81 EG oavsett effekt.145  
Eventuellt skulle, för det fall att ett företag ensamt genomfört ett 
patentbakhåll, artikel 81 EG kunna tillämpas på standardiseringsavtalet som 

                                                 
138 IP/05/1565 samt Brenning, 2002, s. 1 
139 Brenning, 2002, s. 2 
140 Brenning, 2002, s. 4-5 
141 Dolmans, 2002, s. 187 samt Brenning, 2002, s. 4-5 jfr även COM(92) p. 4.7.3 
142 Se IP/07/330. För en översyn av tillämpningen av artikel 82 EG, doktrinen om 
nödvändiga faciliteter och obligatoriska licenser i standardiseringssammanhang se 
exempelvis Dolmans, 2002, s. 188ff. eller Alberts, 2007, 4.2.2  
143 Brenning, 2002, s. 5 
144 Geradin & Rato, 2006, s. 53. Författarna påpekar själva ett antal allvarliga konceptuella 
problem med denna idé och menar att konkurrensrätten framförallt bör tillämpas preventivt 
mot patentbakhåll, genom att uppställa krav på standardiseringsorganisationer att införa 
sunda regler. 
145 Dolmans, 2002, s. 186 
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sådant. Avtalet skulle kunna vara att betrakta som konkurrensbegränsande 
då det utestänger konkurrenter och det tillkommit i strid med kraven på 
öppenhet och transparens som framgår av kommissionens riktlinjer för 
horisontella samarbetsavtal.146 Avtalet skulle då enligt artikel 81(2) EG vara 
ogiltigt och resultatet det samma som om standarden rivits upp. Ett sådant 
beslut skulle kunna utgöra grund för skadeståndsanspråk i nationella 
domstolar. Standardiseringsavtal omfattas i hög utsträckning av artikel      
81 EG och även ett standardiseringsavtal som inte innehåller konkurrens-
begränsande klausuler, kan om standarden når stor spridning och framgång 
komma att omfattas av artikel 81 EG och därmed behöva undantas enligt 
artikel 81(3) EG. Som villkor för undantag enligt artikel 81(3) EG kan 
kommissionen uppställa krav om  licensiering på FRAND-villkor147. 
Företag som genomför patentbakhåll kan dessutom vara skyldiga till 
kontraktsbrott eller andra överträdelser sanktionerbara i nationella 
domstolar, beroende på organisationens stadgar och nationell rätt.  
Kommissionen menar att för det fall en rättighetsinnehavare i ond tro 
underlåter att avslöja sina rättigheter för att sedan stämma för intrång, bör 
nationella domstolar ta hänsyn till detta vid bedömning av storleken på 
eventuella skadestånd och ersättningar.148

 

                                                 
146 Brenning, 2002, s. 3-4 samt horisontella riktlinjerna p. 169 
147 Brenning, 2002, s. 3-4 samt horisontella riktlinjerna p. 174. Jfr ovan 2.4 
148 COM(92)445 p. 4.4.3 
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4 Ex ante licensiering 
För att förhindra att oväntat höga royaltykrav förhindrar eller fördyrar 
implementeringen av nya standarder har föreslagits att licensvillkor 
diskuteras inom standardiseringsorganisationer innan standarder fastställs. 
Olika förslag på lösningar har föreslagits under den gemensamma 
beteckningen ex ante licensiering. Dessa förslag är olika långtgående och 
väcker i viss mån olika konkurrensrättsliga frågor. Allmänt kan sägas att 
förslagen om ex ante licensiering innebär att rättighetsinnehavare skulle 
tvingas tillkännage inte bara innehav av essentiella patent, utan också med 
bindande verkan tillkännage villkor på vilka sådana rättigheter skulle kunna 
komma att licensieras. Enligt mer långtgående förslag skulle sådana villkor 
fastställas gemensamt inom standardiseringsorganisationerna, möjligtvis 
också med ett högsta tak för sammanlagda royalties. Syftet med ex ante 
licensiering skulle vara att tillvarata konkurrensen som förekom mellan 
rättighetsinnehavare före standardiseringen och därmed förhindra olika 
typer av ex post opportunism samt att på förhand ge potentiella tillämpare 
en bättre bild av de sammanlagda kostnaderna för implementering av  en 
framtida standard. 
 
Kommissionen har i allmänna ordalag uttryckt sig positivt om ex ante 
licensiering. I ett pressmeddelande från december 2005 uttrycker 
kommissionen oro för patentbakhåll i samband med standardisering och 
påpekar att man i riktlinjerna för tillämpningen av artikel 81 EG på avtal om 
tekniköverföring indikerat att ex ante licensiering underkastad lämpliga 
säkerhetsmekanismer kan ha positiv inverkan på konkurrensen.149 
Riktlinjerna för tekniköverföring fastslår att:  
 
”Företag som bildar en teknikpool som är förenlig med artikel 81 och 
fastställer en industristandard som den kan stödja, har i regel rätt att 
förhandla och fastställa licensavgifter för teknikpaketet och varje tekniks 
andel av licensavgifterna, antingen före eller efter det att standarden 
fastställs. Sådana avtal är en del av fastställandet av standarden eller 
bildandet av poolen och kan inte i sig själva anses vara 
konkurrensbegränsande. De kan också under vissa förhållanden leda till ett 
mer effektivt resultat. Under vissa förhållanden kan det vara bättre att 
komma överens om licensavgifterna innan man väljer standard och inte 
efteråt. På så sätt kan man undvika att valet av standard ger en eller flera 
väsentliga tekniker en betydande grad av marknadsstyrka. Licenstagare 
skall dock ha rätt att fastställa priset på de produkter som tillverkas under 
licensen. Om valet av tekniker som skall ingå i poolen görs av en fristående 
expert kan detta främja konkurrensen mellan de olika tekniska lösningar 
som finns tillgängliga.”150

 

                                                 
149 IP/05/1565 
150 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 226 
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I sammanhanget bör klargöras skillnaden mellan teknikpooler och 
standardiseringsorganisationer. Teknikpooler består endast av patentägare 
och syftet är framförallt att licensiera teknologi.151 Standardiserings-
organisationer består däremot av medlemmar med skilda intressen. Den 
sammanhållande målsättningen är att ”definiera tekniska krav eller 
kvalitetskrav som befintliga eller framtida produkter, tillverkningsprocesser 
eller metoder skall uppfylla”.152 Det finns inget självklart samband mellan 
teknikpooler och standarder, men i vissa fall används teknikpooler för att 
stödja en, eller flera industristandarder.153 Riktlinjerna för teknikpooler 
tycks i åtminstone viss utsträckning vara analogt tillämpliga på 
standardiseringsorganisationer.   
 
Trots kommissionen till synes positiva inställning förekommer ex ante 
licensiering knappt. Standardiseringsorganisationer tycks vara bekymrade 
över konkurrensrättsligt ansvar och har traditionellt valt att undvika 
diskussion om priser, licenser och andra kommersiella frågor inom ramen 
för standardiseringsarbetet. Det hör till vanligheten att standardiserings-
organisationernas stadgar uttryckligen förbjuder all diskussion om 
licensavgifter.154 Det kan däremot förmodas att bilaterala ex ante 
förhandlingar om licenser förekommer vid sidan om standardiseringsarbetet 
i relativt stor utsträckning, så länge ovissheten och transaktionskostnaderna 
inte är alltför omfattande.155  
 

4.1 Generellt om ex ante licensiering och 
konkurrensrätt 

Ex ante licensiering väcker, liksom standardisering i allmänhet, 
konkurrensrättsliga frågor. Bland annat aktualiseras konkurrensrättens två 
huvudfrågor, utestängning och olovlig samverkan. De konkurrensrättsliga 
faror som föreligger i standardiseringssammanhang i allmänhet, förstärks 
ytterligare när tyngdpunkten skiftar från en rent teknisk uppgift till att även 
omfatta kommersiella avtalsvillkor.   

4.1.1 Rättskällor 
Rättsläget beträffande ex ante licensiering är oklart. Någon praxis i frågan 
existerar inte och kommissionen har inte formulerat några tydliga 
bestämmelser. De horisontella riktlinjerna innehåller förhållandevis allmänt 
hållna bestämmelser beträffande standardiseringsavtal.156 Frågan om ex ante 
licensiering berörs inte specifikt men riktlinjerna ger viss vägledning om 
vilka allmänna hänsyn som bör tas i standardiseringssammanhang. De 

                                                 
151 Ibid. p. 210 
152 Horisontella riktlinjerna p. 159 
153 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 211 
154 Kelly & Prywes, 2006, s. 1f. Se även exempelvis ETSI Guide on IPRs 2.3  
155 Taffet, 2006, s. 6-7 
156 Horisontella riktlinjerna p. 159-178 
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horisontella riktlinjerna betonar särskilt öppenhet, transparens, objektivitet 
och icke-diskriminering.157 I kommissionens grönbok om utvecklingen av 
europeisk standardisering från 1990 påtalade kommissionen vissa av de 
problem som kan uppstå vid standardisering av immaterialrättsligt skyddad 
teknik och presenterade kort en preliminär ståndpunkt avsedd för fortsatt 
diskussion158. I 1991 års uppföljning till grönboken konstateras blott att, 
med tanke på frågans komplexitet, kommissionen följande år avser 
publicera ett separat meddelande om immateriella rättigheter och 
standardisering159. I kommissionens meddelande från 1992 om immateriella 
rättigheter och standardisering160 utvecklar således kommissionen sin 
position beträffande vilka hänsyn, avseende immaterialrätter, som bör tas 
när standarder utvecklas, men berör inte specifikt frågan om ex ante 
licensiering. Riktlinjerna för avtal om tekniköverföring ger vägledning 
beträffande licensieringsfrågor i allmänhet. Av särskilt intresse är 
riktlinjerna rörande teknikpooler som, åtminstone i viss utsträckning, kan 
vara analogt tillämpliga på standardiseringsavtal.161  
 
Praxis på området är närmast obefintlig. I USA har justitiedepartementet 
och federala handelskommissionen gett viss begränsad vägledning. Några 
formellt avgjorda fall finns inte i Europa. Europeiska kommissionen har 
dock tagit ett i synnerhet starkt intresse i, och deltagit i utformningen av 
ETSIs162 riktlinjer. Dessa riktlinjer och turerna kring dess utformning torde 
kunna ge viss vägledning.163  
 
Doktrin rörande standardiseringsavtal och immaterialrätter är förhållandevis 
omfattande. Det övervägande perspektivet i litteraturen är det amerikanska. 
Detta är inte nödvändigtvis av avgörande betydelse då frågeställningarna i 
allmänhet är av en förhållandevis principiell natur. Den specifika frågan 
beträffande ex ante licensierings förenlighet med konkurrensrätten är endast 
knapphändigt diskuterad. Någon tydlig konsensus i frågan står inte att finna.  

4.1.2 Utestängning  
Syftet med ex ante licensiering är, som tidigare nämnts, bland annat, att 
förhindra olika former av ex post opportunism. De olika modellerna för ex 
ante licensiering har därför det gemensamt att de har udden riktad mot 

                                                 
157 Jfr kap. 2 ovan. 
158 Kommissionens grönbok om utvecklingen av europeisk standardisering COM(90)456 
slutlig version av den 8 oktober 1990. p. 92 
159 Kommissionens meddelande om standardisering i den europeiska ekonomin. 
Uppföljning till kommissionens grönbok från oktober 1990. COM(91)521 slutlig version av 
den 16 december 1991. p. 71 
160 COM(92)445 
161 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 210-235 samt IP/05/1565, Jfr ovan kap. 4 
162 ETSI är ett oberoende standardiseringsorgan för telekommunikation i Europa. Grundat 
1988 på initiativ av EG-kommission. Se www.etsi.org (senast besökt 19 december, 2007). 
ETSI kan förvisso inte anses vara en frivillig, privat standardiseringsorganisation men 
artiklarna 81, 82 EG äger motsvarande tillämpning på ETSI. 
163 Eklund, 2001, s. 34-37. Se också ETSI Guide on IPRs som citerar och refererar 
korrespondens mellan ETSI och DG IV, exempelvis p. 4.5.3.1  
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rättighetsinnehavare, till förmån för tillämpare. Det föreligger därför en fara 
att ex ante lösningarna utformas på ett sådant vis att de blir orimligt 
betungande för företag vars affärsmodell vilar på innehav och licensiering 
av intellektuella rättigheter. Företag med betydande patentportföljer eller 
specifika uppfinningar av stort värde kan ha skäl att undvika organisationer 
som uppställer alltför betungade villkor för medlemskap.164 Det finns 
således en fara att dessa utestängs från marknaden för standardisering. Detta 
kan snedvrida konkurrensen eftersom deltagande i standardiserings-
organisationer ofta medför en rad fördelar ur konkurrenssynpunkt. Vid 
utformningen av standardiseringsorganisationers stadgar bör därför vägas 
fördelarna med ex ante licensiering mot eventuella risker för 
utestängning.165 I längden kan sådan utestängning också befaras leda till 
minskad konkurrens mellan olika tekniska alternativ i standardiserings-
organisationer och minskad innovation.166

4.1.3 Olovlig samverkan och 
informationsutbyte 

Standardiseringsarbete medför, bland annat, en risk för olagligt 
informationsutbyte och samverkan. Dessa risker förstärks ytterligare vid ex 
ante diskussioner om licensvillkor. Steget från att diskutera inköpspriset för 
teknik till att diskutera säljpriset behöver inte vara långt. För det fall att 
eventuell ex ante licensiering skulle leda till stor enhetlighet i 
licensieringsvillkoren finns risk att detta också kan leda till stor 
gemensamhet av kostnader för konkurrerande företag. Om de gemensamma 
kostnaderna är betydande kan parterna lättare samordna marknadspriser och 
produktion.167 Det finns också en risk att gemensam diskussion om 
licensavgifter leder till olovlig samverkan mellan rättighetsinnehavare.168  
 
Även risken för olagligt informationsutbyte ökar när diskussionen inom 
organisationen vidgas från att gälla enbart tekniska frågor till att omfatta 
även kommersiella villkor, såsom licenser. Det har anförts att ex ante 
licensiering skulle kunna användas för att tillämpare av standarden på 
förhand skulle kunna få sig en uppfattning om de totala implementerings-
kostnaderna för en viss teknik. Om specifika produktionsmetoder 
diskuteras, konkurrerande företag emellan, kan detta inverka menligt på 
konkurrensen. Ex ante licensiering kan alltså öka risken för olovlig 
samverkan och informationsutbyte. Denna risk bör vägas mot eventuella 
fördelar som ex ante licensiering kan medföra. Skyddsmekanismer i syfte att 
minimera dessa risker kan vara nödvändiga.169

                                                 
164 Jfr COM(92) p. 6.1.8. Jfr även ovan 2.3 
165 Ibid. 
166 Jfr kap. 2 ovan 
167 Horisontella riktlinjerna p. 23 och riktlinjerna för tekniköverföring p. 234 
168 COM(92) p. 5.1.6 
169 Ibid. p. 5.1.2 samt IP/05/1565 
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4.1.4 Monopsoni och kollektiva bojkotter 
Som ovan nämnts riktar sig ex ante licensiering mot vad som uppfattas som 
missbruk av immaterialrätter. Det finns en risk att standardiserings-
organisationer, missbrukar sin kollektiva köpkraft på teknikmarknaden och 
att priset på teknik pressas ner bortom vad som hade kunnat uppnås i 
bilaterala förhandlingar, även bortsett från den förmodade ökning i 
marknadskraft som standardiseringen antas påföra rättighetsinnehavare. 
Historiskt har förekommit att industriorganisationer satts samman i 
huvudsakligt syfte att pressa ner licensavgifter, exempelvis genom att 
förbjuda medlemmarna att enskilt förlika intrångstvister.170 Utövandet av 
stark köpkraft kan ha allvarliga negativa konsekvenser för konkurrensen.171 
Nakna horisontella avtal som begränsar parternas frihet att förhandla 
inköpspriser är oförenliga med konkurrensrätten.172

 
Praxis beträffande missbruk av stark köpkraft i Europa är begränsad. I fallet 
CiCCe mot Kommissionen antyds att en dominant köpare eller kollektivt 
dominant grupp av köpare kan anses missbruka sin ställning om de 
framtvingar orättvist låga priser.173 I fallet Eurofima174, som aldrig 
avgjordes formellt, förmådde kommissionen en sammanslutning av 
nationella järnvägsadministratörer att upphöra med anbudsförfrågningar 
med orättvisa villkor beträffande utveckling och leverans av en ny typ av 
passagerarvagn. Enligt avtalet skulle patent och alla andra rättigheter 
uppkomna i samband med utvecklingen överföras till Eurofima trots att det 
eventuella värdet inte kunde uppskattas i förhand. 
 
En annan tydlig illustration av hur industriorganisationer kan missbruka sin 
kollektiva köpkraft är det amerikanska fallet National Macaroni 
Association.175 En sammanslutning för tillverkare av makaroner beslöt att 
tillverkarna i fortsättningen skulle inhandla veteblandningar bestående av 
högst femtio procent durumvete. Resultatet var att priset på durumvete drevs 
ner och att konsumenterna tillhandahölls en sämre produkt. En motsvarande 
situation kan tänkas inträffa på en teknikmarknad om medlemmarna i en 
standardiseringsorganisation genom olyckligt utformade procedurer för ex 
ante licensiering tillåts kombinera sin köpkraft. Resultatet skulle i värsta fall 
kunna bli att billigare men relativt sämre teknik standardiseras med följden 
att konsumenter erhåller en sämre produkt samtidigt som incitamenten för 
innovation minskar genom att royaltynivåer pressas nedåt. En förutsättning 
för att en sådan situation ska kunna uppstå är att tillverkarna befinner sig i 
en kollektivt dominant position på produktmarknaden och kan tillämpa en 
sådan undermålig standard utan risk att förlora marknadsandelar till 

                                                 
170 Lemley, 2002, s. 1940  
171 Horisontella riktlinjerna p.  127 
172 Jones & Sufrin, 2004, s. 792 
173 Mål C-298/83, ECR [1985] s. 1105. Rättsfrågan i detta fall var huruvida det var rätt av 
kommissionen att avsluta en utredning beträffande missbruk av köpkraft. Domstolen fann 
att det i detta fall saknades bevis för missbruk av köpkraft. 
174 Eurofima, 16 April 1973, [1973] C.M.L.R. D217 
175 65 F.T.C. 583 (1964). Docket no. 8524 
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konkurrenter utanför organisationen.176 På en marknad präglad av 
nätverkseffekter kan denna fara vara påtaglig.  
 
Kommissionen har uppmärksammat dessa risker och menar att det är viktigt 
att möjligheterna för rättighetsinnehavare att söka ersättning för värdefull 
teknik inte onödigt begränsas. Standardiseringsorganisationer, i dominant 
ställning, som påtvingar rättighetsinnehavare orättvisa licensieringsvillkor 
kan anses missbruka sin ställning.177 Samtidigt bör licensavgifter rimligen 
vara en faktor som får beaktas vid standardisering. Det vore 
anmärkningsvärt om konkurrensrätten förhindrade priskonkurrens mellan 
rättighetsinnehavare på teknikmarknaden.178

4.1.5 Säkerhetmekanismer 
De horisontella riktlinjerna fastslår att standardiseringsförfaranden 
företrädesvis bör vara icke-diskriminerande, öppna och transparenta och att 
valet av teknik bör ske på objektiva grunder.179 Detta torde vara tillämpligt 
även avseende eventuella ex ante förfaranden. Utöver dessa allmänna 
principer har kommissionen gjort klart att eventuell ex ante licensiering bör 
åtföljas av lämpliga skyddsmekanismer.180 Exempel på sådana 
säkerhetsmekanismer torde kunna utläsas genom analogi ur föreskrifterna 
rörande teknikpooler i riktlinjerna för avtal om tekniköverföring.181

 
Riktlinjerna för tekniköverföring fastslår att det är viktigt att organisationen 
är öppen för alla intresserade parter och att olika intressen finns företrädda. 
Detta gör det mer sannolikt att valet av teknologi baseras på kostnads- och 
kvalitetshänsyn samt att licensvillkoren är öppna, icke-diskriminerande och 
speglar värdet på den licensierade teknologin. 182 Kommissionen anser det 
också önskvärt att oberoende experter deltar i arbetet, i synnerhet vad gäller 
bedömningen av huruvida patent är essentiella samt dess eventuella 
omfattning.  Detta är dock en fråga som inte gör sig gällande på samma sätt i 
standardiseringssammanhang som beträffande patentpooler. Det kan 
däremot tänkas att fristående och oberoende experter i standardiserings-
sammanhang kan bidra till att garantera att bästa möjliga teknik 
standardiseras och att det sker på objektiva och icke-diskriminerande 
grunder samt att standardiseringen inte är mer långtgående än 
nödvändigt.183 Kommissionen betonar även vikten av att känslig 
information inte utbyts i onödan. Organisationen bör ha lämpliga rutiner och 
säkerhetsåtgärder för att förhindra utbyte av känslig information. Oberoende 
experter kan spela en roll även i detta avseende.184 Exempelvis genom att 
                                                 
176 Sigismondi, 2006, s. 59 
177  COM(92)445 p. 5.1.6 jfr horisontella riktlinjerna p. 170 samt riktlinjerna för 
tekniköverföring p. 8. Se även ovan 2.2 
178 Masoudi, 2007, s. 6-7 
179 Horisontella riktlinjerna p. 163 och p. 171. Se ovan kap. 2 
180 IP/05/1565 
181 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 230-235 
182 Ibid. p.231 jfr p. 225 
183 Ibid. p. 232-33 jfr. horisontella riktlinjerna p. 171. Jfr ovan kap 2.2  
184 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 234 

 34



anonymisera viktig information och förhindra onödigt informationsutbyte. 
Slutligen anser kommissionen det viktigt med neutrala 
konfliktresolutionsmekanismer, företrädesvis oberoende sådana.185 Om 
rättighetsinnehavare ges möjlighet att i efterhand överklaga eventuella 
licensvillkor minskar möjligen risken för missbruk av köpkraft.186

4.2 Specifikt om olika ex ante modeller 
Nedan skall behandlas de olika ex ante lösningar som tillämpas eller 
föreslagits. 

4.2.1 Obligatoriska licenser 
Efter tre års diskussion anammade 1993 ETSI sin första patentpolicy. 
Policyn innebar att medlemmarna var tvungna att på förhand förbinda sig att 
licensiera patent om de visade sig vara essentiella för en standard utformad 
av ETSI. I samband med att standardiseringsprojekt påbörjades inom 
organisationen skulle ett utkast till standarden presenteras och publiceras i 
ETSIs arbetsprogram. Rättighetsinnehavare gavs därefter möjlighet att inom 
180 dagar identifiera och tillkännage relevanta patent som de önskade 
undanta från kravet på obligatorisk licensiering.187 För det fall en 
rättighetsinnehavare underlät att undanta patent var denne tvungen att 
tillhandahålla licenser på FRAND-villkor. Dessa obligatoriska licenser 
skulle tillhandahållas mot monetär kompensation, om inte annat särskilt 
avtalades med licenstagaren.188 Rättighetsinnehavaren skulle även meddela 
ETSIs direktör den högsta royalty som företaget avsåg tillämpa.189

 
ETSI bedriver ett stort antal standardiseringsprojekt som vardera producerar 
stora mängder dokumentation. Att bevaka alla standardiseringsprojekt och 
identifiera och undanhålla relevanta patent hade förmodligen visat sig vara 
omöjligt eller i vart fall mycket kostsamt. Samtidigt var deltagande i ETSI 
närmast en förutsättning för att kunna konkurrera på den europeiska 
telemarknaden. ETSIs policy föranledde därför klagomål till europeiska 
kommissionen från en sammanslutning av amerikanska företag som menade 
att policyn var oförenlig med artiklarna 81 och 82 EG. De amerikanska 
företagens främsta bekymmer var den kommersiella osäkerheten i att 
tvingas licensiera patent, okänt vilka, och eventuellt även framtida patent i 
standarder som ännu inte existerade. Samtidigt ville de inte avstå 
medlemskap i ETSI eftersom det skulle medföra nackdelar ur 
konkurrenssynpunkt.190 Ärendet avgjordes aldrig formellt eftersom ETSI 
1994 drog tillbaka policyn och ersatte den med en mer konventionell policy, 

                                                 
185 Ibid. p. 235  
186 jfr COM(92)455 6.2.1 p. 5 
187 Meddelande enligt artikel 19.3 i rådets förordning nr 17 om ärende nr IV/35.006 - ETSIs 
temporära policy med avseende på immateriell äganderätt, EGT C 76, 28.03.1995 s. 5 
188 Rättighetsinnehavaren kunde alltså inte kräva korslicensiering.  
189 EGT C 76, 28.03.1995 s. 5  
190 Bekkers & Liotard, 1999, s. 121f. samt Marasco, 2002, s. 18 
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grundad på tillkännagivande av essentiella patent och licensiering på 
FRAND-villkor.191

 
Kommissionen har i sitt meddelande om immaterialrätter och 
standardisering fastslagit att ”rättighetsinnehavare under alla 
omständigheter måste behålla den initiala rätten att ge eller vägra 
licenser”.192 Detta generella uttalande syftar sannolikt på möjligheten för 
rättighetsinnehavare att under standardiseringsprocessen registrera en 
vägran att licensiera, trots medlemskap i organisationen.193 Kommissionen 
har också gjort klart att rättighetsinnehavare skall behandlas rättvist av 
standardiseringsorganisationer, i synnerhet vad beträffar tidsgränser för att 
identifiera immaterialrätter och samtycka till dess användning.194 Den typ 
av obligatoriska licenser som ETSI förordnade om i sin första patentpolicy 
tycks alltså vara oförenlig med kommissionens ståndpunkt avseende 
immaterialrätter och standardisering. 

4.2.2 Kumulativa royaltytak 
Som ett medel att lösa de påstådda problemen med patentsnår och 
royaltystackning har föreslagits att standardiseringsorganisationer inför ett 
högsta tak för de sammanlagda licensavgifter som ska kunna utgå för 
tillämpningen av en standardiserad teknik. Sådana kumulativa royaltytak195 
skulle också kunna förhindra patentbakhåll. 196

 
Förslaget är dock problematiskt. Innovationsföretag skulle, i synnerhet om 
taket sätts lågt, eventuellt avskräckas från deltagande i 
standardiseringsorganisationer. Om organisationen tvärtom domineras av 
rättighetsinnehavare finns risken att de kan påtvinga mindre aktörer sina 
villkor.197 Utöver problemet med att fastställa nivån på det kumulativa 
royaltytaket, väcks frågan om hur royaltysummorna skulle fördelas mellan 
de olika innehavarna av essentiella patent. En uppenbar lösning skulle 
naturligtvis vara att dela lika mellan olika rättighetsinnehavare. En annan 

                                                 
191 Enligt Dolmans 2002, s. 181, skall kommissionen i ett meddelande till ETSI preliminärt 
ha intagit ståndpunkten att en förbindelse varigenom företag frånträder sin valfrihet, att 
licensiera eller att vägra licensiera, begränsar konkurrensen. En sådan förbindelse utgör en 
ömsesidig avsägelse att vinna konkurrensfördelar genom teknologiska insatser och minskar 
incitamenten för innovation. Undantag enligt artikel 81(3) kan inte komma på fråga om det 
inte är tekniskt möjligt att i förväg fastslå vilka patent som skulle kunna komma att 
omfattas och därmed undantas. För det fall det skulle vara tekniskt möjligt, om än kostsamt 
att genomföra meningsfulla sökningar efter relevanta patent skulle dock undantag kunna 
övervägas. Brevet har inte offentliggjorts.     
192 COM(92)445 p. 4.7.2 jfr även p. 4.3.1 och 4.3.5 
193 Eklund, 2001, s. 118 
194 COM(92)445 p. 6.2.1 p5. Jfr även p. 5.1.15 samt 5.1.10. I ETSI Guide on IPRs citeras 
och refereras även korrespondens mellan DG IV och ETSI av vilken det framgår att 
kommissionen anser det vara orimligt att begära att företag vidtar åtgärder för att uppdaga 
eventuella immaterialrätter relevanta för standardiseringsprojekt det inte direkt deltar i. Se 
exempelvis ETSI Guide on IPRs p. 4.5.3.5.  
195 Cumulative eller aggregate royalty-caps 
196 Lemley, 2007, s. 159ff. 
197 Anderson, 2007. 
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lösning som föreslagits är att det första företag som presenterar ett 
essentiellt patent skulle erhålla en viss royalty och därefter skulle följande 
företag att presentera innehav av essentiella patent erhålla en allt lägre 
summa. Inget absolut tak skulle sålunda uppställas. Detta skulle även tjäna 
som incitament att så tidigt som möjligt avslöja patent.198 Ingen av dessa 
fördelningsmodeller tar dock hänsyn till den betydelse och de värden olika 
rättighetsinnehavare tillmäter sina patent eller vilken roll patenten har för 
standarden. En betydelsefull teknologisk landvinning bör rimligtvis inte 
belönas som en annan mer simpel utveckling, som det kanske enkelt hade 
gått att designa runt. Det har dock föreslagits att för det fall en 
rättighetsinnehavare anser att dennes patentportfölj har ett påtagligt högre 
värde än vad som framgår av ovanstående modeller, denne skulle framföra 
det ex ante och ytterligare diskussion beträffande patentens värde skulle 
föras.199 Enligt detta synsätt skulle ett royaltytak blott utgöra en 
utgångspunkt för förhandlingar eller en regel att falla tillbaka på vid 
utebliven överenskommelse. 
 
Ur konkurrensrättslig synpunkt aktualiseras, utöver risken att innovatörer 
utestängs, särskilt frågor om kollektiv köpkraft och fastställande av priser 
mellan konkurrenter. Det finns även en fara att kumulativa royaltytak 
begränsar priskonkurrens alternativa tekniker emellan, eftersom priset redan 
är fastställt på förhand som en funktion av royaltytaket.200 Av riktlinjerna 
för tekniköverföring framgår också att rättighetsinnehavare inte i onödan 
bör begränsas i rätten att begära ersättning för immaterialrätter som visar sig 
värdefulla.201  

4.2.3 Obligatoriskt tillkännagivande av 
licensvillkor   

I november 2006 antog den amerikanska standardiseringsorganisationen 
VITA202 en ny patentpolicy sedan amerikanska justitiedepartementet gjort 
klart att man inte avsåg ingripa mot den föreslagna policyn203. VITA blev 
därmed världens första standardiseringsorganisation att erhålla formell 
vägledning från någon myndighet beträffande ex ante förfaranden.204  
 
Enligt VITAs patentpolicy skall de medlemmar som deltar aktivt i 
standardiseringsarbetet, i en arbetsgrupp, i god tro genomföra rimliga 

                                                 
198 Lemley, 2007, s. 160, föreställer sig en regel som lyder: ”vi sätter ett royalty-tak för den 
första personen att dyka upp med ett essentiellt patent på 5%, för den andre att dyka upp 
3% och för den tredje 2%. För följande patent skulle royaltyn inte gå till noll procent men 
den skulle komma ner till en halv eller kvarts procent.”  
199 Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, 2007, s.30-32 
200 Enligt uppgift skall kommissionen i ett meddelande ha avrått ETSI från antagande av 
regler om begränsningar av kumulativa royalties med just denna motivering. Se Anderson, 
2007 eller Farrel, Hayes, Shapiro & Sullivan, 2007, i fotnot 134 
201 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 8 jfr dock p. 214 
202 Se www.vita.com (senast besökt 19 december, 2007) 
203 Amerikanska justitiedepartementets bussiness review letter av den 30 oktober 2006 om 
VITAs patentpolicy (fortsättningsvis VITA bussines review letter) 
204 Enligt uppgift på VITAs hemsida: www.vita.com (senast besökt 16 november 2007) 
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efterforskningar205 beträffande patent eller patentansökningar som de äger, 
kontrollerar, licensierar eller känner till, som kan komma att bli essentiella 
för den standardspecifikation som arbetsgruppen utvecklar.206 Eftersom 
utkastet till standardförslaget ändras under processens gång fastslås tre 
olika, specifika tidpunkter utifrån vilka tidsgränser utgår för efterforskningar 
och tillkännagivande av patentinnehav.207 Medlemmarna av arbetsgruppen 
skall i samband med tillkännagivandet av eventuellt relevanta patent 
förbinda företaget de representerar att licensiera på specificerade FRAND-
villkor genom att deklarera högsta royalty samt de i övrigt mest restriktiva 
villkor företaget avser tillämpa. Medlemmarna uppmuntras även att bifoga 
utkast till licensieringsavtal. För det fall medlemmen deklarerar högsta 
royalty denne avser begära men inga övriga villkor, måste medlemmen 
acceptera de specifika begränsningar som VITA uppställer för övriga 
restriktiva avtalsklausuler.208 En medlem som helt underlåter att tillkännage 
patent är tvungen att licensiera royaltyfritt och med de begränsningar som 
VITAs policy uppställer för övriga licensvillkor. Licenser skall även i alla 
andra avseenden vara lika, rimliga och icke-diskriminerande. 209 VITAs 
patentpolicy uppställer förbud mot att inom organisationen förhandla eller 
diskutera licensieringsvillkor.210    
 
I sitt bussiness review letter till VITA förklarar amerikanska 
justitiedepartementet att det i standardiseringssammanhang föreligger en 
risk för ex post opportunism. Standardisering skapar inlåsningseffekter som 
påför rättighetsinnehavare en marknadskraft som inte förelåg före 
standardiseringen. Krav på att i förväg tillkännage licensieringsvillkor kan 
hjälpa bevara den konkurrens som föreligger mellan alternativa tekniker 
under standardiseringsarbetet. I vart fall minskar chansen att 
standardiseringsansträngningarna äventyras av oväntat höga licensavgifter. 
Medlemmarna i standardiseringsorganisationen ges möjlighet att 
sammantaget beakta tillverkningskostnader och kostnaderna för licensiering 
av den föreslagna tekniska lösningen. Det sammantagna beaktandet av 
teknik och licensieringsvillkor skapar incitament för patenthavare att 
deklarera licensieringsvillkor som ökar chansen att just deras förslag antas. 
Justitiedepartementet påpekar att samtidigt föreligger ingen fara att 
licenstagare pressar ner priserna på licenser genom gemensamt handlande, 
eftersom förhandlingar och diskussion om licenser är förbjudna inom 
organisationen. Licenstagare och rättighetsinnehavare förhandlar separat 
med de begränsningar som deklarationen av licensvillkor uppställer. 
Eventuella försök att utnyttja processen för prissamverkan mellan 
licenstagare beträffande produkter som tillämpar standarden eller försök av 
                                                 
205 VITAs patentpolicy använder uttrycket Inquiry - Alltså inte search, det uttryck som 
brukar användas i sammanhanget för att avse patentsökningar.   
206 VITA Patent Policy av den 30 0ktober 2006 p. 10.2.1 samt 10.2.4 
207 Ibid. 10.2.3 
208 Om inte företag på förhand specificerar de restriktioner som det avser uppställa får inte 
avtalet innehålla mer långtgående bestämmelser beträffande grant-back¸covenant not to 
sue, reciprocal license, non-assertion och defensive suspension klausuler än vad som 
framgår av VITAs patentolicy.  
209 VITA Patent Policy 10.3.1 samt 10.3.2 
210 Ibid. 10.3.4 
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rättighetsinnehavare att samordna sina deklarationer skulle självfallet vara 
olagliga. VITAs patentpolicy är enligt amerikanska justitiedepartementet en 
rimlig lösning på ett problem som skapas av själva 
standardiseringsprocessen. 211  
 
Det tycks inte finnas några skäl att anta att europeiska kommissionen skulle 
bedöma frågan annorlunda. Kommissionen har klargjort att den anser det 
viktigt att standardiseringsorganisationers stadgar uppmuntrar tidigt 
avslöjande av intellektuella rättigheter i syfte att förhindra patentbakhåll och 
torde se positivt på priskonkurrens mellan rättighetsinnehavare.212 Eftersom 
skyldigheten att deklarera licensvillkor och eventuella royaltyfria licenser 
vid uteblivet tillkännagivande av patent endast omfattar de medlemmar som 
direkt deltar i utformningen av standarden borde skyldigheten inte anses 
som orimligt betungande för rättighetsinnehavarna.213.  

4.2.4 Frivilligt tillkännagivande av licensvillkor  
Det är inte ovanligt att standardiseringsorganisationers stadgar förbjuder all 
diskussion kring licensieringsvillkor av rädsla för konkurrensrättsligt 
ansvar.214 I april 2007 lät dock amerikanska justitiedepartementet meddela 
att man inte avsåg ingripa mot standardiseringsorganisationen IEEEs215 
patentpolicy.216 Enligt denna policy skall ordföranden i varje arbetsgrupp 
ställa en förfrågan om licensvillkor till de medlemmar som identifierats som 
innehavare av potentiellt essentiella patent. Rättighetsinnehavaren kan då 
välja mellan fem olika alternativ. För det första kan denne avstå från att 
bekräfta innehav och vägra alla former av utfästelser. För det andra kan 
medlemmen efter en undersökning konstatera att denne inte tror sig inneha 
något essentiellt patent. För det tredje kan en rättighetsinnehavare lova att 
denne inte avser åberopa sina rättigheter mot tillämpare av standarden. För 
det fjärde kan utfärdas förbindelse om licensiering på FRAND-villkor. För 
det femte kan eventuella licensvillkor specificeras i den grad rättighets-
innehavaren önskar. Garantier kan utfärdas om högsta royalties samt övriga 
villkor.217 Till skillnad från VITAs policy tillåter IEEEs policy att 
medlemmarna jämför kostnaderna för tillämpning av de olika tekniska 
alternativen, inklusive licensieringskostnader.218    
 

                                                 
211 VITA business review letter 
212 IP/05/1565 samt ovan 4.2.2. Se särskilt not 180.   
213 Jfr ovan 4.2.1. se särskilt not 174. Jfr COM(92)445 p. 6.2.1 p5. Det torde rimligen även 
ur ett patentbakhållsperspektiv anses tillräckligt att endast parter direkt involverande 
tvingas tillkännage patent, eftersom det är framförallt dessa som kan manipulera processen. 
214 Kelly & Prywes, 2006, s. 1f. se även exempelvis ETSI Guide on IPRs 2.3 
215 IEEE är en av världens ledande standardiseringsorganisationer och utvecklar standarder 
med betydelsen för en rad olika branscher. Se www.standards.ieee.org (senast besökt 16 
november 2007)  
216 Amerikanska justitiedepartementets business review letter av den 30 april 2007 om 
IEEEs patent policy (Fortsättningsvis IEEE business review letter) 
217 IEEE-SA Standards Board Bylaws av den 30 april 2007 p. 6.2 
218 IEEE-SA Standards Board Operations Manual av den 30 april 2007 p. 5.3.10.3 
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Amerikanska justitiedepartementet utgick i sin bedömning av IEEEs policy 
från beslutet beträffande VITA och konstaterade att även om medlemmarna 
i IEEE inte måste fastslå sina mest betungande licensieringsvillkor i förväg 
kan möjligheten att göra det ge liknande fördelar, eftersom 
rättighetsinnehavare kan konkurrera om att erbjuda den mest attraktiva 
kombinationen av teknik och licensvillkor. Dessutom kan medlemmarna i 
IEEE komma att göra mer välinformerade beslut då de utöver de tekniska 
för- och nackdelarna väger in licensvillkor. Den ökade förutsägbarheten kan 
leda till snabbare utveckling, tillämpning och upptagning av standarder samt 
färre dispyter efter att standarden antagits. Justitiedepartementet påpekar 
dock att diskussion om kostnader under särskilda omständigheter skulle 
kunna komma att betraktas som gemensamma förhandlingar.219 Slutligen 
påpekas risken för eventuell olovlig samverkan mellan tillämpare 
beträffande produktpriser, eller mellan rättighetsinnehavare beträffande 
samordning av villkor. Sådant beteende skulle sannolikt vara oförenligt med 
konkurrensrätten. På det hela taget finner justitiedepartementet att IEEEs 
policy är en välbetänkt ansträngning att bevara konkurrensen som 
förekommer mellan olika tekniska lösningar innan en standard antagits.220

 
Så länge tillkännagivande av licensvillkor sker frivilligt och utgör en enskild 
parts ensidiga handlande borde det rimligtvis inte kunna omfattas av artikel 
81 EG. Några omständigheter under vilket ett sådant handlande skulle 
utgöra missbruk av dominerande ställning är också svåra att föreställa sig. 
Samtidigt tillåts mer långtgående diskussioner mellan potentiella 
licenstagare vilket kan väcka frågor beträffande missbruk av kollektiv 
köpkraft och olovlig samverkan på köparnas sida. Denna fara borde 
rimligen vägas mot faran för olika typer av ex post opportunism. 

4.2.5 Ex ante auktion 
Det har föreslagits att standardiseringsorganisationerna skall anordna 
”auktioner” där deltagarna presenterar tekniska lösningar tillsammans med 
licensieringsvillkor varpå medlemmarna röstar fram en vinnare.221 
Tillämparna av den framtida standarden skulle på så vis kunna göra en 
bedömning av den totala implementeringskostnaden. Ett sådant förfarande 
skulle tillvarata konkurrensen som förekom ex ante mellan olika 
rättighetsinnehavare.  
 
Förslaget förutsätter att inga vidare gemensamma förhandlingar om 
royaltynivåer skulle hållas inom organisationen efter ”budgivningen”. Dock 
utesluts inte, under rätt omständigheter, möjligheten till ett generellt 
återöppnande av ”auktionen”. Vidare skulle detta system inte utgöra något 
hinder för bilaterala förhandlingar vid sidan om organisationen.222     

                                                 
219 Det påpekas att sådana gemensamma förhandlingar inte omfattas av 
justitiedepartementets utvärdering men att på sådana förhandlingar generellt sett skulle 
tillämpas en rule of reason analys. Se även nedan 4.2.8 
220 IEEE business review letter, 2007 
221 Baumol & Swanson, 2005 
222 Baumol & Swanson, 2005, s. 16-17 
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Ur ett praktiskt perspektiv kan en rad invändningar anföras mot detta 
förslag. Det förutsätts att flera tekniska lösningar finns tillgängliga, vilket 
inte behöver vara fallet. Dessutom kan det vara nödvändigt att förslagen 
omarbetas och förändras allteftersom den tekniska lösningen utvärderas och 
utvecklas samt omfattningen av patent eller patentansökningar undersöks. 
Det kan också vara svårt att bedöma produktionskostnader i ett tidigt skede. 
Statiska förslag eller ”bud” är kanske inte alltid en realistisk lösning för en 
dynamisk standardutvecklingsprocess.223 Det kan dessutom föreligga en 
fara, beroende på sammansättningen av intressen i organisationen, att 
röstningsprocessen utnyttjas och eventuellt snedvrids av enskilda parter eller 
grupper.224

 
Konceptuellt tycks inte detta förslag skilja sig nämnvärt från frivilligt 
tillkännagivande av framtida licensieringsvillkor, med reservation för hur de 
faktiska omständigheterna och detaljerna skulle te sig. Det kan förmodas att 
en auktionsmodell skulle gynna i synnerhet vertikalt integrerade företag som 
skulle kunna erbjuda låga royaltys i utbyte mot en fördelaktig position för 
tillverkning.225

4.2.6 Royaltyfri licensiering 
Ovan har beskrivits huvuddragen i W3Cs patentpolicy.226 W3C har 
möjligen en dominerande ställning på produktmarknaden för 
internetstandarder.227

 
Royaltyfria standarder har ifrågasatts på konkurrensrättslig grund. Det har 
anförts att de skulle kunna vara att betrakta som en kollektiv bojkott av 
intellektuella rättigheter. Det har hävdats att standardiseringsorganisationer 
vars stadgar kräver royaltyfria licenser kan minska incitamenten för 
forskning och utveckling på området. 228 Att designa standarder runt patent 
kan tänkas leda till effektivitetsförluster och standardisering av 
förhållandevis sämre teknik.229 Det har anförts att beslut att undvika 
patenterad teknik endast bör tas på objektiva, proportionella och relevanta 
grunder. Kvalitet och kostnad bör alltså vägas mot varandra.230 I 
sammanhanget borde dock få beaktas förutom teknikens förtjänster, även 
det faktum att royaltyfria internetstandarder är en förutsättning för rörelsen 
för öppen källkod231 och för rörelsen för fri programvara. Internetstandarder 
med krav på royaltys riskerar att stoppa utvecklingen av mjukvara med 
öppen källkod.232 Royaltyfria standarder kan även tänkas vara 
                                                 
223 Farell, Hayes, Shapiro, Sullivan 26  
224 Baumol & Swanson, 2005 s. 8 
225 Geradin, Rato, 2006, s. 29 
226 Ovan 3.4.3 
227 Dolmans, 2002, s. 183-184 
228 Ibid 
229 Jakobsen, 2004 s. 16 
230 Dolmans, 2002, s.183-184 
231 Open source 
232 Dolmans, 2002, s.183-184 
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konkurrensfrämjande på tillämpningsmarknaden eftersom de sänker 
inträdesbarriärerna.233  
 
Trots kritiken tycks W3Cs policy vara accepterad av de flesta aktörer. Detta 
kan vara hänförligt till de särskilda omständigheterna som gör sig gällande 
beträffande dessa standarder och de normer och värderingar som präglat 
utvecklingen av internet.234 Kommissionen har i ramverket för europeisk 
interoperabilitet för alleuropeiska e-förvaltningstjänster utfärdat 
rekommendationen till medlemsstaterna att de vid organisation av               
e-förvaltningstjänster bör fokusera på öppna, royaltyfria standarder.235  

4.2.7 Närmare definition av FRAND-villkor 
Det har föreslagits att standardiseringsorganisationer i sina stadgar närmare 
skall definiera vad som avses med FRAND-villkor.236 Exempelvis skulle 
kunna närmare preciseras vilka omständigheter som skall beaktas och i 
vilken utsträckning och omfattning olika faktorer skall tillmätas betydelse 
vid bedömningen av FRAND-villkor. Det skulle dock sannolikt vara svårt 
att täcka in alla väsentliga faktorer på ett sätt som samtliga parter finner 
rättvist. Sannolikt skulle företag med betydande patenportföljer vara 
tveksamma till att begränsa sin frihet avseende licensiering mer än vad som 
kan anses följa av FRAND-löften.237 Ingen standardiseringsorganisation 
tycks ha försökt att närmare specificera FRAND-villkor.238   

4.2.8 Gemensamma förhandlingar  
Det har föreslagit att man inom ramen för standardiseringsarbetet, innan 
någon standard antas, gemensamt fastställer villkor för eventuella licenser. 
Exempelvis har föreslagits att deltagarna i standardiseringsorganisationen 
först skulle låta meddela villkor på vilka de var villiga att licensiera för att 
sedan tillsammans med övriga medlemmar förhandla fram ett slutgiltigt pris 
för den tekniska lösning som standardiseras.239  
 
Förslag på gemensamma förhandlingar är de mest långtgående av ex ante 
förslagen och väcker samtliga konkurrensrättsliga frågeställningar, som kan 
göras gällande i samband med frågan om ex ante licensiering, med full kraft. 
Risken för utestängning, olovlig samverkan, missbruk av köpkraft och 
olagligt informationsutbyte är påtaglig om inte effektiva skyddsmekanismer 
                                                 
233 Rubins, 2007, s.7 
234 Bekkers, Blind, Coenen, Iverson, Jacobs & Hossain, 2006, s. 87 
235 European Interoperability Framework (EIF) for pan-European eGovernment Services 
är ett arbetsdokument från IDABC-programmet. De berörda parterna har noggrant gått 
igenom dokumentet och diskuterat det utförligt, men det utgör inte någon officiell politik 
från Europeiska kommissionen. Ramverket definierar öppna standarder som royaltyfria. Se 
EIF, 2004, s. 9 
236 Updergrove, 2007 
237 Miller, 2007, s. 370 anser att det är ”dåraktigt” att förvänta sig acceptans på förhand för 
mer detaljerade villkor än FRAND eller Royaltyfria licenser.  
238 Updergrove, 2007 
239 Ohana, Hansen & Shah, 2003, s. 652 
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uppställs. Att, om det överhuvudtaget är möjligt, inkorporera de nödvändiga 
säkerhetsmekanismer som krävs kan avsevärt höja kostnaderna för 
organisationen och riskerar att fördröja processen. Det är svårt att föreställa 
sig säkerhetsmekanismer som på ett säkert sätt kan förhindra olovlig 
samverkan eller att starka intressegrupperingar rubbar balansen i 
förhandlingarna.240 Samtidigt skulle sådana gemensamma förhandlingar 
erbjuda ett stort mått av flexibilitet. Om förhandlingarna inledningsvis är 
tillräckligt förbehållslösa så är de kommersiella riskerna för de enskilda 
deltagarna begränsade och det finns starka incitament att delta. 
Gemensamma förhandlingar skulle också kunna hjälpa förhindra 
patentbakhåll och andra eventuella problem samt i övrigt bidra till sänkta 
transaktionskostnader.  
 
Amerikanska justitiedepartementet har gjort klart att eventuella 
gemensamma förhandlingar skulle bedömas under en rule of reason 
analys.241 Detta innebär en flexibel analys från fall till fall där den samlade 
effekten på konkurrensen utvärderas.242 Det finns skäl att anta att 
europeiska kommissionen sannolikt skulle inta en liknande position. 
Gemensamma förhandlingar ex ante borde såvitt de sker öppet, transparent 
och på objektiva grunder inte vara ett sådant uppenbart övertramp av 
konkurrensrätten att de föranleder ett automatiskt fördömande.243  
 
En sådan osäkerhet som medförs av en bedömning från fall till fall lär dock 
vara tillräcklig för att avskräcka standardiseringsorganisationer från 
gemensamma förhandlingar. Organisationerna och dess medlemmar vill 
sannolikt ogärna riskera att utsätta sig för kostsamma konkurrensrättsliga 
processer244. Sådana processer kan visa sig kostsammare än eventuella 
patenttvister.245  

4.3 Rättsläget – analys och 
sammanfattning  

Standarder utformas i samarbete mellan konkurrerande företag och 
aktualiserar därför en rad konkurrensrättsliga frågeställningar. 
Standardiseringsavtal skall i regel bedömas från fall till fall. Kommissionen 
anser att standardiseringsarbete bör vara öppet, transparent, icke-
diskriminerande, bedrivas på objektiva grunder och inte vara mer 

                                                 
240 Updergrove, 2007 
241 IEEE business review letter, 2007, not 47 
242 Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors, 2000, s. 10ff. 
243 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 3 samt IP/05/1565 jfr även Sigismondi, 2006, s. 60 
som hänvisar till horisontella riktlinjerna p. 166 
244 Kelly & Prywes, 2006, s. 4ff. 
245 Lemley, 2002, s. 1936 och not. 188, påpekar att bl a bevisbörderegler och andra 
processuella egenheter tenderar att göra antitrust processer mycket kostsamma. Detta torde 
avse framförallt amerikanska förhållanden. Lang, 1997, 722f. påpekar att i Europa 
förekommer mycket färre antitrust processer än i USA och att sådana processer till större 
del bedrivs av myndigheter.  
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långtgående än nödvändigt. Kommissionen förhåller sig i allmänhet positiv 
till standardiseringsavtal under sådana förhållanden.246  
 
För det fall att licensiering av immaterialrätter sker inom ramen för 
standardiseringsarbete bör rimligen dessa villkor äga motsvarande 
tillämpning på sådana avtal. Rättighetsinnehavare bör behandlas rättvist i 
standardiseringssammanhang, i synnerhet vad beträffar möjlighet att 
identifiera och undanta patent från framtida standarder men även 
beträffande licensvillkor i övrigt.247 Kommissionen uppfattar patentbakhåll 
som ett hot mot europeiska standardiseringsansträngningar och anser det 
vara viktigt att standardiseringsorganisationer antar regler som garanterar 
rättvisa och transparenta procedurer och uppmuntrar tillkännagivande av 
relevanta immaterialrätter tidigt i processen för att förhindra patent-
bakhåll.248 Standardiseringsorganisationer bör ha regler som straffar sent 
eller uteblivet tillkännagivande, när det sker i ond tro.249

 
Kommissionen har valt att endast i ringa omfattning bedriva diskussion om 
ex ante licensiering offentligt och vägledning i frågan är mycket begränsad. 
Ex ante licensiering anses, av kommissionen, under rätt omständigheter och 
med lämpliga säkerhetsmekanismer, kunna ha en positiv inverkan på 
konkurrensen och kan eventuellt tänkas bidra till att uppmuntra tidigt 
tillkännagivande av immaterialrätter.250 Förslag på sådana säkerhets-
mekanismer torde kunna utläsas genom analogi ur kommissionens riktlinjer 
för tekniköverföring och dess föreskrifter rörande teknikpooler. Sådana 
säkerhetsmekanismer skulle kunna inkludera oberoende experter som kan 
garantera att teknikvalet sker på objektiva grunder, arrangemang som 
förhindrar att mer information än nödvändigt utbyts samt organ för 
konfliktlösning, företrädesvis självständiga sådana. 251

 
I övrigt bör eventuell ex ante licensiering utformas på sådant sätt, att den 
inte begränsar incitamenten för innovation. Rättighetsinnehavare bör inte 
orättvist missgynnas, exempelvis beträffande licensvillkor. Detta i synnerhet 
när medlemskap i en standardiseringsorganisation medför viktiga 
konkurrensfördelar.252 För att den dynamiska konkurrensen inte ska minska 
och för att uppmuntra innovation bör inte rättighetsinnehavare i onödan 
begränsas beträffande möjligheten att utnyttja immaterialrätter och söka 
ersättning för dem.253 Inte heller bör royalties bestämmas i förväg på sådant 
vis att de förhindrar priskonkurrens mellan olika tekniker.254 
Standardiseringsavtal med krav på royaltyfria licensieringsvillkor tycks 
dock vara tillåtna.255 Eventuella försök att utnyttja ex ante licensiering för 
                                                 
246 Horisontella riktlinjerna p. 163, 166, 169 & 171 
247 COM(92)445 p. 5.1.1, 5.1.6 & 6.2.1 p5 se även ovan 4.2.1 
248 IP/05/1565 jfr även COM(92) p . 6.2.1 p. 4 
249 COM(92)445 p. 4.4.2 
250 IP/05/1565 samt Riktlinjerna för tekniköverföring p. 225  
251 Se ovan 4.1.5 samt Riktlinjerna för tekniköverföring p. 231-235 
252 COM(92)445 p. 5.1.6 & 6.2.1 p5 
253 Riktlinjerna för tekniköverföring p. 8 
254 Ibid. p. 5.1.2. Se även ovan 4.2.2 
255 Se ovan 4.2.6  
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att utestänga konkurrenter, prissamverkan mellan rättighetsinnehavare eller 
licenstagare emellan och dylika flagrant konkurrensbegränsande förfaranden 
skulle naturligtvis vara olagliga. 
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5 Slutsats 
Patenträtt, såväl som konkurrensrätt och standardisering syftar till att främja 
teknisk utveckling och handel. Detta gemensamma, överordnade syfte är 
dock kanske alltför allmänt hållet för att förhindra friktion mellan de tre 
systemen och deras skilda metoder och logik. Patenträtten och dess lagliga 
rätt till utestängning och monopol kontrasterar mot principerna för 
standardisering - allmän spridning och tillämpning. Konkurrensrätten, 
slutligen, kan begränsa utövandet av immaterialrätter såväl som den har ett 
skeptiskt förhållande till avtal konkurrenter emellan.  
 
Det finns en fara att det tre systemen obstruerar varandra, eller tvärtom 
förstärker varandra bortom vad lagstiftaren avsett. Exempelvis kan 
immaterialrätters monopol- och utestängningsmakt förstärkas av 
standardisering bortom vad som är lämpligt. Motsatsvis finns också en fara 
att standardisering och konkurrensrätt tillåts undergräva patenträtten eller att 
patent- och konkurrensrätt i onödan obstruerar standardisering.  
 
I bästa fall kan konkurrensrätten balansera och harmonisera dessa system. 
En alltför obeveklig tillämpning av konkurrensrätten riskerar däremot, 
tvärtom, att onödigt försvåra standardisering eller utövandet av patenträtter 
till men för den tekniska och ekonomiska utvecklingen. I ett ömtåligt 
landskap som detta bör myndigheter träda försiktigt fram. Konkurrensrätten 
har en viktig roll att spela i standardiseringssammanhang men förhastade 
ingrepp riskerar att göra allvarlig och långsiktig skada. Kommissionens till 
synes avvaktande och försiktiga hållning tycks vara befogad. 
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